


ข้อธรรมดีๆ

ใน ๔ สังเวชนียสถาน

  พิมพ์ครั้งที่ ๑    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
    
  ISBN     ๙๗๘-๖๑๖-๔๐๓-๐๕๘-๙  

  ภาพประกอบ   มนต์ชัย ขาวสำาอางค์

  รูปเล่ม    กวิน รัตนจันทร์

  แบบปก   นิชชิมา แสงแก้ว

โดย สุภีร์ ทุมทอง 
www.ajsupee.com



  บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำากัด
  ๒๗/๓๓ ซอยศรีบำาเพ็ญ ถนนพระราม ๔
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๖-๒๔๑๔ 
  โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๒๔๑๗

  บริษัท ภาพพิมพ์ จำากัด
  ๔๕/๑๒-๑๔, ๓๓ หมู่ ๔ ต.บางขนุน
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
  โทรศัพท์ ๐-๒๘๗๙-๙๑๕๔-๖
  โทรสาร ๐-๒๘๗๙-๙๑๕๓

ดำาเนินการผลิต

พิมพ์ที่

แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจำาหน่าย



คำานำา

	 หนังสือ	“ข้อธรรมดีๆ ใน ๔ สังเวชนียสถาน”	นี้	เรียบเรียงจากค�าบรรยาย	
ในการเดนิทางไปกราบนมสัการสงัเวชนยีสถาน	ทีป่ระเทศอนิเดีย	-	เนปาล	ระหว่าง
วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	ถึง	๓	มีนาคม	๒๕๕๘

	 บริษัท	มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยกรรมการบริหาร	ได้น�า
พนกังานของบรษิทัฯ	ญาตมิติร	และผูม้จีติศรทัธาเลือ่มใส	ไปกราบนมัสการสงัเวชนยี 
สถานทั้ง	๔	แห่ง	ด�าเนินการโดย	หจก.	ทู	บาย	โฟ	แทรเวล	ในการเดินทางครั้งนี้	
นอกจากมีการให้ความรู้เก่ียวกับพุทธประวัติ	 และความส�าคัญของสถานที่ต่างๆ	 
โดยวิทยากรจาก	หจก.	ทู	บาย	 โฟ	แทรเวล	แล้ว	ยังมีการบรรยายข้อธรรมต่างๆ	 
ให้ความรูด้้านธรรมะแทรกเป็นระยะ	ผูบ้รรยายได้รบัเชญิให้เป็นผู้บรรยายธรรม	และ
ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ	ในระหว่างการเดินทาง	

	 ธรรมทีบ่รรยายในระหว่างการเดนิทางนัน้	บรรยายแบบสัน้ๆ	ด้วยค�าทีง่่ายๆ	
เพราะผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้เพ่ิงเร่ิมต้นศึกษา	 แต่เป็นธรรมที่มีความส�าคัญ	
เป็นหลักการใหญ่ในพระพุทธศาสนา	 เห็นว่ามีประโยชน์ส�าหรับผู้สนใจพอสมควร	
จึงได้คัดเลือกบางส่วนมาพิมพ์เป็นหนังสือ	 รวม	๗	 เร่ือง	 มีชื่อเรื่องและผู้ร่วมถอด 
ค�าบรรยาย	ดังนี้	



	 ๑.	ความเข้าใจสังเวชนียสถาน

	 ๒.	สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหา
	 ๓.	ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
	 ๔.	ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา
	 ๕.	รีบรู้อริยสัจ	๔
	 ๖.	พระพุทธเลิศสุด
	 ๗.	สรุปธรรมน�าไปปฏิบัติ

	 อนึ่ง	 ในการเดินทางครั้งนี้	 ไม่ได้เรียงล�าดับตามสังเวชนียสถาน	 ๔	 แห่ง	 
เรียงล�าดับตามความสะดวกในการเดินทาง	 ในหนังสือนี้จึงเรียงล�าดับการบรรยาย
ในสถานที่ต่างๆ	ตามการเดินทางนั้น	

	 ขออนุโมทนา	บริษัท	มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	หจก.	ทู	บาย	
โฟ	 แทรเวล	 และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�าหนังสือเล่มนี้	 และขอขอบคุณญาติธรรม 
ทัง้หลายทีม่เีมตตาต่อผูบ้รรยายเสมอมา	หากมีความผดิพลาดประการใด	อันเกดิจาก
ความด้อยสตปัิญญาของผู้บรรยาย	กก็ราบขอขมาต่อพระรตันตรยัและครบูาอาจารย์
ทั้งหลาย	และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้	ณ	ที่นี้ด้วย
 
     สุภีร์ ทุมทอง
	 	 	 	 	 ผู้บรรยาย	
	 	 	 	 	 ๑๖	กันยายน	๒๕๖๐

พญ.สิริพร	เนาวรัตโนภาส
และ	คุณพรทิพย์	ธนะโสภณ
คุณอัจฉริยา	เกตุทัต
คุณสุรีย์	อัตน์ญานติรัตน์	
คุณอัญชลี	จันทร์คง
คุณอัจฉริยา	เกตุทัต
คุณสมใจ	ทิพย์ชัยเชษฐา
คุณอัญชลี	จันทร์คง
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	 สวัสดีครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

	 วันนี้เป็นวันแรกส�าหรับการเดินทางมาสังเวชนียสถาน	 ซึ่งผมรับหน้าที่
มาพูดธรรมะ	 หลายๆ	 ท่านคงจะเห็นว่าตามตารางมีการฟังธรรมแทรกอยู่เรื่อยๆ	
ฉะนั้น	 ต้องท�าใจไว้สักหน่อย	 โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอน	 แทนที่จะปล่อยให้ไป
นอนอย่างสบายใจ	กจ็ะให้ฟังธรรมคัน่อยูเ่สมอ	ท่านไหนทีท่�าใจไม่ได้กต้็องพยายาม
ท�าใจจนกว่าจะท�าได้	อันนี้เป็นธรรมดา	เพราะท่านผู้จัดหรือผู้ที่เป็นต้นคิดได้จัดมา 
ท�านองนี้	

	 ส�าหรับการมาในคราวนี้เรียกกันว่ามาไหว้พระ	 มากราบนมัสการสังเวชนีย
สถาน	ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ส�าคัญต่างๆ	และความเข้าใจในข้อธรรมะ	แต่ละ
ท่านมีความรู้ที่แตกต่างกัน	 ผมจะได้พูดถึงพื้นฐานหรือความรู้ที่ควรจะได้กลับไป	 
พดูวนันีด้้วย	วนัอืน่ๆ	ด้วย	พอเป็นพืน้ฐานส�าหรับการศึกษาและการประพฤตปิฏิบัติ
ต่อไป	ส�าหรับวันนี้เป็นวันแรกของการเดินทาง	จะพูดเรื่องสังเวชนียสถาน	ตามชื่อ
บอกแล้วว่ามากราบนมัสการสังเวชนียสถาน	ทุกท่านจะได้ทราบไว้และท�าความ
เข้าใจให้ถูกต้อง	

๑. ความเข้าใจสังเวชนียสถาน

บรรยายที่ โรงแรม Royal Residency เมืองคยา
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
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	 สังเวชนียสถานมีอยู่	 ๔	แห่ง	ที่หลายๆ	ท่านทราบดีอยู่แล้ว	พระพุทธองค์ 
ได้ตรัสไว้ส�าหรับกุลบุตรผู้มีศรัทธา	มาเพื่อระลึกนึกถึงว่า	พระตถาคตประสูติในที่นี้ 
คือที่สวนลุมพินี	 เป็นสังเวชนียสถานแห่งที่	 ๑	 ตอนนี้เรายังไม่ได้ไป	 กุลบุตรผู้มี
ศรัทธามาเพื่อระลึกนึกถึงว่า	 พระตถาคตได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
อันไม่มีความรู้ใดจะยิ่งไปกว่าในท่ีนี้	 คือท่ีพุทธคยา	 พวกเราได้ไปเม่ือช่วงเย็น	 อาจ
จะดวูุน่วายสกัหน่อย	หลายท่านทีเ่คยมาคงไม่แปลกใจ	เพราะว่าอินเดยีมีของแปลก
อยูแ่ล้ว	แปลกจนคาดไม่ถงึเลย	หลายๆ	ท่านทีไ่ม่เคยมากอ็าจจะตกใจบ้าง	ไม่เป็นไร	
เดี๋ยวอยู่ไปหลายๆ	 วันก็จะคุ้น	 นี่คือสังเวชนียสถานแห่งที่	 ๒	 เรามาในครั้งนี้ไม่ได้
เรียงตามล�าดับตามสถานที่	 ถ้าตามล�าดับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้น	 สถานที่แห่งที	่
๑	คือสวนลุมพินี	มาเพื่อระลึกว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้	สถานที่แห่งที่	๒	คือมา
เพือ่ระลกึว่าพระตถาคตตรสัรูพ้ระอนตุตรสัมมาสัมโพธญิาณ	อันไม่มีความรูใ้ดยิง่ไป
กว่า	ได้ตรัสรู้ธรรม	รู้แจ้งแทงตลอดธรรมะ	ในที่นี้	คือที่พุทธคยา	ใต้ต้นโพธิ์	สถานที่ 
แห่งที่	 ๓	คือสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธามาเพื่อระลึกนึกถึงว่า	พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา	 ทรงประกาศพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม 
ในที่นี้	 ตามก�าหนดการเราจะได้ไปวันสุดท้าย	 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	 สารนาถ
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กรุงพาราณสี	สถานที่แห่งที่	๔	คือสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธามาแล้วระลึกนึกถึงว่า	 
พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าปรินพิพานด้วยอนปุาทเิสสนพิพานธาต	ุในทีน่ี	้
ที่กรุงกุสินารา	มี	๔	แห่งนี้	พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นสังเวชนียสถาน

	 ท�าไมทัง้	๔	สถานท่ีนีจึ้งเป็นสังเวชนยีสถาน	และสงัเวชนยีสถานมีความหมาย
ว่าอย่างไร	 จะได้พูดให้ฟังในวันน้ี	 ท่านท้ังหลายไปในสถานที่เหล่านั้นจะได้เข้าใจ 
ให้ถกูต้อง	ให้สมกบัวตัถปุระสงค์ทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงไว้	แต่ละท่านอาจมาดว้ย
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน	บางท่านได้มาก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว	บางท่านมาไหว้พระ
เสรมิบารม	ีบางท่านมาเพือ่จะได้มสีตสิมัปชญัญะเพิม่ขึน้	มีปัญญาเฉลยีวฉลาด	แต่ละ
คนมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน	 โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการได้เป็น 
ผูท้ีส่ั่งสมบุญ	ส่ังสมบารมไีปภายภาคหน้า	แต่ละคนแต่ละท่านมีวตัถปุระสงค์อย่างไร
ก็เป็นเรื่องส่วนตัว	 แต่ในทางธรรมะ	 พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างไร	 ผมจะพูด 
ให้ฟัง	ท่านทั้งหลายลองฟังดู

	 ค�าว่า	สังเวชนียะ	ภาษาไทยเรานิยมแปลว่า	สังเวช	คือทับศัพท์มาเลย	ศัพท์
ว่า	สังเวช	หรือ	สังเวคะ	ในบาลีมีหลายค�า	ถ้าเกี่ยวกับสถานที่ก็คือสังเวชนียสถาน	
ถ้าเป็นค�าที่แสดงเรื่องทั่วไปที่ควรนึกถึง	 ใช้ค�าว่าสังเวคะ	 ภาษาไทยเรานิยมแปล 
ทับศัพท์ว่าสังเวช	บางครั้งแปลว่า	สลดใจก็มี	 เพื่อให้ลึกซึ้ง	บางทีเอามารวมกันว่า	
สลดสังเวช	ก็มี	นั่นเป็นภาษาไทย	สังเวคะ	สังเวชะ	หรือสังเวชนียะ	ในภาษาบาลี
ความหมายไม่เหมือนกับสังเวชในภาษาไทย	คนละอย่างกันเลย	
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	 ค�าว่า	สังเวคะ สังเวชะ	หรือ	สงัเวชนยีะ	ในภาษาบาลีแปลว่า	เครือ่งกระตุน้
เตือนตัวเอง กระตุ้นเตือนจิต ท�าให้จิตตื่นขึ้น	เบิกบานขึ้น	พร้อมที่จะรับรู้	เรียนรู้ 
สิ่งที่หลงลืมไปนาน	 เรียกว่าสังเวคะ	 อย่างสังเวควัตถุ	 คือเรื่องที่พิจารณาแล้วเกิด
การกระตุ้นเตือนตนเองให้มามองสิ่งท่ีเคยหลงลืมไป	 ไม่เคยได้มอง	 หรือมัวแต่ 
หลบเลี่ยงอยู่	 ให้มามองสิ่งที่เราอาจจะหนีอยู่	 อาจไม่เคยมองเลย	 มองข้ามไป	 
มัวแต่ประมาทมัวเมาลุ่มหลงไปกับเรื่องที่ไม่จ�าเป็น	 สังเวคะ	 ถ้าแปลเป็นค�าไทย 
ก็ควรจะแปลว่า	 กระตุ้นเตือนตัวเอง	 กระตุ้นให้มีความรู้	 ให้มีความตื่น	 ให้มีความ 
รับผิดชอบต่อตัวเอง	 เพราะพวกเราเกิดเป็นคน	 เป็นมนุษย์	ควรมีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าทีอ่นัเหมาะสมกบัความเป็นมนษุย์	ส่วนหน้าทีข่องความเป็นมนษุย์มีอะไรบ้าง 
เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไป

 สงัเวชนียสถาน	คอื	สถานทีซ่ึง่มาแล้วท�าให้เกดิการกระตุน้เตอืนใจ	ส�าหรบั
คนที่มีศรัทธาจะท�าให้เกิดการกระตุ้นเตือนจิตใจของตนเอง	 ท�าให้ตื่นมามองด ู
สิ่งที่ไม่เคยมอง	 ท�าให้นึกได้ถึงสิ่งท่ีไม่ได้นึก	 เพราะผู้ที่มีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นชาวพุทธนั้น	 บางครั้งหรือหลายครั้งก็ประมาทไป	 
ในยคุพทุธกาล	มโีอกาสเห็นพระพุทธองค์	ไปกราบไหว้บูชาโดยตรงทเีดยีว	พระองค์
ทรงแสดงธรรมะ	กระตุ้นเตือนจิตใจ	ให้มานึกถึงธรรมะ	ให้มานึกถึงความจริง	หรือ
แม้เห็นเหล่าพระอรหันต์ที่ท่านเดินจาริกผ่านไปผ่านมา	 ท่านเหล่านั้นหมดจด 
จากกิเลสแล้ว	 ได้ท�าประโยชน์ตนอย่างสูงสุด	 คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์พบ 
พระพุทธศาสนา	ก็กระตุ้นเตือนตัวเองว่า	ส�าหรับเราควรจะท�าอะไร	อย่างนี้เป็นต้น	
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	 พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว	การที่จะได้เจอพระพุทธเจ้าและกระตุ้น
เตอืนตนเองกไ็ม่ม	ีท่านพระอานนท์ได้ทลูถามพระพทุธเจ้าว่า	ยคุเก่านัน้มีพระพทุธองค์
ด�ารงอยู่	พุทธบริษัทมาก็ได้กราบได้ไหว้	ได้ฟังธรรมแล้ว	ปลาบปลื้มเอิบอิ่มในธรรม	
กลับได้สติ	 เป็นคนไม่ประมาท	 พยายามฝึกหัดพัฒนาตนเอง	 มีการกระตุ้นเตือน
ตนเองในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ	เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะท�า
อย่างไร	พระองค์ตรัสว่ามี	๔	สถานที่นี้	ผู้มีศรัทธามาจะกระตุ้นเตือนจิตใจได้ดี	ได้
ชื่อว่าสังเวชนียสถาน	สถานที่ซึ่งก่อให้เกิดความสังเวช	คือความกระตุ้นเตือนจิตใจ
ของตนเองให้มานึกถึงสิ่งที่อาจจะลืมไป

	 อะไรบ้างทีพ่วกเราลมืไป	กธ็รรมะของพระพทุธเจ้าทีพ่ระพทุธเจ้าได้ส่ังสอน
น่ันเอง	เราควรรบีมาเรียนรู้และรีบปฏบิตั	ิพวกเราโดยส่วนใหญ่จะลมืไป	หลายท่าน
ได้เรียนมา	ก็พอรู้อะไรเป็นอะไรบ้างเหมือนกัน	แต่ยังไม่ได้ลงมือท�า	มัวแต่เสียเวลา
ไปท�ามาหากนิ	 หาเงนิทอง	 หาสมบตัหิรอืความเจรญิทางโลกๆ	 อย่างนีก้ล็มืเหมือน
กนั	บางท่านยงัไม่ค่อยได้เรยีน	ทัง้ๆ	ทีเ่กดิในเมอืงพทุธ	พบพระพทุธศาสนามโีอกาส
เรียน	แต่เสียเวลาไปด้านอื่นๆ	เยอะเกินไป	อย่างนี้ถือว่าลืม	ลืมศึกษา	บางคนศึกษา
แล้ว	 รู้อยู่แต่ลืมฝึกลืมหัด	 ถือว่าลืมทั้งนั้น	 ปล่อยจิตให้ลุ่มหลง	 ประมาทมัวเมาใน
ความเป็นหนุม่สาวเป็นต้น	จนบางคร้ังกห็ลงไปท�าทจุรติ	ท�าให้ตนตกอบายกมี็	นบัว่า 
น่าเสียดายมาก	 อย่างนี้เป็นการกระตุ้นให้ไม่หลงลืม	 ในยุคเก่ามีพระพุทธเจ้าอยู่	
มีพระอรหันตสาวกทั้งหลายอยู่ก็กระตุ้นได้ดี	 ยุคต่อมาไม่มี	 ยังมี	 ๔	 สถานที่นี้ 
เป็นตัวแทน	เลยได้ชื่อว่าสังเวชนียสถาน	
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	 อะไรบ้างที่ควรกระตุ้นเตือนตัวเอง	ถ้าพูดเรื่องพื้นฐานง่ายๆ	 เช่น	พวกเรา
ทั้งหลายต้องแก่เป็นธรรมดา	 บางคนไม่เคยนึกถึงเลย	 ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าจะนึก
ได้ว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเพราะพระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี	้เรยีกว่ากระตุ้นเตอืน
ตนเองได้	จะได้ท�าสิง่ทีค่วรท�า	เร่งท�าอะไรทีย่งัไม่ได้ท�า	ขยนัท�า	หลายๆ	คนลืมนกึว่า
จะต้องแก่เป็นธรรมดา	เรียกว่าเป็นคนประมาทมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว	ความ
เป็นหนุ่มสาวอยู่ไม่นาน	มีความแก่ดักรออยู่ข้างหน้าทุกคนไป	 เมื่อแก่แล้วก็จะเจ็บ
ออดๆ	แอดๆ	หรือเป็นโรคต่างๆ	ถ้าเราได้เห็นคนแก่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หาย	เรา
ก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน	และถ้าเป็นอย่างนั้นจะทนไหวไหม	จะอยู่ได้ไหม	
จะอยู่อย่างไร	 ยังไม่ได้ฝึกให้มีธรรมะเอาไว้	 ใช้ชีวิตประมาทไปวันๆ	 เรียกว่าลืมอยู่	
ประมาทอยู	่ตวัธรรมะเป็นตัวกระตุน้ให้รีบท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ท�านองนี้	
ใครที่กระตุ้นจิตได้แล้วก็นับว่าดีแล้ว	ถ้ายังกระตุ้นไม่ได้	 การมาสถานที่เหล่านี้ก็ท�า
เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจตนเอง	

 เรามีความตายเป็นธรรมดา	ทกุท่านทราบดีอยูแ่ล้ว	หลายท่านได้ฟังธรรมะ
เรื่องนี้บ่อยๆ	คนตายก็มีให้เราเห็นเป็นประจ�าอยู่แล้ว	บางทีสัตว์ต่างๆ	ตายก็มีให้ดู
เกลือ่นถนนหนทาง	มปีระจักษ์พยานอยูเ่สมอ	บางท่านเคยดสูถิตข้ิอมูลต่างๆ	ในนาที
หนึ่งๆ	มีคนตายกี่คน	ตายด้วยโรคนั้นโรคนี้กี่คน	ตายด้วยอุบัติกี่คน	 เป็นต้น	อันนี้ 
เอาแค่มนุษย์ด้วยกัน	 ไม่รวมพวกสัตว์ต่างๆ	 หากรวมกันทั้งหมดแล้ว	 สัตว์ก็ตาย	
เคลื่อนย้ายจากความเป็นอย่างนั้นๆ	แต่ละนาที	มากมายจนไม่อาจจะนับได้	
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	 ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้	ตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินแล้ว	ผมมองดูแล้วไม่มีใครรอดสัก
คน	ไม่ใช่เครือ่งบินตกนะ	ตอนนีย้งัไม่ตาย	แต่ท้ายทีส่ดุตายทกุคน	มองหน้าแล้วเป็น
อย่างนี้หมด	มีความไม่รอดเป็นธรรมดา	มีความตายรออยู่ข้างหน้า	 ตัวเจ้าของเอง
อาจจะไม่นึกก็ได้ว่า	 เราจะต้องตายเป็นธรรมดา	 ลืมไป	 ไปกราบต้นโพธิ์ไม่รู้นึกได้
หรือยัง	 บางคนยังนึกไม่ได้อีก	 อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่กระตุ้น	 กระตุ้นไม่ขึ้น	 ไป	 ๔	
สถานที่ก็ต้องกระตุ้นให้ขึ้น	ถ้ากระตุ้นไม่ขึ้นถือว่าการมาก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ	
กระตุ้นให้มานึกถึงข้อเท็จจริง	 นึกถึงว่าเราจะท�าอะไรต่อไปในภายหน้า	 ในชีวิตที่
เหลืออยู่ไม่มากนี้จะได้ท�าให้ดี	ท�าให้ถูกต้อง	

	 นีเ่ป็นกฎธรรมดาพืน้ฐาน	หลายๆ	คนลมืไป	ธรรมะกจ็ะช่วยกระตุน้	๔	สถาน
ที่นี้ได้ชื่อว่า	 สังเวชนียสถานเพราะอย่างนี้	 เป็นเครื่องกระตุ้นให้นึกถึงข้อเท็จจริง 
ท�าให้ไม่ลืมข้อเท็จจริง ให้นึกถึงธรรมะ และนึกถึงหน้าที่ของเราที่ควรจะท�า ควร
จะเร่งรีบฝึกหัด	นี่พูดเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาพื้นฐานทั่วๆ	ไป	ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ	มีอีก
เยอะ	
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	 หลายท่านไปแถวๆ	 ต้นโพธิ์	 ก็มีทั้งคนยากจน	 มีทั้งขอทาน	 มีทั้งคนพิการ	
บางท่านลืมนึกถึงตัวเองว่า	เราพ้นจากสภาพอย่างนั้นได้หรือยัง	อย่างนี้เรียกว่าลืม	
พวกเราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรือ่ยๆ	ถ้ายงัเป็นปถุชุนอย่างนีก้ย็งัมโีอกาสตกอบาย
ได้	 มีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นคนขอทานหรือพิการอย่างนั้นก็ได้	 ถ้าเห็นเขาเหล่านั้น
แล้วกระตุ้นตัวเองว่า	 เราก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้น	 หน้าที่ที่เรายังไม่ได้ท�ายังมีอีก
เยอะ	เราต้องฝึกหัดปฏิบัติให้พ้นจากความเป็นอย่างนั้น	เรายังไม่พ้นจากความเป็น
อย่างนั้น	มาไหว้ต้นโพธิ์	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าช่วยให้รอดให้พ้นจากภาวะเหล่า
นั้นไปได้	 ไม่ต้องกลับมาสู่ภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนั้นอีก	 ตอนนี้เรายังไม่ได้ท�า
ตามค�าสอน	ต้องรีบๆ	อย่างนี้ก็เป็นสถานที่กระตุ้นเตือน	

	 เหมือนเราเจอพระพุทธเจ้า	พระองค์ทรงสอนไว้ที่ยอด	สอนให้เป็นถึงพระ
อรหนัต์	แต่เรายงัไม่ได้ท�า	ทรงสอนให้เรารอดพ้นจากอบาย	ท�าให้รอดพ้นจากความ
ทุกข์ยากล�าบาก	 ถ้าไม่มีเครื่องกระตุ้นเราก็จะลืมไป	 ประมาทมัวเมาในความเป็น
หนุ่มสาว	ประมาทมัวเมาในสุขภาพที่ยังแข็งแรง	ประมาทมัวเมาในความมีชีวิตอยู่	
นกึว่าจะไม่ตาย	ความเป็นจรงิคือเรานกึว่าจะตายมันก็ตายเหมือนกนัเม่ือถงึเวลา	ไม่
นกึว่าจะตายมนักต็ายเหมอืนกนั	เพราะความตายเป็นธรรมดาของสังขาร	ความเจบ็
ป่วยก็เป็นธรรมดา	ส่วนใหญ่เราลืมเรื่องพวกนี้	ตัวสังเวคะคือตัวกระตุ้น	นี้ผมพูดยก
ตวัอย่างค�าว่ากระตุน้คืออะไร	คือ	กระตุน้ตัวเอง ท�าให้ไม่หลงลืมธรรมะ ไม่หลงลืม
ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ไม่หลงลืมกจิหน้าทีข่องตน ต้องรบีมาปฏบิตัปิรบัปรงุ
แก้ไขดัดแปลงตนเองให้สอดคล้องกับธรรมะ ด�าเนินชีวิตให้ถูกตรงเสียที 
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	 ลองดูว่ามาประมาณ	๘	วันนี้จะกระตุ้นได้หรือเปล่า	ถ้ากระตุ้นไม่ขึ้น	ก็จะ
ลมืไปตลอด	ลมืไปไม่ได้ท�า	เหน็หมาเหน็แมวกไ็ม่เคยนกึว่า	ตวัเองรอดพ้นจากภาวะ
อย่างน้ันหรือยัง	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 สอนให้เรารอดพ้นจากภาวะอย่างนั้น	 
พ้นจากความทกุข์ร้อนเจ็บปวดทรมานอย่างนัน้ได้	 สิง่ใกล้ตวัเราเข้าไปอกี	 นสิยัไม่ดี
ท้ังหลายของพวกเราหมดไปหรือยัง	 นิสัยไม่ดีต่างๆ	 เมื่อไรจะแก้ได้	 บางท่านยัง 
เถียงพ่อเถียงแม่อยู่	 ยังขี้เกียจอยู่	 ยังกินเหล้าเมายาอยู่	 ผิดศีล	 นิสัยขี้อิจฉา	 นิสัย 
ขี้โลภ	 ขี้โกรธ	 ขี้หลง	พวกนี้เป็นนิสัยไม่ดี	 พาตนให้ตกต�่า	 จมลงอบายลึกไปเรื่อยๆ	 
ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป	ท�าให้ท�ากรรมต่างๆ	ที่ไม่ดี	ตนเองนั่นแหละจะ
ได้รับผลเป็นความทุกข์	

	 เราทั้งหลายยังมีกิจหน้าท่ีท่ีต้องท�าอยู่	 ต้องท�าความเพียรเพื่อละกิเลส 
ทัง้หลายเหล่านี	้เพราะไม่มคีนอืน่ท�าให้	การละกเิลสต้องท�าเอง	ไม่อย่างนัน้นสิยัเรา 
กจ็ะเหมอืนเดิม	จะขีเ้กยีจอย่างนีต้ลอดไป	ถ้ากระตุน้ได้กค็ล้ายๆ	เราเจอพระพทุธเจ้า	
เราต้องรีบมาปฏิบัติ	 ขยัน	 กล้าหาญ	 บากบ่ัน	 สู้กิเลส	 ไม่ท้อถอย	 จะมัวมาสั่งกิน 
แต่ของอร่อยไปวันๆ	สบายใจอยูอ่ย่างนี	้กนิไปกแ็ก่ไปทกุวนัๆ	ไม่ใช่กนิอร่อยแล้วจะ 
ไม่แก่	 กินอร่อยก็แก่เหมือนกัน	 เราลืมไปนึกว่ากินอร่อยแล้วคงจะไม่แก่กระมัง	 
หลายๆ	ท่านกินอาหารไปหมดหลายรถสิบล้อแล้ว	แก่แล้ว	เป็นอย่างนี้	ถ้ารอไปอีก
จะยิ่งแก่ไปกว่าเดิมอีก	แล้วก็ตาย	ตายแล้วเกิดใหม่อีก	แล้วก็แก่ใหม่อีก	แล้วก็ทุกข์
ใหม่อีก	ไปเรื่อยๆ	วงจรชีวิตก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน	
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	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเปลีย่นเราได้	เปล่ียนจากปุถชุนให้เป็นพระอรยิเจ้า 
จนกระท่ังเลิกเวียนว่ายตายเกดิกไ็ด้	ถ้าไม่มีตวักระตุน้เรากไ็ม่ได้ท�า	ถ้าพบพระพทุธ
เจ้า	พบเหล่าพระอรหันตสาวก	ก็ถูกกระตุ้นขึ้นมา	บางท่านกระตุ้นได้	๒	วัน	หาย
อีกแล้ว	 ต้องหาตัวกระตุ้นหลายๆ	 อย่าง	 ฉะน้ัน	 มาท่ีนี่	 สถานที่จะเป็นตัวกระตุ้น 
ทีด่	ีและพระพทุธองค์ทรงรบัรองไว้ว่าเป็นสถานทีอ่นัยอดเยีย่ม	เป็นความหมายของ
สงัเวชนยีะ	คอืสถานทีส่�าหรบักระตุน้เตอืนจิตใจของพทุธบรษิทั	กระตุน้เตอืนให้มา
ท�ากิจ	ท�าหน้าที่ต่างๆ	ที่ยังไม่ได้ท�า	ให้มานึกถึงสิ่งที่เราอาจจะลืมไป	

	 โดยเฉพาะเรื่องในชีวิตของเรา	ทุกคนหนีไม่พ้น	เช่น	จะต้องพลัดพรากจาก
พ่อจากแม่	ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้	 จะต้องทิ้งสมบัติทุกอย่างไป	จะต้องทิ้งสามี	 ทิ้ง
ภรรยา	ทิ้งลูก	ต้องสูญเสีย	ต้องหมดทุกอย่างไป	สิ่งที่เราหามาได้	สั่งสมด้วยความ
ยากล�าบาก	สักวันหนึ่งก็จะหายไป	เมื่อถึงวันนั้นเราจะท�าใจได้ไหม	บางคนก็เพลิน
อยู่	มัวแต่ร้องเพลงแล้วก็ปลอบใจกันไปวันๆ	จนจะตายจากกันแล้ว	ยังไม่ท�าหน้าที่
ของตนให้ถูกต้อง	พอถึงวันนั้นเราจะท�าอย่างไร	เราจะท�าใจได้ไหม	จะปลอบใจกัน
อย่างไร	จะมีข้อธรรมะอะไรพอบอกกันสอนกันได้ไหม	จากกันทีหนึ่งก็ร้องไห้ทีหนึ่ง	
สะเทือนอกสะเทือนใจ	หวั่นไหว	แล้วก็ประมาทเหมือนเดิม	อย่างนี้ก็ไม่ไหว	
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	 ทุกท่านมีทรัพย์สมบัติ	 มีนั่น	มีนี่	 มีสิ่งของ	ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นหมด	 เมื่อถึง 
วันนั้น	จะท�าใจได้ไหม	บางท่านมีสามี	มีภรรยา	ถ้าคนหนึ่งตายไปจะอยู่ได้ไหม	จะ
อยู่อย่างไร	 จะมีธรรมะอะไรช่วยบ้าง	 ธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดแล้ว	
เราต้องรีบน�ามาฝึกหัดไว้	หากมีธรรมะเป็นที่พึ่ง เราก็ได้ที่พึ่งอันแน่นอนแล้ว	จะ
เอาสามีเป็นที่พึ่ง	 เอาโน่นเอานี่เป็นท่ีพ่ึง	 จนกระทั่งเอาอาจารย์เป็นที่พึ่ง	 อย่างนั้น 
ไม่ได้	เพราะอาจารย์ก็ตายเหมือนกัน	ความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่	

	 ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือธรรมะ	ถ้าใครได้ธรรมะเป็นที่พึ่งก็จบ	สบาย
เลย	มีที่พึ่งตลอดไป	แต่พวกเรานี่หลงลืม	มัวเมาเพลินอยู่กับโลก	เพลินอยู่กับหาเงิน	
เพลนิอยูก่บัการกนิ	เพลินอยูก่บัการนอน	ก�าลังกายกมี็อยู	่หวัสมองกด็อียู่	เวลาก็พอมี	
แต่อ้างโน่นอ้างนี่	ไม่ได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรม	อย่างนี้เป็นต้น	สมองดีก็ไม่ได้เอา
มาเรยีนรูศ้กึษาธรรมะ	ศึกษาแล้วกไ็ม่ได้ปฏบัิต	ิเหล่านีล้้วนแต่ประมาทไป	หลงลมืไป	
ไม่ได้กระตุน้ตวัเองให้มาท�าความเพยีร	หลายท่านกย็งัหลงไปท�าทจุรติได้อกี	ไม่แก้ไข
ทุจริตทั้ง	๑๐	

	 ชาวพทุธอย่างพวกเราทุกคนนี	้คงจะทราบดว่ีา	ทจุรติไม่ควรท�าเลย	เป็นสิง่
ไม่ดี	มีแต่โทษ	จิตใจถูกกิเลสครอบง�าจนโงหัวไม่ขึ้น	มืดสนิท	ไม่มีแสงสว่างเอาเสีย
เลย	ท�าแล้วน�าความทุกข์มาให้	ท�าให้ตกอบาย	แต่หลายท่านก็ท�าอยู่	นี่ยังประมาท
มาก	 อยู่ใกล้กับอบายเหลือเกิน	 ไม่รู้ใครจะช่วย	 ถึงวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได	้ 
ทุกคนไปตามกรรมหมด	 ถ้ายังท�าเหตุให้ไปอบายอยู่	 ก็ต้องหล่นไปทางนั้น	 หากยัง 
ไม่รบีฝึกจิตให้เอนเอยีงมาทางธรรมะ	ไม่รบีมศีลี	มธีรรม	มาฝึกหดัเพือ่จะเลกิท�าเสยี	
ก็นับว่าประมาทอย่างมาก	
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	 พวกเราเกิดเป็นคนนี่เป็นแสนยาก	 จะรักษาความเป็นคนยากเหมือนกัน	 
ชาตหิน้าจะได้เกดิเป็นคนไหม	หลายท่านยงัไม่ได้นกึเลย	ชาตหิน้าจะได้เกดิเป็นคนไหม	
ชาตินี้เป็นคน	เป็นมนุษย์	มีความเป็นอยู่สะดวกสบาย	ชาติต่อไปจะเป็นคนอีกไหม	
ยงัไม่ต้องนกึถงึเป็นอรยิเจ้าหรอืพ้นกเิลสเลย	แค่จะนกึว่าชาตถิดัไปจะเป็นคนอกีไหม	
เราใช้ชีวิตไปวันๆ	เป็นอย่างไร	นิสัยเราไปทางไหนแล้ว	ไปทางคนหรือไปทางอบาย
มากกว่ากัน	ไม่ได้นึกเลย	อย่างนี้ก็มี	อย่างนั้นเรียกว่าประมาทไปมาก	

	 ชีวิตประจ�าวันของพวกเรา	 เสียเวลาไปมากเหลือเกินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง	
แล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้อะไร	 เช่น	 บางท่านก็เสียเวลาไปกับเรื่องลูกกลมๆ	 ลูกเดียว
คือลูกฟุตบอล	อย่างนี้ก็มี	โดยเฉพาะพวกผู้ชายเรา	ผมก็เหมือนกัน	สมัยก่อนเรียน
มหาวิทยาลัยจะชอบดูแข่งขันฟุตบอล	 เขาเตะอยู่โน่น	 ประเทศอังกฤษ	 ประเทศ
สเปน	 นี่ก็เสียเวลาไปมาก	 ไม่ได้อะไร	 เด๋ียวก็มาวิจารณ์กัน	 ลิเวอร์พูลเตะกับเชลซ	ี
เป็นอย่างไร	 วุ่นอยู่นั่น	 ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครได้อะไร	พวกนักกีฬาอาชีพเตะฟุตบอล 
เขาได้เงนิไป	ส่วนพวกเราเสยีเวลาตลอดไปอย่างนี	้ธรรมะกไ็ม่ได้เรยีน	หนงัสอืธรรมะ
ก็ไม่ได้อ่าน	ศีลก็ไม่มี	อะไรก็ไม่มี	หลงไปกับเขาอย่างนี้	

	 บางคนวันๆ	 นึกถึงแต่เรื่องกินจนอ้วนไปหมดแล้ว	 หาแต่เรื่องจะกินอร่อย
อย่างนั้น	 กินไปก็แก่ไปอย่างนั้นแหละ	 บางคนก็เอาแต่ช้อปปิ้ง	 บางคนเอาแต่เล่น 
เฟซบุ๊ก	 ส่งไลน์เสียงดังติ๊งหน่องอยู่นั่นแหละ	 เลยไม่รู้จะได้อะไร	 ท้ายที่สุดก็ไม่มี 
แก่นสาร	แล้วก็แก่	แล้วก็ตายไป	อย่างนี้เรียกว่าประมาทไปมาก	
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	 เวลาของพวกเราทุกคนนีม้ไีม่เยอะนะ	หลายท่านในทีน่ีอ้ายมุากกว่าผมแล้ว	
ผมไม่รู้จะอยู่จนมีอายุมากเท่ากับท่านหรือเปล่า	 แต่ละคนแต่ละท่านล้วนมีเวลา 
ไม่มาก	มีอายุสัก	๖๐	ปี	ก็ตายแล้ว	๗๐	ปีบ้าง	๘๐	ปีบ้าง	๙๐	ปีบ้างก็ตาย	บาง
ท่านอาจจะอยู่ถึง	๑๐๐	ปี	ถ้าอยู่ถึง	๑๐๐	ปี	ต้องบอกว่าสมควรตายแล้ว	เพราะท�า
อะไรไม่ได้	 อยู่ไปก็เท่านั้น	 เปลืองข้าวสุกเปล่าๆ	 ขนาดเวลาเหลือน้อยขนาดนี้	 คน 
ก็ยังประมาท	ประมาทอยู่มากเหลือเกิน	ซึ่งน่ากลัวมาก	นี่คือจิตของเราที่ไม่มีอะไร
กระตุ้น	 คล้ายๆ	 มันตกอยู่ในหล่มหรือในตมที่ลึกเกินไป	 ไม่พอที่จะเห็นแสงสว่าง 
ข้างบน	 อาศัยธรรมะท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้นี่แหละเป็นตัวช่วย	 ถ้ามีโอกาสได้ฟัง 
ก็เหมือนแสงส่องมาบ้างเล็กๆ	น้อยๆ	

	 ผูท้ีไ่ด้ฟังธรรมแล้วมศีรัทธา	ยงัมโีอกาสประมาทหลงลมืได้เหมือนกัน	 เม่ือมา 
ในสถานทีเ่หล่าน้ี	จะกระตุน้ตวัเองได้ว่า	จะต้องรบีแล้ว	ข้อใดท่ียงัไม่ได้ท�าต้องรบีท�า 
ธรรมะมเียอะ	เร่งท�าเสยี	นีคื่อความหมายของค�าว่าสงัเวชนยีะ	คอืสถานทีก่่อให้เกดิ
ความสังเวช	ท่านทั้งหลายฟังแล้วเป็นอย่างไร	สังเวชบ้างไหมครับ	บางคนสังเวชว่า
เมือ่ไรจะได้นอนสกัที	สังเวชตวัเองแท้	มาแล้วแทนทีจ่ะได้นอนสบายๆ	กต้็องฟังเทศน์
ก่อนนอน	อย่างนี้ก็มี	

	 ทางบาลีจะมีหลายค�าใช้	เช่น	สังเวชนียสถาน	สถานที่ที่กระตุ้นเตือนตัวเอง	
หรอืสงัเวควตัถ	ุเรือ่งหรอืเหตกุารณ์ทีก่่อให้เกิดการกระตุ้นจติตวัเอง	ให้มีความเพยีร	
ขยัน	กลา้หาญ	บากบัน่	ไมท้่อแท	้ไมถ่อยหนี	สูเ้พือ่ชนะกเิลสทัง้หลาย	มหีลายแบบ	
เป็นสถานที่ก็มี	เป็นวัตถุก็มี	
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	 สงัเวควตัถหุาง่ายกว่าสงัเวชนยีสถาน	สงัเวชนยีสถานอยูป่ระเทศอนิเดยีและ
เนปาล	หายากหน่อย	สังเวควัตถุหาไม่ยาก	มองคนข้างๆ	ท่าน	ต้องแก่เป็นธรรมดา	
ยิ่งนั่งยิ่งแก่	 ไม่ใช่คนนั้นแก่คนเดียว	 เราก็แก่เป็นเหมือนกัน	 อย่างนี้	 เห็นคนตาย 
ก็เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชได้	กระตุ้นตัวเองได้	คนตายแล้วก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วย
ได้สักคนเดียว	ไม่มีใครหอบลูกหอบหลาน	หอบเพชรนิลจินดา	หอบต�าแหน่ง	หรือ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีมีครบครันนี้ไปได้	 ไม่มีใครเอาไปได้สักคน	 ข้อเท็จจริง 
เป็นอย่างนั้นอยู่	 สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสังเวควัตถุ	 เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความสังเวช 
แก่พวกเรานะ	

	 คราวนี้	 พวกเรามีโอกาสมาสถานที่	 มาแล้วพยายามต้ังใจให้ดี	 พยายาม 
ให้ได้ความสงัเวชตามท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง	บางท่านมาแล้วนกึว่าได้แต่บญุ	บญุ 
ช่วยให้เราได้รับสิ่งดีๆ ก็จริง แต่ไม่พอที่จะท�าให้เลิกแก่ เลิกเจ็บ เลิกตาย ไม่พอ 
ที่จะท�าให้เราเลิกนิสัยไม่ดี	บางคนบุญเยอะ	แต่นิสัยไม่ดีก็มีเยอะ	ฉะนั้น	บุญไม่พอ 
ที่จะท�าให้เราเลิกท�าความชั่ว	 คนมีบุญเยอะแยะ	 ถ้าเรามองดู	 คนเกิดมาร�่ารวย	 
มชืีอ่เสยีง	มคีนนบัหน้าถือตา	มบีรวิารทีเ่ชือ่ฟังมากมายกย็งัท�าความชัว่ได้	เงนิทีเ่ขา
ได้มา	ได้มาจากบุญนั่นแหละ	บริวารเยอะแยะ	ท�าบุญเยอะจึงได้มา	แล้วท�าไมบุญ
ไม่ช่วยเขาให้ละความชั่วบ้าง	บุญช่วยได้เท่านั้นแหละ	ให้ได้รับของดี	ให้มีความสุข
สบาย	แต่ไม่พอที่จะให้เลิกแก่	เลิกเจ็บ	เลิกตาย	ไม่พอที่จะท�าให้เลิกท�าทุจริต	
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	 เรามาไหว้ก็ไหว้ให้เป็นสังเวชนียสถาน	ไม่ใช่ให้เป็นบุญ	ให้ได้ปัญญาความรู้	
เป็นสถานท่ีกระตุน้เตือนพุทธบริษทัท่ีมศีรทัธา	ให้มโีอกาสได้ฟังธรรมะ	ปฏบิตัธิรรมะ	
ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	เริม่ต้นจากเป็นผูมี้ศลี งดเว้นทุจรติ เช่ือกรรมเช่ือผล
ของกรรม และปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระพุทธองค์แสดงไว้	

	 ผู้มีศรัทธาท�าตามพระพุทธเจ้าแล้ว	 บางคร้ังยังมีโอกาสประมาทหลงลืม	
ย่อหย่อนในความเพียร	 ถ้ามาเจอสถานท่ีกจ็ะได้กระตุน้ตวัเองว่าต้องรบีท�า	 ท่านไหน 
ที่ยังไม่ได้ศึกษา	 ก็กระตุ้นตัวเองว่ากลับไปนี่ต้องเร่งศึกษา	 จะรอเวลาไปอีกไม่ได้	
ท่านใดที่ศึกษายังไม่มากก็จะได้ศึกษาให้มากขึ้น	ท่านใดที่ศึกษามากแล้ว	ได้ความรู้
พอที่จะปฏิบัติได้แล้วก็จะได้เร่งปฏิบัติต่อไป	อย่างนี้	นี่แหละความหมายของค�าว่า
สังเวชนียสถาน	สถานที่อันก่อให้เกิดความสังเวช	ก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนจิตใจ
ให้มาท�าความเพียร	

	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น	 ชี้แจงให้รู ้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจน	
พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็เอามาบอก	สอนให้มีความรู้	ให้มีปัญญา	มีสัมมาทิฏฐิ	รู้จัก
อะไรเป็นอะไร	 พอรู้จักแล้วก็ต้องมาท�าความเพียร	 รู้แล้วไม่ท�าความเพียรก็ไม่ได	้ 
ต้องมาฝึกหัด	 มาท�าเอาเอง	 ของไม่ดีก็ต้องฝึกเพื่อละเอาเอง	 ของดีต้องมาฝึกเพื่อ
ท�าเอาเอง	ความรูน้ีค้อืสมัมาทฏิฐ	ิพระพทุธองค์ทรงสอน	แจกแจง	แยกแยะไว้ทัง้หมด	
อะไรไม่ดีทรงบอกไว้แล้ว	 มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ดี	 พระองค์ตรัสรู้ตามที่มันเป็นนั้น	
ของไม่ดีจะกลายเป็นดีไม่ได้ สังขารจะกลายเป็นเที่ยงแท้ไม่ได้	ของไม่เที่ยงก็ต้อง
ไม่เทีย่งอย่างนัน้	พระองค์ทรงสอนความจรงิให้	สอนบอกให้รูจั้กอะไรเป็นอะไรอย่าง
ชัดเจน	คือสอนให้มีสัมมาทิฏฐินั่นเอง	
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	 พอมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว	 เราก็มาท�าความเพียร	 ถ้ามาท�าความเพียร	
ขยนั	บากบัน่	แต่ไม่รู้เร่ือง	กเ็สียแรงเปล่า	บางทีกผ็ดิไปไกล	ถ้ารูแ้ล้วไม่ท�าความเพยีร 
กไ็ม่ได้	ฉะนัน้	ต้องมีท้ังความรู้	ต้องมาฟังก่อน	ฟังให้รูเ้รือ่งเข้าใจ	แล้วก็ท�าความเพยีร
ด้วย	มสีตคิอยก�ากบัในการกระท�าอยูเ่สมอ	ถงึแม้จะท�าความเพยีร	แต่ผลมันไม่ได้มา
ตามใจชอบของเรา	ต้องมีความเพียรที่ต่อเนื่องกัน	มีความเพียรเพียงพอที่จะท�าให้
ได้ผล	 ผลที่มุ่งหวังไว้จึงจะเกิดขึ้น	 ต้องมีความไม่ประมาท	 มาท�าความเพียรตามที่
เรียนรู้มาอยู่เสมอ	 บางทีพวกเราท�าความเพียรไปนิดๆ	 หน่อยๆ	 ก็คิดว่าเมื่อไรจะ 
ได้ผล	เพียรไปนิดหน่อย	บางทีก็เบื่อบ้าง	เซ็งบ้าง	ขี้เกียจบ้าง	ประมาทบ้าง	โทษโน่น
โทษนี่	อย่างนี้ก็มี

	 ตัวสิ่งที่เป็นสังเวคะ	 เป็นตัวกระตุ้นให้ไม่ประมาท	 จะได้มาท�าความเพียร
ตามหลักการที่รู้อยู่แล้วนี่แหละ	 พระพุทธองค์ตรัสว่า	 ๔	 สถานที่นี้	 เป็นสถานที่ 
ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธามาเพื่อระลึกว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้	ผู้มีศรัทธาได้ฟังแล้วมี
ความเข้าใจ	ท�าความเพียรปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอน	บางครั้งมีความประมาท	
หลงลืม	ขี้เกียจ	มาสถานที่เหล่านี้แล้วก็จะได้กระตุ้นเตือนตนเอง	มีภาระมีกิจที่ต้อง
ท�าเยอะเหลือเกนิ	เยอะมาก	บางท่านยงัมทีจุรติอยูใ่นจติใจ	ความคดิไม่ด	ีค�าพดูไม่ดี	
นีย่งัมอียูบ่่อยๆ	เรามหีน้าท่ีถอนมนัออก	จะมาท�าใจเยน็สบายใจอยูไ่ม่ได้	เพราะของ
ไม่ดีต้องท�าความเพียรเพื่อเอามันออก	ถ้าไม่เอามันออกมันก็ไม่ออก	ยังคิดเลวๆ	อยู่
อย่างนี้ตลอดไป	มันเป็นอุปสรรค คอยทิ่มแทงจิตใจเราอยู่ ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ 
มาท�าใจเย็นอยู่ว่าไม่เป็นไรหรอก	 มันเป็นของไม่ดี	 ต้องท�าความเพียรเพ่ือเอาออก	
เรามีหน้าที่จะต้องท�า	ท�าความเพียรในการที่ละสิ่งไม่ดี	
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	 ส่ิงดีๆ	ยงัมอีกีเยอะท่ียงัไม่ได้ท�า	 โดยเฉพาะพวกเราทีเ่ป็นปถุชุน	จะบอกว่า	
แหม…	 ไม่มีอะไรท�า	 นี่คงไม่ได้	 คนไม่มีอะไรท�าจริงๆ	 ต้องเป็นพระอรหันต์	 ส่วน 
พวกเรานีต้้องมอีะไรท�าเพียบเลย	แต่ยงัไม่ได้ท�า	มอีะไรทีต้่องท�าเพียบเลย	แต่ท�าตวั
เป็นคนเสรจ็งานแล้ว	อย่างนีไ้ม่ได้	เหมอืนกบัเราไปท�างาน	งานเตม็โต๊ะเลย	บอกว่า
ดิฉันปล่อยวางแล้ว	 เอาอะไรมาพูดอย่างนี้	 งานเต็มโต๊ะเลย	 แต่ขี้เกียจท�า	 อย่างนี้
เกินไปแล้ว	

	 คณุงามความดทีีจ่ะต้องท�าเพือ่ให้ถงึเป็นพระอรหนัต์	 ยงัมงีานอกีเพยีบเลย	
มานั่งเฉย	 ท�าตัวสบาย	 ไม่รู้ร้อนรู้หนาว	 ไม่ยอมท�าอะไร	 บอกว่าไม่รู้จะท�าอะไร	 
อย่างนี้พูดเกินไป	 ถ้ายังไม่รู้จะท�าอะไรก็ต้องหาความรู้	 ต้องฟังธรรมะ	 ต้องอ่าน
หนังสือธรรมะ	ปฏิบัติไม่เป็นก็ไปหัดฝึกเสีย	ปฏิบัติไม่เป็นเลย	นอนเฉยๆ	ไม่รู้จะท�า
อย่างไร	เลยนอนสันหลังยาว	อย่างนี้ไม่ไหว	ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปอ่านหนังสือ	ไปฟังธรรม	 
ถ้าไม่รูว้ธิปีฏิบัติ	จะมาอ้างไม่ได้	ต้องไปเรียน	ไปฝึกหดั	สิง่ดีๆ 	ไม่ใช่จะลอยมาเข้าสงิ
ตอนนอนหลับ	ต้องตื่นขึ้นไปท�าเอา	ตัวสังเวคะนี้คือตัวกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาท�า

	 มาในคราวนีป้ระมาณ	๘	วนั	ผมมโีอกาสพดูธรรมะแทรกในช่วงเวลานัน้บ้าง	
ช่วงเวลานี้บ้าง	ลองดูว่า	๘	วันที่มาสังเวชนียสถาน	จะสังเวชกันบ้างไหม	อย่ามัวแต่
ปล่อยใจลอย	ใช้ชีวิตหลงๆ	ลืมๆ	ไปวันๆ	ต้องไม่ประมาทอยู่เสมอ	ก่อนจะนอนจง
มีกรรมฐาน	 ให้รู้ตัวเองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา	 พรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมา	 ให้นึกถึง 
คุณพระพุทธเจ้า	 คุณพระธรรม	 คุณพระสงฆ์	 ให้เป็นผู้มีศีล	 อย่าประมาทว่าทั้งวัน
เราเหนือ่ยมาพอแล้ว	วนันีจ้ะนอนเอาสบาย	แบบนัน้จะแก่ไปเปล่าๆ	นอนเยอะกแ็ก่
เหมือนกัน	
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	 บางคนเขาบอกว่านอนพักผ่อนเยอะๆ	 จะได้ดูหนุ่มขึ้น	 ไม่เคยปรากฏว่า 
คนนอนเยอะแล้วหนุ่มขึ้น	มีแต่นอนเยอะแล้วแก่ลงทุกคนไป	หลายท่านนอนสะสม
ชั่วโมงมามากแล้ว	 แก่กว่าผมแล้ว	 อันนี้เป็นสัจธรรม	 หนีไม่พ้นความจริงหรอก	 
นอนน้อยก็แก่	นอนมากก็แก่เหมือนกัน	ฉะนั้น	อย่านอนมากนัก	ต้องบอกตัวเองว่า 
นอนมากก็แก่เหมือนกัน	นอนให้น้อยๆ	หน่อย	ลุกขึ้นมาท�าความเพียร	ท�าคุณงาม
ความดี	 เรื่องท่ียังไม่ได้ท�ายังมีอีกเยอะ	 จะมัวพักผ่อนสบายใจอย่างนั้นไม่ได้	 เผื่อ
ลูกตายไปจะท�าใจได้ไหม	ตกงานท�าใจได้ไหม	มีทีพ่ึ่งกนัหรอืยงั	ไม่ใช่พึง่สามี	พึง่เงนิ
ทองทรัพย์สิน	พึ่งเจ้าของบริษัท	พึ่งโน่นพึ่งนี่อยู่	อย่างนั้นไม่ได้หรอก	ถ้าพึ่งธรรมะ	 
มีธรรมะเป็นที่พึ่ง	อย่างนี้ใช้ได้

	 สรปุว่า	วนันีผ้มพดูให้ความหมายของค�าว่าสงัเวชนยีสถาน	ไปกราบสถานที ่
จะได้รูจ้กัวธิกีราบให้ถกูต้อง	กราบให้สงัเวช	สงัเวชตวัเองว่า	เราท�าอะไรอยู	่พระศาสดา
อุบัติขึ้นมา	ตรัสรู้	ประกาศธรรมะ	จนกระทั่งดับขันธปรินิพพานไปแล้ว	พระศาสดา
ผู้เลิศที่สุดในโลก ทรงบอกสอนความจริงแล้ว ท�าไมเราจึงหลงงมงายอยู่กับของ
ปลอมๆ เป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราว วนๆ	 เวียนๆ	 อยู่	 กิจที่ควรท�ายังไม่ได้ท�า	 บางที 
ก็ยังท�าทุจริตอยู่	 ต้องรีบแล้ว	 กราบพระองค์ท่านแล้ว	 พยายามบากบั่นท�าตามให้ 
เต็มที่
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	 ให้นกึถงึบ่อยๆ	ว่า	เรามคีวามแก่เป็นธรรมดา	ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้	เรามี
ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา	ไม่ล่วงพ้นความเจบ็ป่วยไปได้	เรามคีวามตายเป็นธรรมดา	
ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้	 เราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไป	 เรามีกรรม 
เป็นของตน	เราเป็นทายาทของกรรม	มกีรรมเป็นก�าเนดิ	มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ	์มกีรรม
เปน็ที่พึง่อาศยั	เราท�ากรรมใดไว	้ดกี็ตาม	ชัว่กต็าม	เรากจ็ะเปน็ทายาทของกรรมนั้น	
ให้นึกถึงบ่อยๆ	 เพราะเราหลงลืมมานานแล้ว	มากราบสถานที่	 จะได้นึกถึงค�าสอน 
ทีเ่คยได้ยนิได้ฟังมา	บางท่านยงัไม่ได้ฟัง	มโีอกาสผมจะพูดให้ฟัง	ส�าหรบัท่านทีไ่ด้ฟัง
มาเยอะแล้ว	จะได้นกึขึน้มาได้	กระตุน้เตอืนตนเองขึน้มาจะได้เร่งท�าอะไรทีย่งัไม่ได้ท�า	

	 ผมเข้าใจว่าหลายท่านในที่นี้มีความรู้ด้านธรรมะเยอะพอสมควรทีเดียว	ใน
เมอืงไทยเราเป็นสถานท่ีท่ีด	ีมโีอกาสท่ีได้ฟังธรรมะอยูเ่ป็นประจ�า	มีโอกาสได้เข้าวดั	 
มีโอกาสได้รับความรู้ด้านธรรมะอยู่เสมอ	 หลายท่านจึงมีความรู้อยู่แล้ว	 ท่านไหน
ความรู้ยังมีน้อยก็ให้เร่งศึกษาต่อไป	 ตอนท่ียังมีความจ�าดีอยู่	 มีเรี่ยวมีแรง	 ควรเร่ง
ศึกษา	พอแก่ไป	ศกึษาอะไรไม่ค่อยได้	ธรรมะเป็นเครือ่งมอืแก้นสิยัไม่ดทีิง้ไป	ท�าความ
เคยชนิชนดิใหม่	จะแก้นสิยัทีไ่ม่ดเีก่าๆ	ได้	ต้องมาท�าความเพยีรให้ต่อเนือ่งกนั	ความ
เคยชินชนิดใหม่จึงจะเกิดขึ้น	 คนแก่แล้วจะมาท�าความเคยชินชนิดใหม่ค่อนข้าง 
ท�ายาก	พอแก่แล้วกม็กัจะมข้ีออ้างว่า	เออ...	ยายแก่แล้วจะเอาอะไรกบัยายนกัหนา	
คิดอยูเ่ท่านี	้ยายกม็แีต่ขอนอนอย่างเดยีว	จะเอาอะไรกบัยาย	ไม่เอาอะไรหรอก	ยาย
จะตายแล้ว	



	 อย่าลืมความจริง	 เราต้องแก่เป็นธรรมดา	 บางท่านลืมไปแล้ว	 มาสถานที่
เหล่านี้	จะกระตุ้นให้เรานึกได้	นึกบ่อยๆ	จนกระทั่งไม่ลืมอีกต่อไป	บางท่านลืม	ส่อง
กระจกดู	แหม...	เราสาวขึ้น	อย่างนี้โง่เหลือเกิน	ตื่นวันใหม่แล้วก็ต้องแก่ลง	ฉะนั้น	
อย่าลืม	ต้องฝึกจนกระทั่งไม่ลืม	ถ้ายังลืมอยู่ก็ต้องกระตุ้น	เราต้องตายเป็นธรรมดา	
อย่าลืมๆ	ถ้ารู้สึกเหมือนเราจะไม่ตายสักที	อย่างนี้ไม่ไหว	เดี๋ยวก็หลงไปท�าโน่นท�านี่	
เสยีเวลาหนึง่ชาตไิปอีกแล้ว	บางทีไปท�าทจุรติ	อนัตรายเหลอืเกนิ	ทกุคนเป็นไปตาม
กรรม	ท่านไหนที่ยังท�าทุจริตอยู่	 มีความคิดไม่ดี	 คิดพยาบาท	 โกรธแค้นผู้อื่น	แช่ง 
คนโน้นคนนี้	 วาจาไม่ดี	 กายไม่ดี	 ต้องรีบละ	 รีบงดเว้นเสีย	 ท่านไหนพื้นฐานดีแล้ว	 
ก็มาฝึกสติ	 สมาธิ	 ปัญญา	 มาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์	 ๘	 ประการ	 เพื่อจะท�าให้ถึง
มรรค	ผล	นิพพานต่อไป

	 ฝากไว้ตอนท้าย	ท่านใดมปัีญหา	ถ้าเจอผมกส็ามารถถามได้ตลอดเวลา	หรอื
จะฝากไว้ให้ตอบตอนบรรยายก็ได้	 ถ้าไม่กล้าถามโดยตรง	 อาจจะฝากคนที่ใกล้ชิด
ว่า	ช่วยถามอาจารย์ให้หน่อย	ถามได้ทุกเรื่องแต่ตอบไม่ได้ทุกเรื่อง	ตอบได้บางเรื่อง 
เท่าที่ตอบได้	ท่านที่มีความรู้พื้นฐานบ้างแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้	ยุคนี้
นบัว่าสะดวกมาก	เพราะมเีคร่ืองมอือุปกรณ์อ�านวยความสะดวก	เอาเครือ่งมือเหล่านัน้ 
มาใช้ในแง่หาความรู้ทางธรรมะ	หาข้อปฏิบัติ	 จะมีประโยชน์มาก	 ผมท�าหน้าที่พูด
ข้อธรรมะที่เป็นพื้นฐาน	เป็นหลักในการท�าความเข้าใจในพระพุทธศาสนา	ให้ท่าน
มีข้อมูลไว้

	 บรรยายมาวันนี้	คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้	อนุโมทนาทุกท่านครับ





ข. พุทธคยา 

๒. สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหา

๓. ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
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๒. สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหา

บรรยายที่ วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

	 สวัสดีครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

	 ตอนนี้เราก็มาอยู่ประเทศอินเดีย	 ดินแดนพุทธภูมิเป็นวันที่	 ๒	 แล้ว	 วันนี้ 
ช่วงเช้าคณะทวัร์ได้น�าไปสถานท่ีก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะตรสัรู้	ได้เล่าเรือ่งต่างๆ	ให้ฟัง	
ได้กล่าวถึงการออกบวช	 การแสวงหาอะไรต่อมิอะไรต่างๆ	 จนถึงตอนนางสุชาดา
ถวายอาหาร	ซึ่งเป็นอาหารก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้	นั่นเป็นทางด้าน
ประวตั	ิเดีย๋วคงจะมรีายละเอยีดให้ฟังอกีต่อไป	ผมจะพดูถงึหลกัธรรมะในเรือ่งการ
แสวงหา	ในการออกบวชของพระพทุธเจ้านัน้	พระองค์แสวงหาอะไร	ได้ค้นพบอะไร	
ต่างจากการแสวงหาพวกเราอย่างไรบ้าง	พวกเราจะได้รู้จักว่าอะไรควรจะแสวงหา
มากที่สุด

	 พระพุทธเจ้าของเรา	 ตอนเป็นพระโพธิสัตว์	 เนื่องจากพระองค์ได้บ�าเพ็ญ
บารมีมา	 มีปัญญามองเห็นว่า	 ทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่เหมือนกันหมด	 ตายเหมือน
กันหมด	เป็นเรื่องธรรมดา	ซึ่งพวกเราก็เห็นกันอยู่เป็นประจ�า	แต่เนื่องจากพวกเรา
ไม่มปัีญญาคดิค้นด้วยตนเอง	เหน็คนอืน่แก่	แต่ไม่ได้นกึว่าตวัเองจะต้องแก่บ้าง	เหน็ 
คนอื่นตายก็นึกว่าคนอื่นตายเป็นคนเดียว	 หรือเห็นคนอื่นตายไปหลายคนแล้ว	 แต่
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ไม่อาจที่จะนึกได้ว่าเราก็จะต้องตายเหมือนกัน	แล้วทุกคนเกิดมาอยู่นานๆ	ก็แก่	แก่
แล้วก็ต้องตาย	เป็นวงจรที่ไม่มีใครสักคนจะออกจากวงจรนี้ไปได้	และที่ปรากฏ	คือ	
เมื่อแก่	เมื่อเจ็บ	และตาย	ต้องพลัดพราก	ทุกคนต่างก็เศร้าโศกเสียใจ	แล้วก็อยู่ใน
วงจรนี้กัน	ไม่อาจจะออกไปได้	

	 ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ทรงมีปัญญาคิดเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองแล้ว	 พวกเรา
ต้องอาศัยฟังเอา	 หลายท่านมีชีวิตอยู่มานานจนแก่แล้ว	 ไม่รู้จะออกจากความแก ่
ได้อย่างไร	แก่แล้วก็ไม่สบาย	เจ็บป่วย	แล้วก็ตาย	แก่ก็เป็นเราแก่	ป่วยก็เป็นเราป่วย	
เจ็บก็เป็นเราเจ็บ	ตายก็เป็นเราตาย	พลัดพรากก็เป็นเราพลัดพราก	ดูเหมือนเราถูก
กลั่นแกล้ง	เราโดนโน่นโดนนี่ไปเรื่อย	ออกจากวงจรเหล่านี้ไม่ได้	ตายแล้วก็เกิดใหม่	
เป็นเด็ก	 เด็กแล้วก็หนุ่มสาว	 แล้วก็แก่	 แล้วก็ตาย	 หมุนวนอยู่อย่างนี้	 หาทางออก
ไม่ได้	 จะมาปลอบใจกันไปวันๆ	 ว่าไม่เป็นไรหรอกๆ	 แต่ผลปรากฏว่าทุกคนก็ล้วน
เป็นไรทุกคน	คือ	ต้องแก่แล้วก็ตายทุกคนไป	ไม่เหมือนค�าหลอกๆ	ที่คอยปลอบใจ
กันไปวันๆ	นั้นเลย

	 พระองค์ทรงออกบวช	เพือ่จะได้มโีอกาสไปค้นหาวธิทีีจ่ะพ้นจากวงจรนี	้ถาม
ว่าพระองค์รักพระนางพิมพาไหม	รักท่านราหุลไหม	ก็รักเหมือนกัน	แต่ครั้นจะมา
อยู่ด้วยกันและดูแลกันไปวันๆ	 ท้ายที่สุดก็ไม่รอดเหมือนกัน	 จะมาปลอบใจกันว่า 
ไม่เป็นไรหรอก	เลีย้งดกูนัให้เตบิโตแล้วกแ็ก่	แล้วกต็าย	แล้วกเ็กิดใหม่	หมนุอยูอ่ย่างนี ้
ออกไม่ได้	ทุกคนก็เหมือนกันหมด	คือเวลาต้องประสบกับความตายของญาติพี่น้อง
ก็ร้องไห้กัน	หลายท่านที่เคยมีญาติพี่น้องตายก็ร้องไห้เสียใจกัน	บางสิ่งที่เราสูญเสีย
ไปต้องเศร้าโศก	พระองค์พิจารณาดูก็เห็นว่า	ชีวิตที่อยู่ในวังไม่สะดวกที่จะคิดค้น
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หรือหาค�าตอบในเรื่องนี้	ก็เลยทรงออกบวช	มีความรักเหมือนกัน	รักครอบครัว	รัก
ญาติพี่น้อง	รักประชาชนทั้งหลายที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์	แต่ดูแล้วพระองค์
อยู่ไปก็แก่ลงทุกวันๆ	ชาวบ้านชาวเมืองที่ฝากความหวังไว้กับพระองค์ก็ไม่รอดตาย
เลยสักคน	แล้วพระองค์ไม่รู้จะช่วยอะไรเขาได้	

	 พระองค์ทรงคิดเรือ่งนี	้พระองค์ห่วงประชาชนเหมือนกนั	เขาฝากความหวงั
ไว้เพราะพระองค์เป็นคนเก่ง	เก่งอย่างไรบ้าง	หลายท่านเคยเรยีนพทุธประวติัมา	คง
ทราบว่าพระพทุธเจ้าของเราเก่งมาก	เก่งจนคนฝากความหวงักนัมากว่า	คนนีแ้หละ
จะมาช่วยกอบกู้ชาติ	 ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	 เพราะกรุงกบิลพัสดุ์เป็นเมืองขึ้น
ของแคว้นโกศล	ใครๆ	ก็ไม่อยากเป็นเมืองขึ้น	เมื่อมีราชกุมารที่เก่ง	ก็ฝากความหวัง
ไว้ว่าพระองค์จะทรงประกาศอิสรภาพให้	 พระองค์เก่งจริงๆ	 เก่งจนชาวเมืองฝาก
ความหวงัไว้ว่า	คนนีจ้ะพาพวกเราออกจากการเป็นเมอืงขึน้	จนกระทัง่สามารถเป็น
ราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่	

	 พระองค์ทรงพจิารณาแล้วกเ็หน็ว่า	เขาฝากความหวงัไว้กบัเรา	แต่เรากต้็อง
แก่เป็นธรรมดา	ต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกันกับเขา	ไม่มีใครจะรอดไปได้	จะอยู่
ปลอบใจกันไปวันๆ	 เหมือนผมจะอยู่ปลอบใจท่านทั้งหลายว่า	 ไม่เป็นไรๆๆ	 เดี๋ยว
จะรอด	แต่ว่าทั้งผู้ปลอบและผู้ถูกปลอบ	ก็ไม่รอดสักคน	ดูเหมือนหลอกกันอย่างไร
ก็ไม่ทราบ	พวกเราโดยทั่วไปคงอยากถูกหลอกไปเรื่อยๆ	บางท่านแก่แล้ว	แต่อยาก
ให้หลานๆ	มาหลอกว่าคุณยายไม่เป็นไรหรอก	ดูสาวขึ้นนะคะคุณยาย	แล้วก็ยิ้มไป
วันๆ	ถึงวันเกิดทีหนึ่งก็มาจัดงานวันเกิดให้	 เขามาชื่นชมว่าคุณยายอยู่ได้นาน	 เป็น
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ร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน	 แต่ที่จริง	 จะเป็นร่มโพธิ์ให้ตนเองยังไม่ค่อยได้	 ยืนก็จะ 
ไม่ไหว	 จะล้มลงตายกองกับพื้นอยู่แล้ว	 ได้ภูมิใจ	 แต่ไม่มีแก่นสารอะไร	 อย่างนั้น 
เป็นแบบโลกๆ	 คงได้ประมาณนั้น	 แต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่คิดอย่างนั้น	 คิดลึกซึ้ง 
กว่าเรามาก	 ทรงเห็นว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายช่างทุกข์ยากแท้	 ไม่ว่าจะรวยจะจน 
ก็เหมือนกันหมด	

	 ทุกท่านดูสิ	ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกเราที่สบายๆ	อยู่นี่	หรือคนอินเดีย 
ทีเ่ขาท�างานยากล�าบาก	ท้ายท่ีสุดกต็ายไปอย่างไร้แก่นสารเหมือนกนัหมด	ใครมีเยอะ	
ตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้	 คนมีน้อย	 ตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เหมือนกัน	 
ถ้าเป็นคนทีม่องกว้างและเป็นคนมปัีญญากจ็ะมองเหน็ตรงนีว่้า	โลกไม่มทีางออกเลย	
วชิาการทัง้หลายทีม่อียู ่ไม่พอทีจ่ะช่วยให้ออกจากโลกนีไ้ด้ ไม่พอทีจ่ะให้ออกจาก
ความทุกข์ทรมานท่ีเป็นอยู่น้ีได้	 เวลาสูญเสียอะไรต่างๆ	 ก็พากันเศร้าโศก	ทุกคน 
ก็เป็นอย่างนี้	เวลาญาติพี่น้องตายก็เศร้าโศก	ทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมด	ออกไม่ได้	

	 พระพุทธเจ้าของเรากเ็ลยออกมาแสวงหา	การแสวงหาของพระองค์ต่างจาก
พวกเรามาก	 พวกเรามีความแก่เป็นธรรมดา	 วันๆ	 แสวงหาแต่สิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา	ตวัเองมีความตายเป็นธรรมดา	กแ็สวงหาสามี	สามีกมี็ความตายเป็นธรรมดา
อกี	เรยีกว่าตวัเองมคีวามตายเป็นธรรมดา	แสวงหาสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา	บาง
คนก็อยากมีลูก	 ชีวิตหนึ่งถ้ามีครอบครัวและมีลูก	 ครอบครัวจะได้สมบูรณ์	 ตัวเอง 
ก็มีความตายเป็นธรรมดา	 แสวงหาลูก	 แล้วลูกเป็นอย่างไร	 ลูกก็มีความตาย 
เป็น	ธรรมดาเหมือนกัน	พวกเราโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้น
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	 พระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้	 ท่านมีความแก่เป็นธรรมดา	 แสวงหา
สิ่งที่ไม่แก่	ท่านมีความตายเป็นธรรมดา	แสวงหาสิ่งที่ไม่ตาย	ท่านมีโสกะ	ปริเทวะ	
ทุกข์	โทมนัส	และอุปายาสะ	เป็นธรรมดา	แสวงหาสิ่งที่ไม่ต้องมีโสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	
โทมนัส	อุปายาสะ	

	 อย่างพวกเราท้ังหลายกม็กิีเลสเป็นธรรมดา	จติเศร้าหมองเป็นธรรมดา	ถกูด่า 
ก็โกรธ	 ไม่ชอบใจ	 ถูกชมก็ลอยฟูขึ้นเป็นธรรมดา	 เป็นอย่างนี้มานาน	 ท�าอย่างไร 
ก็ไม่หายสักที	ตอนเป็นเด็กถูกด่าก็โกรธ	ตอนนี้หลายท่านแก่แล้วถูกด่าเป็นอย่างไร	
ก็ยังโกรธอยู่	 ยังถอนไม่ได้	 เป็นอย่างนี้	 พระพุทธเจ้าท่านต้องการค้นหาวิธีว่า	 
ท�าอย่างไรจะพ้นจากสิง่เหล่านีไ้ด้	คนถกูด่ากม็เีตม็โลก	แล้วทกุคนกเ็ป็นอย่างนีห้มด	
ถูกด่านินทาแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจ	 โลกยังมีอิทธิพลต่อจิตใจอยู่	 จะมีข้อธรรมะ
หรือวิธีปฏิบัติอะไรที่จะรอดพ้นจากอิทธิพลของโลกไป	ท่านก็คิดค้นหาวิธี	ตอนนั้น 
ยงัไม่มคี�าตอบ	ท่านทรงออกบวชแสวงหา	นีส่ิง่ทีพ่ระองค์ทรงแสวงหา	ไม่เหมอืนกบั
พวกเรา	เป็นคนละแบบกัน

	 ตอนนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า	 ไม่ต้องหาเอง	 เราฟังแล้วก็ท�าตาม	
สะดวกมาก	 ส่วนพระองค์ต้องบ�าเพ็ญบารมีมาเพื่อจะคิดค้นเอง	 เม่ืออกบวชแล้ว
ได้ไปอยูใ่นส�านกัของอาจารย์ต่างๆ	 มอีาฬารดาบส	อทุกดาบส	 ได้ฌานชัน้โน้นชัน้นี้	
ท�าไมท่านจึงยังไม่พอใจ	 ท่ีเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้แสวงหาความสงบ	 ท่าน
แสวงหาว่าท�าอย่างไรกิเลสจงึจะหมด	อย่างพวกเราไปน่ังสมาธ	ิจติกส็งบอยูพ่กัหนึง่ 
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พอออกมาถูกด่าก็โกรธเหมือนเดิม	 ท่านแสวงหาว่าท�าอย่างไรจะหมดกิเลส	 
ท�าอย่างไรจะไม่มีทุกข์	ท่านไม่ได้แสวงหาความสะดวกสบายสงบเป็นครั้งๆ	ฉะนั้น	
พอไปท�าสมาธิแล้วได้สมาธิอย่างเขา	 พอออกมาก็ยังมีกิเลสอยู่อีก	 ท่านก็รู้ว่ามัน
ไม่ใช่ทาง	

	 หลายท่านคงท�าสมาธมิากนัมาก	เคยได้สมาธ	ิเคยได้ความสงบ	ตอนจติมสีมาธ ิ
กด็เีหมอืนกนั	เหมอืนเราไปไหว้ต้นโพธิจิ์ตกส็งบด	ีใครจะเสยีงดงับ้างเราก็ไม่ร�าคาญ	
จิตใจจดจ่ออยู่กับพุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ	มีความสุข	ไม่โกรธใครตอนนั้น	แม้จะ
มีคนรบกวนบ้าง	เสียงเยอะบ้างก็ไม่โกรธ	แต่พอออกมาข้างนอก	อยู่ที่บ้าน	แค่เสียง
สามดัีงขึน้มากเ็ครียดเลย	บางคนเห็นหน้าภรรยาขึน้มากเ็ครยีดแล้ว	นัน่หมายความ
ว่ากิเลสยังไม่ออกไป	พระองค์ไม่ได้ต้องการแค่จิตสงบ	 แต่ต้องการให้กิเลสสงบไป	
ไม่มีกิเลสโผล่ขึ้นมาก่อกวนจิตใจได้อีก	ท�าอย่างไรกิเลสจะสงบ	ความโกรธจะสงบ	
ความโลภ	ความหลง	ความเดือดเนื้อร้อนใจจะสงบไป	ท�าอย่างไร	

	 ด้านสมาธิเขาก็ท�ากันมา	เป็นของสากลมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติ
ขึน้	จนถงึยคุนีก้ม็วีธิที�าสมาธใิห้จิตสงบ	วธินีัน้วธินีีเ้ยอะแยะ	แต่ไม่พอทีจ่ะท�าให้กเิลส
สงบ	ท�าให้จิตสงบท�าง่าย	ท�าใจให้จดจ่อไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สงบ	แต่การจะละกิเลส	
ท�ากิเลสให้หมดไป	ต้องมีวิธีการที่แยบยลและถูกต้อง	มันจึงจะหมดไปได้	ความโลภ	
ความโกรธ	ความหลง	ความเห็นผิด	ท�าอย่างไรจะหมดไปได้	
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	 แต่ละคนเหมอืนมโีรคร้ายอยู่ในตวั	 เป็นโรคทีร่กัษาไม่หาย	 โดยเฉพาะโรคแก่ 
	 โรคเจ็บ	 โรคตาย	 และโรคกิเลสทั้งหลาย	 อุปมาก็คล้ายๆ	 กับเราทุกคนเป็นโรค 
ที่รักษาไม่หาย	ยกตัวอย่างง่ายๆ	เช่น	โรคมะเร็ง	หรือโรคเอดส์	ติดเชื้อ	HIV	ในความ
รู้สึกของพระโพธสิตัว์ในตอนนัน้	ตวัเองกเ็ป็นโรคเหมอืนกัน	เป็นหมอหายามารกัษา
โรค	หมอเป็นโรคเหมอืนกนั	คนทีม่าให้หมอรกัษากเ็ป็นโรคเหมอืนกนั	รกัษาไม่หาย
ทั้งสองคน	 รักษากันไป	 ท้ายท่ีสุดท้ังสองคนก็ตาย	 อย่างนั้นก็ไม่อาจช่วยอะไรใคร 
ได้เลย	จึงต้องหายาที่รักษาโรคได้จริงก่อน	

	 พระองค์ทรงเสยีสละตวัเองออกไปบวชเพือ่จะหายารกัษาตวัเองให้หายก่อน	
ให้หายแก่	หายเจ็บ	หายตาย	หายโสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	อุปายาสะ	หายกิเลส	
ถูกชมแล้วจะได้ไม่ฟูขึ้น	 ถูกด่าแล้วจะได้ไม่โกรธเขา	 ไม่มีกิเลส	 บวชแล้วก็ไปเรียน
กับอาจารย์ต่างๆ	จนได้ฌานชั้นสูงสุด	 ได้สมาธิชั้นสูงสุด	ท�าไมพระองค์จึงไม่พอใจ	
เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่จิตสงบ	อย่างพวกเราได้จิตสงบนิดหน่อย	ได้บุญ
นดิหน่อยกพ็อใจแล้ว	นีเ่ป็นความรูส้กึของพวกเรา	ส่วนพระโพธสัิตว์ต้องการให้กเิลส
สงบ	ต้องการให้ความยึดถือต่างๆ	หมดไป	ให้ความโลภ	ความโกรธ	ความหลงไม่มี
อีกต่อไป	ให้กิเลสต่างๆ	ไม่เกิดอีก	
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	 แค่ท�าให้จิตสงบ	 ได้สมาธิ	 ท�าใจให้เคลิ้มๆ	 ไปพักหนึ่ง	 พอออกมากิเลส 
ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิม	 เหมือนที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆ	 พวกเราไปใต้ต้นโพธิ์	 เนื่องจาก
ใจของเรามั่นคงไปทางพุทธคุณ	ใครจะมารบกวนบ้าง	มาชนหลังบ้างอะไรบ้าง	เรา
ก็อภัยได้สบาย	 เพราะจิตมีความจดจ่ออยู่ในพุทธคุณ	 ในเมื่อความโกรธยังไม่หมด	
ยังเป็นโรคร้ายอยู่	 ลองดูสิ	 บนถนนถ้าใครมาชนจะไม่เป็นไรไหม	 จะต่อยเขาแล้ว	
เสียงรบกวนตอนที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์	 เสียงโน้นเสียงน้ี	 เสียงเคาะระฆังบ้าง	 ตอนนั้น 
จิตเราจดจ่ออยู่เป็นสมาธิกับพุทธคุณ	 ก็ไม่คิดถึงเสียงอื่นๆ	 อาจจะเห็นว่าเป็นเสียง
ที่เป็นเพื่อนร่วมศาสนาเดียวกัน	มาสวดมนต์ด้วยกันหรือมาท�าบุญด้วยกัน	จิตใจก็ดี
อยู่ตอนนั้น	ไปที่ท�างานก็ดี	เจอเจ้านายสวดบ้างจะเป็นอย่างไร	ดังนั้น	จะเห็นได้ว่า 
การท�าสมาธิให้จิตจดจ่อนิ่งๆ	 อยู่กับที่	 ยังไม่พอที่จะท�าให้กิเลสระงับได้สงบได้	 
พระโพธิสัตว์ทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งได้สมาธิชั้นสูงสุดท่านก็ไม่พอใจ	 
ได้บญุเลก็ๆ	น้อยๆ	ท่านก็ไม่พอใจ	ท�าไมท่านไม่พอใจแค่บญุ	ไม่พอใจแค่สมาธ	ิเพราะ
บญุนัน้ไม่พอทีจ่ะท�าให้เลกิแก่	เลกิเจบ็	เลกิตาย	ทกุคนมบีญุเยอะ	ในทีน่ี	้หลายท่าน
มีบุญเยอะ	มีบุญเยอะกแ็ก่เหมือนกัน	ถ้าประมาทว่าดิฉนัมีบุญเยอะแล้วค่ะอาจารย์	
ก็แก่เหมือนกันแล้วก็ตายไปตามกรรม	บุญเยอะก็มีกิเลสเหมือนเดิมอีก	 หรือสมาธิ
เยอะก็มีกิเลสอีก	ท�านองนี้
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	 พระโพธิสัตว์ทรงค้นหาวิธีต่อไปโดยการบ�าเพ็ญทุกรกิริยาต่างๆ	 ทรงทราบ
ว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกัน	 วิธีที่จะได้ผลต้องใช้วิธีของปัญญา	และจะพิจารณา
ด้วยปัญญาได้ก็ต้องอาศัยจิตท่ีปลอดโปร่ง	 จิตที่ดีต้องอาศัยร่างกายที่มีก�าลัง	 ต้อง
ฉันอาหารให้ร่างกายมีก�าลังก่อน	 อาศัยจิตใจที่ดีปลอดโปร่ง	 แล้วพิจารณาด้วย 
ญาณปัญญาอันลึกซึ้ง	

	 พระองค์ทรงพิจารณาว่า สัตว์โลกนี้มีความล�าบากยากเข็ญแท้ ต้องเกิด 
ต้องแก่ ต้องตาย ต้องจุติ ต้องอุบัติ หมุนวนอยู่อย่างนี้	เพราะอะไรหนอ	ความแก่ 
และความตายจึงมี	 มองดูทุกคนก็แก่ทุกคนไป	พระองค์ทรงมองดู	 พวกเราทุกคน
มองเองไม่ได้	ต้องฟังก่อนแล้ว	จึงมาหัดมองดู	ทุกคนต้องแก่หมด	ชาวโลกนี้ล�าบาก	
จะอยู่อย่างไรก็แก่	 จะอยู่อย่างไรก็ตายหมด	 ท�าไมล�าบากขนาดนี้	 เม่ืออะไรมี	 
ความแก่และความตายจงึม	ีท�าอย่างไรหนอ	ความสิน้สดุของความแก่และความตาย
จึงจะปรากฏ	ท�าอย่างไร	จึงจะออกจากความแก่และความตายได้	ท�าอย่างไร	จึงจะ
ไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	
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	 หลายท่านว่าดิฉันแก่แล้วค่ะ	 เห็นผิดอยู่อย่างนี้ยังออกไม่ได้	 ผมขาวแล้ว	
ดิฉันก็เลยแก่	ความจริง	ที่ขาวนั้นไม่ใช่เรา	เป็นเส้นผม	ผมขาว	เรายึดมั่นถือมั่นว่า
เส้นผมเป็นตัวเรา	 พอเส้นผมขาว	 เลยนึกว่าเราแก่ไปด้วย	 ออกจากความแก่ไม่ได	้
ออกจากเส้นผมไม่ได้	บางคนหนงัเห่ียวแล้ว	ส่องกระจกทไีรกว่็าเราแก่แล้ว	เราเหีย่ว	 
ที่เหี่ยวไม่ใช่เรา	 เป็นหนังมันเหี่ยว	 ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสักนิด	 เราไปยึดถือหนัง 
ที่เหี่ยวย่นว่าเป็นเราเป็นของเรา	เลยนึกว่าเราแก่	ความจริงที่แก่ไม่ใช่เรา	เป็นหนัง 
ที่เห่ียวเฉยๆ	 คนออกจากความแก่ไม่ได้เพราะอย่างนี้	 ไปหลงยึดถือส่ิงที่แก่เป็น
ธรรมดาว่าเป็นตัวตน	 ตัวเองก็เลยแก่ไปด้วย	 ไปยึดถือว่าร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็น
ตัวเรา	 เราเลยไม่แข็งแรงไปด้วย	 ร่างกายนี้ต้องพังเป็นธรรมดา	 ไปยึดถือร่างกาย 
ที่ต้องพังเป็นธรรมดา	เลยรู้สึกว่าเราต้องพังไปด้วย	ความจริงไม่มีเราในความตาย
นัน้เลย ไม่มีใครเป็นผูต้ายเลย มแีต่สังขารทีเ่ป็นธรรมดาของมนัอย่างนัน้	ตายนัน้
เป็นคติธรรมดาของสังขาร



42

ข. พุทธคยา

	 พระโพธสิตัว์ทรงพิจารณาลึกซ้ึงลงไปว่า	เมือ่อะไรม	ีความแก่และความตาย 
จึงมี	 ทรงเห็นด้วยปัญญาว่า	 เพราะความเกิดมี	 ความแก่และความตายจึงมีขึ้น	
พิจารณาดูก็รู้ว่าเพราะเกิดจึงแก่	 จึงเจ็บ	 จึงตาย	 จึงโสกะ	 ปริเทวะ	 ทุกข์	 โทมนัส	
และอุปายาสะ	

	 ถ้าท่านใดได้พิจารณาความจริงเหล่าน้ีเข้าใจก็นบัว่ามีปัญญาบ้างแล้ว	เพราะ
เกิดจึงแก่จึงเจ็บและตาย	เพราะเกิดจึงมีโน่นมีนี่	เพราะเกิดจึงถูกด่า	บางท่านคิดว่า
เพราะเราท�าผิดจึงถูกด่า	ความจริงไม่ใช่	ท�าถูกก็ถูกด่าเหมือนกัน	เพราะความเกิด 
ต่างหากจึงท�าให้ถูกด่า	 ถ้าไม่เกิดมาจะไม่ถูกด่าเลย	 บางท่านคิดว่าเพราะท�าผิด 
เจ้านายจึงด่า	 ท�าถูกก็ถูกด่าเหมือนกัน	 อาจจะไม่ใช่เจ้านายด่า	 เป็นเมียเราด่า	 
ก็แล้วแต่	พวกนี้เป็นโลกธรรม	ได้ลาภ	เสื่อมลาภ	ได้ยศ	เสื่อมยศ	สรรเสริญ	นินทา	
สุข	ทุกข์	เป็นสิ่งที่หมุนไปตามโลก	คนไม่เข้าใจก็จะหัวหมุนอยู่	ลังเลสงสัยอยู่	

	 เราเกิดมาในโลกก็ต้องกระทบเร่ืองเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา	 เป็นเรื่องปกติ	
บางท่านคิดว่าท�าไมเขาถึงตาย	 เป็นเพราะประสบอุบัติเหตุเขาจึงตาย	 ความจริง 
คนไม่ประสบอบุตัเิหตกุต็ายเหมอืนกนั	ดงันัน้	ถ้าตอบปัญหาอย่างชาวโลก	พจิารณา
ไม่ตกว่า	 มาจากอะไรแน่สักที	 มันสับสนวุ่นวาย	 ถ้าตอบครอบคลุมแบบปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 เพราะเกิดนั่นแหละจึงตายอย่างนี้ชัดเจนแน่นอนตายตัว	
ทุกคนเกิดมาตายหมดแน่นอน เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว	ถ้าคนเป็นโรคมะเร็งจึงตาย	
แล้วคนไม่เป็นโรคมะเร็งตายไหม	 เป็นโรคมะเร็งละม้ังจึงตายไว	 ไม่เป็นโรคมะเร็ง 
ตายไวกว่าเป็นโรคมะเรง็กม็	ีเลยดวุู่นๆ	อยู	่สรุปเป็นหลกัการไม่ได้	ถ้าสรุปตามหลกัว่า	 
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ความตายมีขึ้นเพราะมีความเกิด	 ส่วนเกิดมาแล้วท�าไมตายไวเหลือเกิน	 ท�าไมคน
อายุยืนหรืออายุสั้น	 ไม่เหมือนกัน	ก็ค่อยๆ	ศึกษารายละเอียดต่อไป	พระพุทธองค์
ทรงสอนละเอียดต่อไปอีกว่า	กรรมของแต่ละคนที่ท�ามาไม่เหมือนกัน	กรรมจ�าแนก
คนให้เลวและประณีตแตกต่างกัน	บางคนอายุยืน	บางคนอายุสั้น	บางคนมีโรคมาก	
บางคนมีโรคน้อย	 เป็นต้น	 แต่เบื้องต้นให้เข้าใจชัดก่อนว่า	 ที่มีความตายเกิดขึ้น 
ก็เพราะความเกิด	 ถูกด่าก็เพราะเกิด	 ท่ีมีความยากล�าบากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเกิด	 
ถ้าไม่เกิด	ก็จะไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่กล่าวมานี้เลย	

	 พระพุทธองค์ทรงพิจารณาลึกซึ้งไปเรื่อยๆ	 เพราะอะไรมี	 ความเกิดจึงมี	
เพราะมภีพ	มีกรรมได้ท�าเอาไว้แล้ว	เพราะมีอปุาทาน	เพราะมีตณัหา	เพราะมีเวทนา	
เพราะมผีสัสะ	เพราะมอีายตนะ	๖	เพราะมีนามรปู	เพราะมีวญิญาณ	เพราะมีสังขาร	
เพราะมีอวิชชา	พระองค์ทรงเข้าใจชัด	ได้มีปัญญาแจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่งในฝ่ายเกิด	

	 แล้วทรงพิจารณาอีกในแง่มุมหนึ่งกลับกันว่า	 เมื่ออะไรไม่มี	 ความแก ่
และความตายจึงไม่มี	 ท�าอย่างไรจึงจะไม่แก่และไม่ตาย	 ต้องมีอีกข้างหน่ึงแน่นอน	
เพียงแต่ว่าไม่มีใครทราบ	 เกิดมาแล้วท�าอย่างไรจะไม่แก่และไม่ตาย	 เม่ืออะไรไม่มี	
ความแก่และความตายจงึจะไม่ม	ีพระองค์ทรงคดิค้นพจิารณาดู	กเ็หน็ชดัด้วยปัญญา
ว่า	เมื่อความเกิดไม่มี ความแก่และความตายจึงไม่มี	พิจารณาลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ	
เพราะภพไม่มี	 เพราะอุปาทานไม่มี	 เพราะตัณหาไม่มี	 เพราะเวทนาไม่มี	 เพราะ 
ผัสสะไม่มี	 เพราะอายตนะ	๖	ไม่มี	 เพราะนามรูปไม่มี	 เพราะวิญญาณไม่มี	 เพราะ
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สังขารไม่มี	 เพราะอวิชชาไม่มี	 ทรงเห็นว่าเป็นเพราะความหลงนี่เอง	 เพราะมี
อวิชชาเลยท�ากรรมเพื่อตัวเพื่อตน	เวียนว่ายตายเกิด	ถ้าหมดอวิชชาเสียได้	มีวิชชา 
เกิดขึ้น	รู้เข้าใจความจริงก็จะไม่ต้องวนเวียนอย่างนี้แล้ว	พระองค์ทรงได้พบหนทาง	 
มคีวามเหน็ตรงถกูต้องเป็นหวัหน้า	เนือ่งจากพระองค์ได้บ�าเพญ็บารมมีาจนครบถ้วน	
ก็ทรงค้นคว้าหาจนพบทางท�าให้เกิดดวงตาเกิดปัญญาด้วยพระองค์เอง

	 ทางนี้คืออริยมรรคมีองค์	 ๘	 ประการ	 เป็นยารักษาโรค	 เป็นยาส�ารอก	
ถอดถอนพิษร้ายออกไปจากจิต	จะได้ไม่ตกอยู่ในอ�านาจของความแก่	แก่แล้วจะได้ 
ไม่หลงมัวเมาว่าเป็นเราแก่	แก่นั้นเป็นคติธรรมดาของสังขาร	เป็นธรรมดาอย่างนั้น 
อยู่เหนืออ�านาจของความแก่	 เจ็บแล้วก็ไม่กลายเป็นผู้เจ็บ	 ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้อง 
เป็นสัมมาทิฏฐิและเจริญอริยมรรค	 ก็สามารถถอนตัวออกมาจากความเจ็บได	้ 
ความเจบ็กเ็ป็นธรรมดาของสังขาร	เป็นธรรมชาตทิีต้่องเป็นอย่างน้ัน	ถอนออกมาจาก
ความตาย	ออกจากค�าสรรเสรญินนิทา	เหน็ว่าสรรเสริญเป็นของโลกเขา	มคีวามเหน็ 
ถกูต้อง มคีวามคดิถูกต้องและความถกูต้องข้ออ่ืนๆ ตามหลักอรยิมรรค กจ็ะถอนตัว 
ออกมาได้	เหน็ว่าค�าชมกเ็ป็นเรือ่งธรรมดา	เป็นของโลก	ไม่เอามาเป็นเราเป็นของเรา	
ไม่เกิดความยินดีฟูใจขึ้นมา	ถ้าโลกเขาจะให้ก็เป็นเรื่องของโลกเขา	ขอบคุณโลกเขา	
ถ้าถกูด่ากไ็ม่แฟบลง	เป็นเรือ่งของโลก	เป็นเรือ่งธรรมดา	ไม่ใช่เราเป็นผูถ้กูด่า	นัน่เป็น 
คติธรรมดาของสงัขาร	เป็นเรือ่งของโลก	สรรเสรญิ	นนิทา	สขุ	ทกุข์	เป็นเรือ่งธรรมดา
โลก	ธรรมดาสังขาร	ถ้ามียาถูกต้อง	มีหนทางถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์	๘	จะท�าให้
ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้	
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	 อุปมาเหมือนกับว่า	 แต่เดิมเราเป็นโรคที่รักษาไม่หาย	 ต่อมา	 มีคุณหมอ 
ที่เก่งมากคนหนึ่งไปค้นคว้าจนได้ยามา	 จ่ายยานี้มาให้	 เราเอายาน้ีมากิน	 กินแล้ว 
ก็ส�ารอกพิษ	เอาโรคที่เป็นอยู่นี้ออกไป	เราก็อยู่สบาย	ไม่เป็นโรค	เราทั้งหลายมีโรค
ติดตัวอยู่	 โรคแก่	 โรคเจ็บ	 โรคตาย	โสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	 โทมนัส	อุปายาสะ	และ
กิเลสทั้งหลาย	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ความเห็นผิดต่างๆ	เห็นผิดว่า	กาย
ที่นั่งอยู่นี้เป็นตัวเราเป็นของเรา	สิ่งของข้างนอกเป็นของเรา	อันนั้นก็ของเรา	อันนี้
ก็ของเราเยอะแยะไปหมด	นั่นสามีของเรา	นั่นลูกของเรา	นั่นหมาของเรา	นั่นแมว
ของเรา	แบกภาระหนักอึ้ง	จนเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน	เป็นโรคที่ต้องอาศัยยา
มารักษา	ถ้าได้ฟังธรรมะมาบ้าง	ท่านก็จะทราบว่าสามีนั้นไม่ใช่ของเรา	แล้วเขาเป็น
ของใคร	เขากเ็ป็นของเขา	มาตามกรรมไปตามกรรม	ถงึจะถอืว่าเป็นของเรากไ็ม่เป็น 
ของเรา นั่นเป็นการถือผิด เพราะอย่างไรเสียไม่เป็นของเราวันยังค�่า	 ถึงทุกคน
จะยอมรับว่าเป็นของเราก็ไม่เป็นของเรา	 เพราะว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็น	 บ้าน 
ก็ไม่เป็นของเรา	บ้านเป็นบ้าน	 เป็นที่อาศัยชั่วคราว	ความจริงเป็นอย่างนั้น	ถึงเรา
จะถือว่าเป็นของเรา	บ้านก็ไม่เป็น	มันไม่รับรู้ด้วย	มันไม่ได้สนใจว่าเราทุกข์	ร้องไห้
เสียน�้าตาเพราะมันหรือไม่
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	 สิ่งเหล่าน้ีเป็นอย่างนั้นตลอดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป	 เป็นสังขาร
นัน่เอง	เราถอืว่าเป็นของเรา	เป็นการถอืผดิ	คนอ่ืนจะรบัรองให้เป็นของเรา	ธนาคาร
รบัรองว่าโอนกรรมสทิธิว่์าเป็นของเราเรียบร้อยแล้ว	ตามกฎหมาย	เจ้าหน้าทีร่บัรอง
ให้ว่าบ้านนี้เป็นของเรา	 ถึงจะรับรองกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นของเรา	 เป็นเพียงสมมติ
เฉยๆ	ถ้าเราตดิสมมต	ิเห็นว่า	เป็นของเราจริงจัง	กเ็ป็นความเหน็ผดิ	เหล่านีเ้ป็นโรคร้าย 
ที่ยังไม่มียารักษา	ไม่มีใครรู้หนทางแก้เลย	ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น	

	 พระพุทธองค์เห็นแล้วว่า	สัตว์ทั้งหมดในโลกทัง้สาม	กามภูมิ	รูปภมูิ	อรูปภูมิ 
เป็นอย่างนีกั้นหมด	ถอืผดิกบัหมด	ถอืว่าคนนีเ้ป็นแม่ของเรา	ท้ายทีส่ดุกไ็ม่เป็นของเรา 
ตายทิง้ทกุคน	ยดึถอืว่าอันนีเ้ป็นของเรา	ท้ายทีส่ดุกไ็ม่มีใครได้สิง่นัน้ไปสกัคน	พากนั
รบพุง่กัน	แย่งชิงเอาแผ่นดินกัน	แย่งดนิน�า้ไฟลม	ท้ายทีส่ดุไม่มใีครได้อะไรไป	แผ่นดนิ 
กเ็หลอือยู	่พวกเราปัญญาน้อยนกึอะไรไม่ออกเลย	อยูด้่วยความมืดมัวด้วยกันทกุคน 
ไม่รู้ความสว่างเป็นอย่างไร	

	 พระพุทธองค์ทรงออกบวช	 ไปค้นคว้า	 ท�าการวิจัย	 จนได้ยามาแก้โรค	 ได้
หนทางที่ท�าใหห้มดปัญหาและหมดทุกขท์ั้งปวง	ท�าอย่างไรจะมีปญัญาเหน็สิ่งต่างๆ	
ตามที่มันเป็น	เห็นดินเป็นดิน ดินมันเป็นดินมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ท�าอย่างไรจึงจะ
เหน็ชัดว่ามนัเป็นอย่างนัน้	พวกเราได้มโีอกาสฟังธรรมะ	ถ้าเชือ่พระพทุธเจ้ากง่็ายเลย 
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	 พระองค์ตรัสว่า	กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย	และไม่ใช่ของผู้อื่น	สามีไม่ใช่
ของเธอ	 ขนาดเธอยังไม่ใช่ของเธอเลย	 เรามองเห็นเป็นเรา	 เป็นของเรา	 แสดงว่า
เรายังมีความเห็นผิดอยู่	 มีโรคร้ายอยู่	 จะต้องเอายาอริยมรรคนี้ไปรักษา	 กินลงไป 
จะได้ถอนพษินีอ้อกมาได้	ทุกคนล้วนน่าสงสารเหมอืนกันหมด	คนทีไ่ม่รู้เรือ่งจงึท�าผิด	 
คนไม่รู้เรื่องเขาจึงด่าเรา	 เขาน่าสงสารกว่าเราต้ังมากมาย	ท�าไมเราจึงเห็นใจเขา
ไม่ได้ น่าจะเป็นพิษกิเลสที่จิตเรานี่เอง	 คนฉลาดมีปัญญา	 เขาจะมาด่าเราท�าไม	 
มีแต่คนไม่รู้เท่านั้นที่ด่าเราเป็น	น่าสงสารมาก	เราไม่น่าเกิดมาให้เขาด่าเลย	วุ่นวาย
จริงๆ	โลกนี้	

	 คนมีปัญญาเขาไม่ด่าใครหรอก	 คนไม่รู้เท่านั้นแหละที่ไปด่าผู้อื่น	 ท�ากรรม 
ไม่ดีตั้งเยอะ	พวกเรามีโอกาสดีเสียอีก	เขาด่าเรา	จะได้บ�าเพ็ญบารมี	มีความอดทน	
เขาเสียสองต่อ	ท�าทุจริตด้วย	เสริมบารมีให้ชาวบ้านด้วย	บารมีตัวเองก็ลดลง	บารมี
ของคนอ่ืนปรากฏชดัขึน้	ท่านลองนกึด	ูสองคนอยูด้่วยกัน	คนหนึง่อดทน	อกีคนหนึง่
ด่าชาวบ้าน	ใครดดูกีว่ากนั	คนท่ีอดทนได้นัน่แหละดดูกีว่า	ดมูบีารมกีว่า	ดมูรีาศกีว่า	
คนไม่รู้ก็ท�าร้ายตัวเองหลายประการด้วยกัน	ท�าทุจริตด้วย	ท�าให้ตัวเองตกต�่า	ท�าให้
คนอื่นดูดีขึ้นด้วย	ทั้งหมดนั้นล้วนท�าไปด้วยความไม่รู้	
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	 ท�าอย่างไรจะเอาเชื้อร้ายออกไปได้	 มีแต่ยาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบจึง
จะช่วยได้	ยาตัวนี้คืออริยมรรคมีองค์	๘	เชื้อโรคร้ายทั้งหลายอยู่ในจิตใจเรา	ความ
เห็นผิด	ความโกรธ	ความขี้เกียจ	หดหู่ท้อแท้	ร�าคาญ	อิจฉาริษยา	หวงแหนของตัว	
ประมาทมัวเมาลุ่มหลง	เป็นต้น	เรามีความตายเป็นธรรมดา	ท�าไมจึงยังประมาทอยู่ 
ใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตาย	 แสดงว่าต้องมีเชื้อร้ายอยู่	 ความประมาท	 ความขาดสต	ิ 
มีอยู่ในใจนี้	ท�าอย่างไรจะรักษาได้	ต้องใช้อริยมรรคมีองค์	๘	เอายานี้มากินลงไป
 
	 นีเ้ป็นวธิค้ีนพบมรรคของพระพทุธเจ้า ได้ยาวเิศษเลศิสดุในโลก คอือรยิมรรค
มีองค์ ๘	 พวกเราทั้งหลายอยากจะพ้นทุกข์	 พ้นโศก	พ้นโรค	พ้นภัย	 พ้นเคราะห ์
พ้นเสนียดจัญไร	 พ้นจากเรื่องเลวร้าย	 แต่ก็ไม่รู้วิธี	 เดาสุ่มไปท�าอะไรม่ัวๆ	 สุ่มสี่ 
สุม่ห้า	ไปคนละทศิละทาง	มหีลายวธิเีหลอืเกนิ	ไปท�าบุญทีน่ัน่ทีน่ีบ้่าง	เพ่ือจะได้พ้นทกุข์ 
พ้นโศก	หาบทมนต์ต่างๆ	มาสวดบ้าง	สวดอ้อนวอนบ้าง	บางท่านเป็นโรคอะไรมา	 
ไปไหว้ต้นโพธิ์ขอให้หายจากโรคเถิด	 อย่างนี้ก็มีเหมือนกัน	 ขอที่โน่นที่นี่ไปเรื่อย	
ส่วนจะหายหรือไม่หายก็ไปตามกรรม	 มีอุบายเทคนิควิธีเยอะแยะ	 ที่คิดค้นกันขึ้น
จากความไม่รู้เรื่อง	เมืองไทยเราก็เยอะแยะ	สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ยา	ไม่ใช่หนทาง	ไม่ใช่
ทางออกที่แท้จริง	ท�าให้สบายใจเป็นพักๆ	หลอกตัวเอง	หลอกกันเอง	คนไม่รู้เรื่อง
ถูกหลอกสบายใจเหมือนกัน	 เหมือนเราเป็นโรครักษาไม่หาย	 คุณหมอมาลูบตัว 
บอกว่าไม่เป็นไรๆ	ลูกเราก็บอกว่า	แม่ไม่เป็นไรๆ	ทั้งๆ	ที่เราจะตายอยู่แล้ว	แต่เรา
รูส้กึว่าไม่เป็นไร	เพราะเขาหลอก	กส็บายใจไปพกัหนึง่	แต่พอจะตายขึน้มา	กโ็วยวาย
เป็นทุกข์อีกแล้ว	
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	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องตรงไปตรงมา	 ชัดเจนถูกต้อง	 ท�าให้หาย
ทุกข์ได้อย่างแท้จริง	 ไม่ใช่เร่ืองหลอกอย่างนั้น	 ยารักษาโรคคืออริยมรรคมีองค์	 ๘	
ประการ	 มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า	 ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้โลก	 ตั้งแต่
สมัยพุทธกาลจนถึงยุคนี้	มีผู้หายจากโรค	หายจากพิษภัยร้ายของกิเลสมามากมาย
แล้ว	ต่อไปศาสนาจะค่อยๆ	หมดไป	เราทั้งหลายอย่าลืมรีบศึกษากัน	สถานที่ต่างๆ	
เรยีกว่าสงัเวชนยีสถานก็เพราะอย่างนี	้ผูท่ี้เล่ือมใสจะได้มากระตุน้เตอืนตวัเองให้รบี
ศึกษา	 เพราะเราแก่ลงทุกวัน	 โรครักษาไม่หาย	กิเลสมีอยู่	 ความเห็นผิดว่าเป็นเรา	
เป็นของเราก็ยังค้างอยู่	เหมือนคนป่วยเป็นโรคไม่ยอมกินยา	จะโทษคุณหมอก็ไม่ได้ 
ต้องโทษตัวเอง	 รีบบอกตัวเองว่าต้องลุกขึ้นมากินยาทุกวันนะ	 กินเข้าไปทุกวันๆ	 
กินให้ครบถ้วนอย่างที่คุณหมอสั่งมา	 ยาทางโลก	 กินหายก็มีไม่หายก็มี	ถ้าเป็นยา
ของพระพุทธเจ้า กินหายแน่นอน หายจากกิเลส	หายจากโรค	จากภัย	จากความ
ทุกข์ทุกประการ	

	 การแสวงหาของพระพุทธเจ้ามีความต่างจากชาวโลกอย่างตรงกันข้าม	
พระองค์ทรงท้ิงลูกท้ิงภรรยาออกไป	 เพราะถึงจะอยู่กับลูกภรรยา	 อยู่กับพระนาง
พมิพา	อยูก่บัท่านราหุล	เลีย้งให้เตบิโตกช่็วยให้พ้นจากความแก่ความเจบ็ความตาย
ไม่ได้	 นับว่ามีพระมหากรุณาธิคุณ	 ไม่ใช่เฉพาะแก่ทั้งสองท่านนั้น	 ไม่ใช่เฉพาะแก่ 
ชาวเมือง	มีกรุณาแก่สัตว์ทั้งสามโลก	จิตใจของพระองค์จึงไม่อาจที่จะชั่งได้	ถ้าดูแล
ปลอบใจกันไปวันๆ	 ท้ายท่ีสุดก็ช่วยให้หายทุกข์ไม่ได้	 บางทีดูแลเอาใจลูกของเรา 
จนไปด่าลูกชาวบ้านก็มี	 ท�าเพื่อผลประโยชน์ของเราจนไปเบียดเบียนผู้อื่นก็มี	 
ท้ายที่สุดเลยไม่ได้อะไรไปเลย
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	 พระองค์ทรงท้ิงครอบครัวและประชาชนออกไปแสวงหา	หลายท่านศึกษา 
รุ่นหลังๆ	 ไม่เข้าใจ	 อาจนึกว่าพระโพธิสัตว์ใจจืดใจด�าเหลือเกิน	 ในชาดกก็ทิ้งไป 
รอบหนึ่งแล้ว	 มาในชาตินี้ก็ท้ิงไปอีก	 ตอนเป็นพระเวสสันดรมีลูกมีภรรยา	 ชูชก 
มาขอลูกไปก็ให้เขา	มาชาตินี้ก็ทิ้งอีกแล้ว	ดูเหมือนจะไม่รับผิดชอบ	คนสายตาสั้นๆ	
ก็นึกได้เท่านี้	นึกผิดทั้งนั้น	นึกเอาเอง	เหมือนพวกเราที่นึกว่า	เราท�าไม่ดีกระมังเขา
ถึงด่าเรา	 เขาด่าว่าเราพูดมาก	 สงสัยว่าเราพูดมากกระมังเขาถึงด่าเรา	 นี่มองด้วย 
สายตาแคบๆ	เราพดูมากจรงิๆ	เขาจึงด่าเรา	ลองดสิู	เราพดูน้อยลงเขาจะด่าไหม	เรา
พดูน้อยลงเขากด่็าอกี	สงสยัเป็นเพราะเราพดูน้อยลงกระมงัเขาถงึด่าเรา	ถ้าอย่างนัน้ 
ไม่พดูเลยดกีว่า	ไม่พูดเลยเขาด่าไหม	ด่าเหมอืนกนั	ตกลงทีเ่ขาด่าเราเป็นเพราะพดูมาก 
หรอืเพราะพดูน้อยลง	หรอืเพราะไม่พดูเลย	เขาด่าเป็นเพราะเกดิมานัน่แหละ	มันเป็น
ธรรมดาของโลกเขา	ตาเรามนัจ�ากดั	ดเูหมอืนถกูเหลอืเกนิ	เขาขบัรถประสบอบุตัเิหตุ
เลยตาย	 สายตาเราได้เท่านี้	 ไม่อาจจะเห็นว่าเขาท�าอะไรกันมา	 ท�ากรรมอะไรมา	 
ไม่รูเ้รือ่งเลย	 เรยีกว่าสายตามนัจ�ากดั	 ตาของเราจงึเชือ่ไม่ได้	 ต้องเชือ่พระพทุธเจ้าไว้	
อย่างท่านมองมาทีผ่มกเ็ห็นเป็นคน	แต่พระท่านว่าไม่ใช่สตัว์	บคุคล	ตวัตน	เหน็ทไีร 
ก็เป็นคนทุกทีไป	 ถูกหลอกตลอด	 อย่าว่าแต่เห็นคนเป็นๆ	 เลย	 บางท่านเห็นใน
โทรทศัน์หรอืคอมพวิเตอร์ยงัเป็นคนอยูเ่ลย	เหน็ในโทรศพัท์ยงัเป็นคนอยูเ่ลย	อย่างนี้
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	 บางคนเห็นรูปควายในโทรศัพท์เป็นควาย	 เวลาเขาด่ามาทางโทรศัพท	์ 
ส่งรปูควายมาให้ด	ูบอกว่าแกเป็นตวันีแ้หละคอืเป็นควาย	เรากส็ัน่ขึน้มาเลย	หน้าจอ 
โทรศัพท์นี่	นึกว่าเป็นควายจริงๆ	เราก็ไม่ใช่ควายจริงๆ	เขาด่าว่าเราเป็นควาย	ต้อง
เช็กตัวเองสักหน่อย	คล�าๆ	ว่ามีเขาหรือเปล่า	มีหางหรือเปล่า	ถ้าคล�าดู	เราก็จะรู้ว่า
ไม่ใช่	 ถ้าดูแบบลึกซึ้ง	 แบบนักวิทยาศาสตร์	 แบบวิศวกรสักหน่อย	มองลึกลงไปว่า
โทรศัพท์นั้นมีอะไร	หน้าจอนี้เป็นจอแสดงผล	จอแอลซีดีอะไรก็ว่าไป	แล้วข้างล่าง
เป็นอะไร	เป็นวงจรประมวลผล	มีเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้นเอง	ไม่ได้มีอะไรนี่นา	
เราเชือ่ตาตวัเองไม่ได้เสียแล้ว	ทีจ่รงิมเีลขศนูย์กบัเลขหนึง่	เกิดดบัอยูต่ลอดเวลา	แล้ว
ก็แปลงสัญญาณออกมาเป็นสีสันต่างๆ	

	 ผมนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกัน	 ทุกชิ้นส่วนมีแต่ของเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	
เส้นผมกไ็ม่เคยเทีย่งเลย	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	ไม่มส่ีวนไหนเทีย่งเลย	เอาส่วนไหนเป็นคน 
เอาเส้นผมรึ	 เอาเส้นขน	 เอาหนัง	 หรือเอาเล็บ	 ไม่มีเลย	 แต่เดิมก็ไม่ได้ตัวโตขนาด
นี้	มาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกัน	เป็นหยดน�้าเล็กนิดเดียว	อาศัยอาหารที่กินเข้าไป 
มาจนโตถึงทุกวันนี้	มีคนตรงไหน	ไม่มี	แต่ตาเราก็ว่ามี	ถ้าเชื่อตาเชื่อหูเชื่อความคิด
ของเราก็ผิดทั้งนั้น	ท�าไมผิด	เพราะมันไม่ถูก	มันเพี้ยนอยู่	มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	
เราเลยต้องมยีามารกัษาความเหน็ผดิ	รกัษาความคดิผิดเป็นต้นเหล่านี ้เอาสิง่ผดิออก
ไปให้หมด	ตวัยารกัษาคอือรยิมรรคมอีงค์	๘	ทีพ่ระพทุธองค์ทรงค้นพบ	
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	 เมื่อทราบการบ�าเพ็ญบารมีและการแสวงหาหนทาง	 ท่านทั้งหลายจะได้
ซาบซึ้งถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่สัตว์โลกทั้งหมด	พระองค์
ทรงทิ้งลูกทิ้งภรรยา	 ทิ้งประชาชนออกไปค้นหา	 สัตว์ในโลกทั้งสามล้วนวนเวียน 
จมอยู่ในกองทุกข์	 ต้องเวียนว่ายตายเกิด	 เกิดๆ	 ตายๆ	 องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทั้งหมด 
ทัง้สากลจักรวาลกไ็ม่อาจจะช่วยได้	คนท้ังหลายเขากก็ราบไหว้อ้อนวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ 
องค์นัน้บ้าง	องค์นีบ้้าง	ท�าพิธกีรรมแปลกๆ	มากมายเพือ่ความอยูร่อด	แต่ทกุคนกต็ายหมด	
และกิเลสก็ยังอยู่	 ยังโลภ	 ยังโกรธ	 ยังหลง	 ยังเห็นผิด	 ช่วยไม่ได้เลย	 พระองค์ทรง 
เสียสละตนเองออกไปค้นคว้า	แสวงหา	

	 พวกเรานี้มีความแก่เป็นธรรมดา	 แสวงหาสิ่งที่ต้องแก่เป็นธรรมดา	 ตัวเอง
ต้องเก่าเป็นธรรมดา	แสวงหากระเป๋าที่รู้จักเก่า	เย็นนี้จะซื้ออะไรดีหนอ	หากระเป๋า	
กระเป๋าก็เก่าเป็นธรรมดาเหมือนกัน	เป็นหนังสัตว์ที่ตายไปแล้ว	เจ้าของหนังไปเกิด
ใหม่	พวกเรายงัเอาหนงัมาถอือวดกนัอยู	่ส่วนพระพทุธเจ้าของเรานัน้	ตวัเองมคีวามแก่ 
เป็นธรรมดา	 แสวงหาสิ่งท่ีไม่แก่	 ตัวเองนั้นมีความตายเป็นธรรมดา	 แสวงหาสิ่ง 
ที่ไม่ตาย	 แสวงหาอมตธรรม	 แสวงหาจนกระทั่งได้ค้นพบวิธีทางออก	 มาบอกแก่
พวกเราทั้งหลาย	
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	 บางท่านกว่็า	เรากส็บายดีอยูแ่ล้ว	ไม่เหน็ต้องรู้ธรรมะอะไร	ธรรมะไม่จ�าเป็น	
เราเกดิในครอบครวัทีด่	ีพ่อแม่เลีย้งดี	เรยีนหนงัสอืจบกด็	ีท�างานกด็	ีมสีามกีด็	ีไม่เหน็ 
มีทุกข์อะไร	 คิดวนๆ	 ไป	 อุปมาเหมือนคนอยู่ในคุก	 พ่อแม่ก็เป็นคนคุก	 เกิดในคุก	 
โตอยู่ในคุกนั่นแหละ	คิดอย่างอื่นไม่เป็น	มีความสุขดีอยู่เหมือนกัน	อยู่ในคุกนี่	ก็กิน
อ่ิมนอนหลบัอยู	่นอนตพีงุ	ดทูวีใีนคกุ	เปิดแอร์เยน็สบาย	สบายดอียู	่อยูแ่ต่ในคกุ	อยู่
ในกรอบความคิด	ความยึดความถือของตัวเอง	ไม่เคยออกมาข้างนอก	ในที่สุดก็แก่	
เจ็บ	ตายไปอย่างไร้แก่นสาร	ชาติก่อนๆ	มาก็เป็นอย่างนี้	ชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้อีกแล้ว	
เหมอืนเดมิไปเรือ่ยๆ	พระพทุธเจ้าทรงชีท้างบอกว่า	นัน่...	ทางออกจากคกุ	เดนิทางนี ้
จะได้สบาย	ไม่แก่	ไม่เจบ็	ไม่ตาย	ประตอูมตะคอือรยิมรรคมีองค์	๘	ประการ	พวกเรา 
ฟังไม่เข้าใจ	 เคยชินของเก่า	 แหม…	 อยู่ในคุกน่ีมันสบาย	 มันปลอดภัย	 ปลอดภัย
อย่างไร	ใกล้ตายอยู่แล้วยังว่าปลอดภัยอยู่	ยังคิดแช่งคนนั้นที	คิดแช่งคนนี้ที	รักเขา
บ้าง	ชังเขาบ้าง	ได้แต่กรรมไม่ดไีป	ยงัคดิว่าปลอดภัยอยู	่เป็นความหลงผดิ	ท้ายทีส่ดุ
ก็ไปตามกรรม

	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าชี้ตรงไปสู่ความพ้นทุกข์	 บอกทางด�าเนินชีวิตที่ดี
ที่สุด	 ท�าให้เรามีดวงตามีปัญญา	 ได้พบกับแสงสว่าง	 นานๆ	 จะมีปรากฏสักทีหนึ่ง	
ส่วนความมดืบอดนัน้มอียูคู่โ่ลกตลอดไป	เพราะโลกมันมากบัความมืด	ความเกดินัน้ 
มขีึน้เพราะอวิชชา	มาจากความมดื	ความมดืจะอยูคู่โ่ลกตลอดไป	ตอนนีแ้สงสว่างคอื
พระธรรมทีพ่ระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ยงัมอียู	่ท่านจงึให้พวกเรานบัถอืพระรตันตรยั	
ถึงพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 พระสงฆ์เป็นสรณะ	 เพราะพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 
พระสงฆ์นั้น	 เกิดจากความสว่าง	 เกิดจากวิชชา	 ให้เอาความสว่างนั้นเป็นเครื่อง
น�าทาง 
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	 ถึงแม้เราจะเกิดจากความมืด	ก็มีความฉลาด	รู้ว่าตัวเองมืดอยู่	 เชื่อปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 มานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	 ส่วนคนอื่นๆ	 ในโลกนั้น	
เชื่อเขาไม่ได้	 เอาเป็นท่ีพ่ึงไม่ได้	 เพราะเกิดจากความมืดเหมือนกัน	 เขาก็ไม่รู้เรื่อง
เหมือนกัน	เราก็ตาบอด	เขาก็ตาบอด	เราเดินตามหลังคนอื่นไป	เป็นแถวคนตาบอด	
มันก็บอดไปเรื่อยๆ	 หมุนวนวนอยู่ในห้องมืดนั่นแหละ	 นึกว่าเป็นท่ีใหม่บ้าง	 นึกว่า 
ดีกว่าเดิมบ้าง	 พวกเราได้เกิดมาแล้วหลายรอบหลายครั้งหลายคราว	 ได้โทรศัพท ์
มอืถอืใหม่มาหลายเคร่ืองแล้ว	ตามเขาไปเร่ือย	ท้ายทีส่ดุกเ็หมือนเดมิ	คอื	โลภ	โกรธ	
หลงเหมือนเดิม	ถึงเวลาก็ตายเหมือนเดิม	แต่นึกว่าได้ของใหม่

	 พากันวิ่งตามสิ่งนั้นสิ่งนี้จนแก่แล้วยังวุ่นอยู่	 ท้ายที่สุดเหมือนเดิมคือตาย	
กิเลสก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม	หมอดู	 หมอเดา	พิธีกรรม	มงคลตื่นข่าว 
ทัง้หลาย	กห็ลงท�ากนั	หลายท่านคงเคยท�าพธิมีากมายมาแล้ว	ผลปรากฏเป็นอย่างไร
บ้าง	ความโลภยังมีอยู่ไหม	ความโกรธยังมีอยู่ไหม	ความหลงยังมีอยู่ไหม	ถ้าเป็นคน
มีปัญญา	พิจารณาก็จะเข้าใจว่า	อย่างนี้มันหลอกกัน	

	 ธรรมะเป็นสจัจะ	เป็นความจรงิทีไ่ม่ได้แกล้งใครและไม่ได้เอาใจใคร	มนัเป็น
ของมันอย่างนั้นเสมอมาและเสมอไป	พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบแนวทางที่ท�าให้มี 
ดวงตาเห็นธรรมคืออริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	ถ้ายังเข้าไม่ถึง	ก็ให้มีพระรัตนตรัย
ไว้เป็นสรณะไว้เสมอ	เพราะพระรตันตรยัเกดิจากความสว่าง	เรายงัมืดบอดอยู	่เกาะ
หลังคนสว่างเดินไป	ก็จะปลอดภัย	สักวันหนึ่งคงจะมีแสงสว่างบ้าง	ถ้าไปตามหลัง
คนมืดก็จะมืดตลอดกาล	



	 เบ้ืองต้นให้เรามานบัถอืพระรตันตรยัเป็นสรณะ	อย่าได้เชือ่ถอืมงคลตืน่ข่าว 
ของขลัง	 ของศักดิ์สิทธิ์	 พิธีกรรม	 เที่ยวขออ้อนวอนให้ได้โน่นนี่นั่น	 มานับถือ 
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ดีชั่วอยู่ท่ีกรรม	 เจริญข้ึน
เพราะกรรม	เสือ่มลงเพราะกรรม	ให้หวังผลส�าเรจ็จากการกระท�า	ฝึกตวัเอง	เริม่ต้น 
จากการฝึกง่ายๆ	ก่อน	ฝึกให้มีศีล	ควบคุมกาย	ควบคุมวาจา	 ให้เรียบร้อย	ฝึกจิต	
ฝึกปัญญา	ไปตามล�าดับ	

	 สรุปว่า	 วันนี้ผมบรรยายเกี่ยวกับการแสวงหาของพระพุทธเจ้า	 พระองค์
ทรงแสวงหาต่างจากพวกเรา	 หลังจากที่ท่านได้ฟังพุทธประวัติมาบ้าง	 เรื่องที่ทรง
ออกบวช	ได้ทรงค้นหาหนทางจนกระท่ังได้ตรสัรู	้ผมกแ็ทรกประเดน็ทางธรรม	ท่าน
จะได้มีท้ังความรู้เกี่ยวกับประวัติและความรู้ด้านธรรมะด้วย	 หลายท่านได้เรียน 
พุทธประวัติมา	 ท�าไมพระองค์จึงทรงออกบวช	 เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมบรรยายมานี	้
สัตว์โลกล้วนต้องแก่เจ็บตาย	 ในระหว่างนั้นก็มีทุกข์ยากล�าบากมากมาย	 ตายแล้ว 
ก็เกิดใหม่	 เข้าวงจรอย่างเดิมอีก	 ไม่มีใครรู้ทางออก	 พระองค์ทรงเสียสละทุ่มเท 
ออกไปค้นหา	 สมกับที่ได้บ�าเพ็ญบารมีมาด้วยความยากล�าบาก	 เพ่ือช่วยสัตว์โลก 
ทัง้หลายให้มปัีญญามคีวามรู้	จะได้หมดทกุข์	ถงึพระนพิพาน	พระองค์ได้ทรงค้นพบ
หนทางนั้นและทรงประกาศไว้แล้ว	คืออริยมรรคมีองค์	๘	ประการ

	 บรรยายมาในเช้าวนันี	้คงพอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั	อนโุมทนาทกุท่าน
ครับ
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๓. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

บรรยายที่ โรงแรม Royal Residency เมืองคยา
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

	 สวัสดีครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน	

	 ตอนนีเ้ป็นช่วงเยน็ของวันที	่๒	ของการเดินทางมาสงัเวชนยีสถาน	ซึง่ในวนัแรก 
ผมได้พดูถงึความเข้าใจเกีย่วกบัสงัเวชนยีสถาน	หมายถงึ	สถานทีก่ระตุน้เตอืนจติใจ
ของพทุธบรษิทัผูม้ศีรทัธาให้ตืน่ขึน้มาจากความมัวเมา	ประมาท	ลุ่มหลง	ไม่ทราบว่า
มาสถานทีแ่ห่งนีแ้ล้ว	ท่านท้ังหลายเป็นอย่างไรบ้าง	ตามล�าดบัทีพ่ระพทุธองค์ตรสัไว้ 
พุทธคยาอันเป็นสถานท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้พระอนุตตรสัมมา 
สมัโพธญิาณนี	้เป็นสถานทีแ่ห่งที	่๒	นะครบั	แต่เรามาเป็นทีแ่รก	เป็นสถานทีส่�าหรบั
กระตุ้นเตือนจิตใจของเหล่าพุทธบริษัทให้นึกถึงข้อเท็จจริง

	 เมือ่ช่วงกลางวนั	ผมได้พดูถงึการแสวงหาของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า	
ทีพ่ระองค์มพีระมหากรุณาธคุิณแสวงหาทางออก	จากความเกดิ	ความแก่	ความเจบ็	
ความตาย	ออกจากโสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	อุปายาสะ	และออกจากวงจรของ
กเิลส	ออกจากวงจรของความมดืท่ีครอบง�าพวกเรารวมทัง้สตัว์ทัง้หลายอยู	่เราทกุคน 
มีความตายเป็นเบื้องหน้าทุกคน	ถ้ายังไม่หมดกิเลส	ยังไม่หมดอวิชชา ยังไม่สว่าง  
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ยงัมดือยู ่กย็งัต้องเกดิใหม่ทุกคน	ข้อเทจ็จรงิมนัเป็นอย่างนี	้พระพทุธองค์ทรงค้นหา
ยามารักษาความมืดอันนี้ให้	ยาตัวนั้นคืออริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	ได้ส่งทอดจาก
รุน่สูรุ่น่มาจนถงึยคุพวกเรานี	้ยคุนีย้งัมคี�าสอนเรือ่งนีอ้ยู	่กน็บัว่าเป็นโอกาสทีด่	ีท่าน
ทีม่ศีรทัธามาถงึแล้วกจ็ะได้นกึถึงหน้าทีท่ีเ่ราต้องท�า	คือท�าอรยิมรรคให้เตม็ทีบ่รบิรูณ์	
ให้เป็นพระอรหันต์อย่างที่เรายกย่องกันนั่นแหละ

	 หลังจากที่ได้ไปสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 ได้ทราบสถานที่ที่พระองค์ 
ทรงใช้สอยและพิจารณาข้อธรรมะต่างๆ	ทัง้	๗	แห่ง	มผีูบ้รรยายรายละเอยีดให้ฟังแล้ว 
หลายท่านคงจะมนึไปเลย	เพราะว่าข้อมลูเยอะเหลอืเกิน	อดัความรูเ้ข้าไป	บางทรีบั
ไม่ไหว	 อันนี้ก็ไม่เป็นไร	 มีโอกาสท่านทั้งหลายก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได	้ ทุกวันนี้
ข้อมลูต่างๆ	มคีรบถ้วนอยูใ่นอนิเทอร์เนต็	อยากรูเ้รือ่งอะไรก็ไม่จ�าเป็นต้องนัง่ทางใน
ไปถามอาจารย์	ให้นั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนถาม	google	เข้าไป	อยากรู้เรื่อง
อะไรกถ็ามได้	ไม่ต้องมอิีทธฤิทธิอ์ะไร	มแีค่คอมพวิเตอร์กใ็ช้ได้แล้ว	ไม่ต้องนัง่ทางใน
อะไรให้ยุ่งยาก	ก่อนนี้อาจจะต้องนั่งทางใน	ดูลึกลับ	งึมง�าๆ	ผลุบๆ	โผล่ๆ	

	 ความจริงเป็นอย่างไร	 ท�าอย่างไรจะหมดทุกข์	 แต่ก่อนคนยังไม่มีความรู้	 
กม็ดืมนงมึง�าเหมือนกบัวนอยูใ่นความมดื	พอพระพทุธเจ้าตรสัรูแ้ล้ว	ทรงชีแ้จงธรรมะ
ให้ฟัง	ทรงบอกสอนให้รู้อะไรเป็นอะไร เหมือนกับหงายของที่คว�่า เปิดของที่ปิด 
บอกทางแก่ผูห้ลงทาง หรอืส่องประทปีในทีม่ดื ด้วยตัง้ใจว่า คนมตีาดกีจ็ะมองเหน็ 
ได้อย่างนัน้แหละ เราทัง้หลายนบัว่ามโีชคลาภอันประเสรฐิทีมี่โอกาสได้ฟังข้อธรรมะ
เหล่านั้น	
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	 ในช่วงเยน็วนันี	้ผมจะพดูสิง่ทีพ่ระพทุธองค์ตรสัรูใ้ห้ฟัง	วนันีไ้ด้ไปกราบสถานที ่
ได้มคีวามสงัเวชบ้าง	ท่ีใต้ต้นโพธิ	์พระพุทธเจ้าได้ตรสัรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ 
บาลีว่า	อนุตฺตร�	สมฺมาสมฺโพธึ	อภิสมฺพุทฺโธ	ความรู้ที่เป็นปัญญาเห็นชัด	ที่ยอดเยี่ยม	
ไม่มีความรู้อะไรท่ีจะสูงไปกว่านี้แล้ว	 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้สิ่งเดียวกัน	
เพราะเป็นสัจธรรมท่ีสูงสุดท่ีไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้	 ความจริงสูงสุดไม่มีอะไร 
จะเหนอืไปกว่านีแ้ล้ว	จงึเรยีกว่า	อนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ	อนตุตร	แปลว่า	ไม่มีสิง่อืน่ 
ยิง่ไปกว่า	ไม่มสีิง่ทีเ่หนอืไปกว่านีแ้ล้ว	สมัโพธ	ิคอืความรู	้ปัญญาตรสัรู	้ตรสัรูอ้รยิสจั	๔
 
	 ธรรมทีพ่ระพุทธองค์ได้ตรัสรู้	เป็นความจรงิแท้ตามทีม่นัเป็นอย่างนัน้	ตรสัรู้
อะไร	พูดสั้นๆ	ก็ว่า	ตรัสรู้ธรรมะ	ธรรมะนั้นคืออะไร	ธรรมะก็เป็นชื่อเรียกสิ่งที่เป็น
ของจริง	 เป็นความจริง	 ท่ีมันเป็นอย่างนั้น	 มันไม่เป็นอย่างอื่น	 ไม่ว่าพระพุทธเจ้า 
จะอุบตัขิึน้หรอืไม่อบุตัขิึน้กต็าม	ข้อเท็จจรงิหรอืความจรงิมนักเ็ป็นอย่างนัน้	ภาษาบาลี 
เรียกว่า	ธาตุ	 อย่างนี้ก็ได้	 ในธัมมนิยามสูตร	 มีบาลีว่า	 ติาว	 สา	 ธาตุ	 ธาตุอันนั้น 
เป็นสิง่ทีด่�ารงคงทีอ่ยูอ่ย่างนัน้	ไม่ว่าพระตถาคตทัง้หลายจะอบุตัขิึน้	หรอืพระตถาคต
ทั้งหลายจะไม่อุบัติขึ้นก็ตาม	ธรรมะหรือธาตุ	ธา-ตุ	อันนั้น	สิ่งอันนั้น	ภาวะนั้นก็ยัง
ด�ารงอยู่	คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดมาและตลอดไป	มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น	

	 ธาตุเป็นสิ่งหรือภาวะที่มันเป็นอย่างนั้น	 มันไม่เป็นอย่างอื่น	 เป็นอย่างนั้น
ตลอดมา	 ในอดีตก็เป็นอย่างน้ัน	 ในอนาคตก็เป็นอย่างนั้น	 ปัจจุบันก็เป็นอย่างน้ัน	
สิ่งไม่เที่ยงมันก็ไม่เท่ียงอยู่อย่างนั้น	 ในอดีตก็ไม่เที่ยง	 ในอนาคตก็ไม่เที่ยง	 แม้ใน
ปัจจุบันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้น	 ของที่เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น	 ในอดีตมัน
ก็เป็นทุกข์	 ในอนาคตก็เป็นทุกข์	แม้ปัจจุบันก็เป็นทุกข์	สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน	มันก็ไม่ใช่
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ตัวตนอยู่อย่างนั้น	 ในอดีตก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใคร	 อนาคตก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช ่
ของใคร	ปัจจบุนักเ็ช่นกัน	ไม่ใช่ตวัตนไม่ใช่ของใคร	มนัเป็นธาต	ุเป็นธาตทุีด่�ารงคงทีอ่ยู่
อย่างนัน้	ไม่ขึน้กับความรู้ความเห็นอะไรของใคร	ไม่ขึน้กับความรกั	ความชงั	ความคดิ 
ความไม่คิด	ความอยาก	ความไม่อยากของใคร	มันเป็นอย่างที่มันเป็นเสมอมาและ
เสมอไป	 มันเป็นอย่างนั้น	 ทางบาลีใช้ค�าว่า	 ติาว	 สา	 ธาตุ	 ธาตุนั้นก็ด�ารงคงที่อยู่
อย่างนั้น	เป็นข้อเท็จจริง	เป็นธรรมะ	

	 พระพุทธองค์ทรงใช้หลายค�าเพื่อสื่อถึงข้อเท็จจริงที่มันเป็นอย่างนั้น	 
ธัมมัฏฐิตตา	เป็นภาวะที่ตั้งขึ้น	ด�ารงอยู่	และเป็นไปตามธรรม	ตามเหตุตามเงื่อนไข	
ไม่ใช่เป็นตามอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็น	มันเป็นตามธรรม	มันเกิดนี่ไม่ใช่เกิด
ตามทีอ่ยากให้เกดิหรือไม่อยากให้เกดิ	มนัเกดิตามธรรม	เกดิตามเงือ่นไข	เกดิตามเหตุ
ตามปัจจัย	ด�ารงอยูก่ไ็ม่ได้ด�ารงอยูต่ามความอยากหรอืตามความไม่อยาก	ตามความ
คิดหรือตามความไม่คิด	ใครเห็นหรือไม่เห็น	ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไร	ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เพื่อจะแกล้งใครหรือจะเอาใจใคร	มันเป็นอยู่ตามธรรมตามเงื่อนไข	ตามเหตุปัจจัย	

	 คนข้างๆ	ท่านยงัมชีวีติอยู	่ไม่ใช่อยูแ่กล้งท่านนะ	อยูเ่พราะเงือ่นไขยงัไม่หมด 
กรรมเก่ารักษาดูแลไว้	 ด�ารงอยู่ตามเงื่อนไขอย่างน้ี	 บาลีท่านใช้ค�าว่าธัมมัฏฐิตตา	 
เป็นส่ิงที่เกิดขึ้น	 ด�ารงอยู่และเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุ	 ถ้าเรียกเป็นศัพท์ธรรมะ	
เรยีกว่าเป็นไปตามธรรมะ	ไม่ได้เป็นไปตามความอยากหรอืตามความไม่อยาก	ไม่ได้ 
เป็นไปตามความคิดหรือตามความไม่คิด	 ไม่ได้เป็นไปตามที่ใครเห็นหรือไม่เห็น	
เห็นหรือไม่เห็น	เป็นเรื่องของเรา	ส่วนธรรมะมันเป็นอย่างที่มันเป็น	มันเป็นไปตาม
เงื่อนไขของมัน		
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	 อีกค�าหนึ่งคือ	 ธัมมนิยามตา เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะ	 เป็นความแน่นอน
ของธรรม	เป็นธัมมนิยาม	เราจะเรียกว่ากฎหรือไม่เรียกว่ากฎก็ได้	มันก็เป็นกฎอยู่ดี	
ไม่ใช่กฎของใคร	แต่เป็นกฎของธรรม	เราอยูน่านๆ	แล้วกแ็ก่อย่างนี	้จะไม่เรยีกว่ากฎ
กไ็ด้	หรอืเรยีกว่ากฎกไ็ด้	ถงึไม่เรยีกมนักเ็ป็นกฎ	ถ้ายงัมอีวชิชาเหลอือยูก่ต้็องเกดิใหม่ 
ทุกคน	 จะเรียกว่าเป็นกฎหรือไม่เรียกเป็นกฎก็ได้	 พระพุทธองค์เมื่อสอนธรรมะ	
พระองค์ทรงตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ	ขึ้นมาเพื่อสอน	ไม่ใช่พระองค์ไปตั้งกฎขึ้นมาเอง	มัน
มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	มันเป็นกฎของธรรมะ	จะไม่เรียกว่ากฎก็ได้	เหมือนกับเป็น
กฎว่า	 ทุกคนอยู่นานๆ	 ต้องแก่หมด	 อันนี้เราเรียกขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา	 
ถงึไม่เรยีกกเ็ป็นกฎเหมอืนกนั	ไม่เรียกว่าเป็นกฎ	ทกุคนอยู่นานกแ็ก่เหมอืนกนั	ใครจะรู้ 
หรือไม่รู้ก็แก่เหมือนกันทุกคน	 ถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่	 ตายแล้วก็เกิดใหม่ทุกคน	 
บางท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่บอกว่า	 ผมไม่เชื่อหรอก	 ตายแล้วก็ตายเลย	 
สูญไปเลย	 ไม่เกิดอีก	ถึงจะเชื่ออย่างนั้นก็เกิดใหม่	อ้าว...	ท�าไม	ก็ผมไม่เชื่อว่าเกิด	
ท�าไมต้องเกดิด้วย	ไม่เกีย่วกบัความเชือ่ มนัเกีย่วกบัความเป็นจรงิ คนเชือ่ว่าจะได้
เกิดใหม่	กเ็กดิใหม่เหมอืนกนั	คนไม่เชือ่ว่าเกดิใหม่	กเ็กดิใหม่เหมือนกนั	มันไม่เกีย่วกบั 
ความเชื่ออะไร	มันเป็นตามเงื่อนไขของมัน	เป็นกฎ	กฎของธรรมะ	หรือไม่เรียกว่า
กฎก็ได้	แต่เรียกว่ากฎ	เพื่อเอาไว้สื่อสารให้เราได้เข้าใจความเป็นจริง	
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	 ตอนพระพทุธองค์ตรสัรูใ้หม่ๆ	พระองค์เสวยวมุิตตสิขุอยูท่ี่โคนต้นโพธ์ิ	๗	วนั 
พิจารณาปฏิจจสมุปบาท	 คือภาวะท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันและกันเกิดข้ึนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง	 เป็นอย่างนั้นตลอดมาและตลอดไป	 ข้อธรรมะว่า	 ชาติปจฺจยา	 ชรา
มรณ�	เพราะชาติเป็นปัจจัย	ชรามรณะจึงมี	ในอดีตก็เป็นอย่างนี้	คนในอดีตเกิดมา
ก็แก่เหมือนกันและตายเหมือนกัน	 ในอนาคตเกิดอีกก็แก่และตายอีก	 ในปัจจุบัน
เป็นอย่างไรบ้าง	ทุกคนที่เกิดมาแล้ว	ก็ต้องแก่และตายเหมือนกัน	บางท่านแก่และ
เกอืบตายแล้ว	มนัเป็นอย่างนีแ้หละ	ตลอดมาตลอดไป	อย่างนีเ้ป็นกฎธรรมชาติ	เป็น
ธรรมดา	ทีม่นัเป็นอย่างนี	้ไม่เป็นอย่างอืน่จากความเป็นอย่างนี	้จะมคีนรูเ้รือ่งนีห้รอื
ไม่มีคนรู้ก็ไม่เกี่ยว	มันเป็นอย่างนั้น	เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดความเห็น
ของใคร	

	 นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้	ตรัสรู้ธรรมะ	ค�าว่า	ธรรมะ	นี้	มีอีกหลายค�า 
ที่เป็นชื่อเรียกอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นี้	 มีค�าว่า	 ธาตุ	 ฐิตาว	 สา	 ธาตุ	 ธาตุอันนั้น 
กเ็ป็นส่ิงทีด่�ารงคงทีอ่ยูอ่ย่างนัน้	เป็นสิง่ด�ารงอยูอ่ย่างนัน้เสมอมาเสมอไป	เหตทุีไ่ม่เทีย่ง	
เป็นปัจจัยให้เกิดผลที่ไม่เที่ยง	 เป็นกระแสต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นตลอดมาและ
ตลอดไป	ไม่ใช่จะมสีิง่ใดเท่ียงแท้ค้างอยูท่ี่ใดทีห่นึง่	ไม่มีสิง่ใดม่ันคง	ไม่มีสิง่ใดแน่นอน
ตลอดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป	เป็นธาตุ	
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	 เป็นธมัมฏัฐติตา	เป็นสิง่ท่ีตัง้ขึน้	ด�ารงอยู	่และเป็นไปตามธรรมะ	ตามเงือ่นไข	
ไม่ได้เป็นไปตามความอยากหรือความไม่อยาก	ถ้าเอาตามใจอยาก	คนทัว่ไปกอ็ยาก
อยู่นานๆ	แต่ไม่อยากแก่	แต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้น	ถ้าอยู่นานๆ	ก็แก่ทุกคนไป	ถ้า 
ไม่อยากแก่ก็อย่าอยู่นาน	 มันเป็นอย่างนั้น	 ทางเรานี่จะเอาแต่ตามใจอยาก	 มัน
ไม่มีทางเป็นไปได้	มันเป็นไปตามธรรม	เป็นไปตามเงื่อนไขของมัน	อยากได้ดีก็ต้อง
ท�าความดีเอา	ท�าความดีได้ความดี	ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ	เป็นไปตามธรรม	
ถ้าไม่ท�าความดีก็ไม่ได้ความดี	 ไม่ท�าก็ไม่ได้	 เราโดยทั่วไปอยากได้ดีแต่ว่าขี้เกียจท�า	
เลยไม่ได้ดีเลย	ต้องไปขอของด	ีขอโชคลาภ	ขอของวเิศษศกัดิส์ทิธิ	์ขอพร	กบัคนอืน่ๆ 
อันนี้ก็วุ่นอยู่	ทุกคนก็ชอบความดี	อยากดีแต่ขี้เกียจ	 เลยเลวอยู่	 เพราะเป็นไปตาม
เงือ่นไข	ขีเ้กยีจกเ็ลวนัน่ถกูแล้ว	ถ้ายงัขีเ้กยีจอยู	่จะดไีม่ได้หรอก	มนัเป็นตามเงือ่นไข
อย่างนี้นะครับ

	 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้	 ทรงพิจารณาทุกอย่างเป็นธรรมะอย่างนี้หมด	 ข้อ
ธรรมะอื่นๆ	ก็อยู่ภายใต้หลักการเหล่านี้ทั้งนั้น	เป็นธัมมนิยามตา	เป็นความแน่นอน
ตายตัวของธรรมะ	 เป็นกฎของธรรมะ	 ไม่ใช่กฎของใคร	 ไม่ใช่ใครเป็นคนสร้างกฎ	
พระพทุธองค์ไปตรัสรู้	รู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วกเ็อามาบอก	มาแสดง	บัญญัติ	ตั้งขึน้ 
เปิดเผย	และกระท�าให้ง่ายๆ	ท�าให้ตืน้ๆ	แสดงโดยอปุมาอปุไมยต่างๆ	ให้พทุธบรษิทั
เข้าใจได้โดยง่าย	ตั้งขึ้นเป็นข้อธรรมะหมวดนั้นบ้าง	หมวดนี้บ้าง	
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	 ทุกอย่างก็เป็นแต่ธรรมะ	สังขารมันก็มาสุมรวมกัน	รวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขึ้นมา	พระองค์ทรงแจกแจงให้ดู	เป็นขันธ์	๕	บ้าง	เป็นรูป	เป็นนาม	เป็นอายตนะ
ภายใน	๖	อายตนะภายนอก	๖	เป็นธาตุ	๔	เป็นธาตุ	๖	เป็นธาตุ	๑๘	บ้าง	ตั้งหมวด
ธรรมขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร	 เราทั้งหลายจะได้ศึกษาและปฏิบัติต่อเนื่อง
ไปได้	 ถ้าพูดถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้	 เราก็พูดสั้นๆ	 ว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะ	 คือ
ภาวะทีม่นัเป็นอย่างนัน้ของมนั	จงึมคี�าทีใ่ช้แทน	ทีพ่ระพทุธองค์ตรสับ่อยๆ	อยู	่๓	ค�า 
คือ	 ค�าว่า	ตถตา	 มันเป็นเช่นนั้นเอง	 มันเป็นของมันอย่างนั้น	 เป็นโดยประการ 
อย่างนั้นๆ	 หลายท่านเคยได้ยิน	 ท�าไมอยู่นานจึงแก่	 มันเป็นอย่างนั้น	 ท�าไมคน
อินเดียจึงเป็นอย่างนัน้	กมั็นเป็นอย่างนัน้	ถ้าใครเข้าใจธรรมะกง่็าย	ส่วนใครไม่เข้าใจ 
กว็ุน่วาย	มคี�าถามเยอะแยะข้ึนมา	ประโยคค�าถามว่า	ท�าไมจงึเป็นอย่างนี	้ท�าไมไม่เป็น 
อย่างนี้	ท�าไมอาจารย์พูดอย่างนี้	ท�าไมหัวหน้าทัวร์จึงเป็นอย่างนี้	นี้ก็หาเรื่องคนอื่น
เขาอีกแล้ว	ค�าว่า	ท�าไมๆ	เป็นประโยคค�าถาม	พอเข้าใจธรรมะแล้ว	อ๋อ…	มันเป็น
ตามเงื่อนไข	มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย	มันเป็นอย่างนั้นนะ	ประโยคค�าถามก็หายไป	
กลายเป็นประโยคบอกเล่า	โอ้...	อาจารย์พูดอย่างนี้	หัวหน้าทัวร์เป็นอย่างนี้	จบ…	
ไม่มีค�าว่าท�าไม	แค่นั้นแหละ	
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	 โดยหลักการมันก็ง่าย	 ท�าไมคนแก่จึงเป็นอย่างนี้	 นั้นคือยังไม่รู้ธรรมะ	 ยัง
ไม่เข้าใจ	ยังไม่ทะลุปรุโปร่ง	พอทะลุปรุโปร่งแล้ว	ค�าว่าท�าไมก็หายไป	อ๋อ...	คนแก่
เป็นอย่างนี้	จบแล้ว	อย่างนี้ปัญหาไม่มี	มีแต่ค�าเฉลย	มีแต่ค�าตอบตรงไปตรงมา	ตรง
ประเด็นแล้ว	 ได้ค�าตอบ	 ไม่ต้องมีค�าถาม	 ส่วนพวกเรานั้น	 วันๆ	 มีแต่เครื่องหมาย
ค�าถามเตม็หัวสมองอยู	่แต่ไม่มคี�าตอบสกัค�า	เพราะจะเอาแต่ตามใจชอบ	เอาตามใจ
อยาก	 หัวหมุนอยู่	 ท�าไมคนนี้ว่าอย่างนี้	 ท�าไมคนโน้นว่าอย่างโน้น	 ท�าไมเจ้านาย 
คิดไม่เหมือนเรา	 วุ่นอยู่	 ความจริง	 ท่ีเขาคิดไม่เหมือนเรานั่นแหละจึงเป็นเจ้านาย
เรา	ถ้าคิดเหมือนเราก็คงจะเป็นลูกน้องอย่างเรานั่นแหละ	วุ่นวายอย่างโน้นอย่างนี้	
ท�าไมแม่เราถึงเป็นอย่างนี้	อ้าว…	ก็แม่เราก็เป็นอย่างนี้แหละ	ถ้าแม่คนอื่นก็จะเป็น
อย่างคนอื่นไป	 งงๆ	อยู่	 ไม่รู้เรื่อง	 มีแต่เครื่องหมายค�าถาม	 เพราะไม่เข้าใจ	ความ
เป็นอย่างนั้นของสิ่งนั้น
 
	 ทีเ่รามาศกึษาธรรมะกเ็พือ่จะได้รูธ้รรมะ	พระพทุธองค์ตรสัรูอ้นันีแ้หละ	ตรสัรู้
ธรรมะ	ประโยคว่า	ท�าไม	ก็ไม่มี	เหลือแต่ประโยคบอกเล่า	อ๋อ… มันเป็นอย่างนั้น 
มันเป็นอย่างนัน้ของมนั เขาเป็นอย่างนัน้ของเขา	ท�านองนีแ้หละ	เรยีกว่ามีความรู ้
มีความเข้าใจธรรมะ	 นี้คือค�าท่ีหนึ่ง	 ท่ีนิยมใช้กันบ่อยๆ	 หลายท่านคงเคยได้ยิน	 
อย่าลืมจ�าไว้นะ	น�ามาใช้ให้เสมอๆ	เราประพฤติปฏบิตัธิรรมกเ็พือ่มีปัญญา	จะได้เหน็
อนันี	้ส่วนวธิปีฏบิตัเิด๋ียวค่อยว่ากนั	ตอนนีพ้ดูถงึธรรมะก่อน	สิง่ทีพ่ระพทุธองค์ตรัสรู	้
มันเป็นเช่นนั้นเอง	เป็นตถตา	
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	 ทนีี	้ถ้าถามต่อไปว่า	ท�าไมสิง่นัน้มนัจงึเป็นเช่นนัน้เอง	ท่านก็มคี�าทีส่องอกีว่า 
ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น	อวิตถตา	 เหมือนค�าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ	 น�ามาใช้เป็นค�ารับ	
ปฏิเสธสองครั้ง	ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น	คือมันเป็นอย่างนั้น	ไม่ผิดเพี้ยนหรือผิดแผก
แหวกแนวจากความเป็นอย่างนั้น	

	 สัจธรรมท่านว่าเป็นอย่างนั้น	 ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้น	 ท�าไมไม่ใช่ว่าไม่เป็น
อย่างนั้น	 ก็เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้น	อนัญญถตา	 ไม่เป็น 
อย่างอ่ืนจากความเป็นอย่างนั้น	 ท�าไมมันไม่เที่ยงล่ะ	 ก็เพราะมันไม่เที่ยงน่ะแหละ	
ไม่ใช่ว่ามันจะเที่ยง	 ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้น	 เป็นธรรมดา
ธรรมชาติของมัน	 สามค�านี้ท่านก็ใช้บ่อย	 เป็นค�าเรียกธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู	้
เป็นค�าแทนอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท	 ที่เป็นกระแสไหลสืบเนื่องกันไป	 เป็น 
สิ่งอิงอาศัยกันและกันเป็น	 ตถตา	 เป็นเช่นนั้นเอง	 อวิตถตา	 ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น	
อนัญญถตา	 ไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้น	 อันนี้พูดถึงธรรมะ	 พูดถึงตัว
ธรรมะ	เฉพาะหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งหมด	
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	 ถ้าพดูถงึธรรมะนีไ่ม่เยอะนะ	มเีท่านีแ้หละ	แต่รายละเอยีดประเดน็ปลกีย่อย 
มีอีกเยอะแยะ	 ทั้งหมดนั้น	 ก็เพื่อให้มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นอย่างน้ันแหละ	 เช่น	 
ยกตัวอย่าง	ท�าดีได้ด	ีกม็นัเป็นอย่างนัน้แหละ	เป็นกฎย่อยขึน้มากฎหนึง่	ให้เราศกึษา
ได้ง่ายเข้า	 ถ้าศึกษาทั้งหมด	สติปัญญาเราน้อย	อาจจะรับไม่ไหว	ค่อยๆ	ศึกษาไป 
ทีละเรื่อง	ทีละสองเรื่อง	ท�าดีได้ดี	มันก็เป็นอย่างนั้น	ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้น	ไม่เป็น
อย่างอ่ืนจากความเป็นอย่างนัน้	ไม่เป็นว่าท�าความดไีด้ความชัว่	ท�าความดแีล้วจะให้
ผลเป็นความทกุข์	อย่างนัน้ไม่ม	ีท�าความดมีนัจงึได้ความด	ีถ้าไม่ท�านีม่นัไม่ได้	ท�าช่ัว
มันก็ได้ความชั่วไป	มันเป็นอย่างนั้นแหละ	นี้เป็นเรื่องของธรรมะ	เป็นเรื่องที่มันเป็น
อย่างนัน้	มนัไม่เป็นอย่างอ่ืน	มนัไม่เป็นไปตามใครเห็นหรอืไม่เหน็	ไม่เป็นไปตามใคร
คิดหรือไม่คิด	ไม่ได้เอาใจใคร	ไม่ได้แกล้งใคร	มันเป็นของมันอย่างนั้นเสมอมาและ
เสมอไป	 ถ้าเป็นของไม่ดี	 มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ดี	 ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่ามัน 
ไม่ดีมันจึงไม่ดี	 มันไม่ดีเพราะมันไม่ดี	 จึงต้องเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน	
เดี๋ยวจะไปบอกว่า	มันไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น	ไม่ใช่อย่างนั้น	ที่ไม่ดี
เพราะมนัไม่ด	ีพระพทุธเจ้าตรัสรูค้วามจรงิ	จงึทรงเปิดเผยความจริงให้ทราบ	ให้รูจ้กั	 
สิ่งไม่ดีว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี
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	 พระพุทธองค์ตรัสรู้	 รู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เอามาบอก	 บอกธรรมะ	 บอก
ข้อเท็จจริง	ไม่ควรท�าก็เพราะมันไม่ควรท�านั่นแหละ	ท�าแล้วมันไม่ดี	มีโทษแก่ผู้ท�า 
พระองค์จึงทรงห้ามไม่ให้ท�า ไม่ใช่ว่าห้ามเพราะพระองค์ทรงขัดอกขัดใจ	 ไม่ชอบ	
ไม่ใช่อย่างนัน้	ทีห้่ามไม่ให้ท�าเพราะว่าท�าแล้วมันไม่ด	ีมนัมโีทษ	พระองค์แสดงธรรมะ
ให้พวกเราเข้าใจ	อย่างพูดโกหกนี่มันไม่ดี	ท�าไมมันจึงไม่ดี	ก็เพราะมันไม่ดี	ไม่ใช่ว่า
มันจะเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็น	 ในเมื่อมันไม่ดีมันก็ไม่ดี	 ถึงเราจะมีความเห็นว่า	
เอ...	เราอยูใ่นโลกนีน่ะ	เจ้านายถามนี	่ถ้าเราไม่โกหก	เดีย๋วเขากจ็ะมปัีญหาอย่างนัน้ 
อย่างนี้อีก	โกหกบ้างก็ไม่เป็นไรมั้ง	เราเห็นว่าอย่างนั้น	เห็นว่าไม่เป็นไร	แล้วมันเป็น
อะไรมั้ย	 มันก็เป็นอยู่ดี	 อ้าว...	 ท�าไมมันเป็นล่ะ	 ก็เพราะมันไม่ดี	 ใครพูดโกหกก็ได้
ของไม่ดมีาแล้ว	ไม่เกีย่วกบัความเหน็นะ	เกีย่วกบัว่าสิง่นัน้มนัไม่ด	ีถ้าไปท�ามนักไ็ม่ดี

	 เราจึงต้องรู้เรื่องของมัน	รู้ธรรมะนั่นเอง	รู้ข้อเท็จจริงของมัน	คนทั้งโลกจะ
เหน็ผดิกนัหมดบอกว่า	พดูโกหกบ้างน้ีไม่เป็นไรหรอก	อยูใ่นโลกนีเ่ขาก็พดูกนั	คนอืน่ 
กพ็ดูกนั	คงไม่เป็นไรหรอก	หาคนมารบัรองกัน	คนทัง้โลกกเ็หน็ว่าไม่เป็นไรทัง้หมดเลย 
แล้วมันเป็นไหม	ก็เป็นเหมือนกัน	มันไม่ได้เปลี่ยนไปตามความเห็นของคน	มันไม่ดี 
เพราะมันไม่ดี	 มันเป็นอย่างนั้นแหละ	 เป็นกฎเป็นเกณฑ์ของธรรมะอย่างนั้นเป็น
ธรรมดา	
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	 ยกอุปมาง่ายๆ	 คืออย่างโลกของเรานี้มันกลม	 ในยุคสมัยก่อนหน้าโน้น	 
สมยัโบราณกาลนานมาแล้ว	บางท่านอาจจะยงัไม่เกิด	หลายท่านอาจจะเกิดมาแล้ว
ก็ตามแต่	หลายท่านอายุเยอะแล้วอาจจะเกิดมาแล้วในยุคเก่าก่อนโน้น	 เขาเห็นว่า
โลกมนัแบน	เพราะเขาเชือ่สายตาตัวเองและเช่ือในลทัธคิ�าสอนบางประการ	บอกว่า 
โลกนีม้นัแบนนะ	โลกมนัแบนเขาว่าอย่างนัน้กนัทัง้โลก	คนทัง้โลกกเ็หน็ว่าโลกมนัแบน 
หมดเลย	 แล้วโลกมันได้แบนตามท่ีคนท้ังโลกเห็นหรือเปล่า	 ไม่แบน	 มันก็เป็นของ
มันอยูอ่ย่างนัน้ตลอดมา	คอืโลกมันกลม	เป็นอย่างนัน้ตลอดมาแล้วกต็ลอดไปเรือ่ยๆ	
ของมัน	 มีบางคนเสนอทฤษฎีว่าโลกมันกลมนะ	 ก็ถูกเขาจับไปฆ่าทิ้งบ้างอะไรบ้าง 
ก็ว่าไป	ต่อมา	ยุคสมัยก็เจริญขึ้น	บางพวกยิงจรวดขึ้นไปนอกโลกเลย	ยิงจรวดออก
ไป	ถ่ายรูปมา	อ้าว...	เห็นกลมเลย	อย่างรุ่นพวกเรานี่สบายมาก	เราไม่ต้องนั่งทางใน
อะไรให้ยุง่ยาก	ไปนัง่หน้าคอมพวิเตอร์แล้วกด็กูเูกลิเอร์ิธเข้าไป	หมนุได้ด้วยนะ	เหน็
โลกกลมทีเดียวล่ะ	ต่อมาคนทั้งโลกก็เปลี่ยนความเห็น	 เห็นว่าโลกนี้มันกลม	โลกนี้
มันได้กลมตามที่ทุกคนเห็นไหม	ไม่ใช่	มันไม่รับรู้	ตอนคนเห็นว่าโลกแบนมันก็กลม	
ตอนคนเห็นว่าโลกกลมมันก็กลมเหมือนเดิม	 มันเป็นของมันอย่างนั้นตลอดมาและ
ตลอดไป	ลักษณะอย่างนี้แหละเรียกว่าสัจธรรม	เรียกว่าความจริง	เรียกว่าธรรมะ	
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	 พระพุทธองค์ทรงมุ่งสอนแต่เรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์	 เพราะธรรมะมัน
เยอะหลากหลาย	อย่างที่พวกเราเรียนทุกวันนี้	ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ	
เหล่านี้แหละ	แต่เรียนในบางแง่บางมุมบางส่วน	เป็นข้อเท็จจริง	เป็นกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ	 คนที่รู้กฎเกณฑ์เหล่านั้นก็เอากฎเกณฑ์เหล่านั้นมาใช้มาประยุกต์	 ใช้ท�า
โน่นใช้ท�านี่	คนจะรู้หรือไม่รู้	มันก็ยังมีอยู่ของมันเหมือนเดิม	คลื่นความถี่ต่างๆ	ก็มี 
อยู่ในที่นี้เยอะแยะ	 คนท่ีเก่งก็สร้างเคร่ืองมือขึ้นมารับคลื่น	 ตอนท่ีคนยังไม่สร้าง 
เครื่องมือมารับ	 มันมีคลื่นไหม	 มันก็มีเหมือนกัน	 มันไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อกี้นี้เสียที่ไหน	
มันก็มีตลอดมาและตลอดไปของมันแหละ	 คนเก่งขึ้นก็รู้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้ว	 โอ…	
มันเป็นอย่างนี้นะ	 แล้วเอาบอกกัน	 สร้างเป็นกฎระเบียบอะไรต่อมิอะไร	 น�ามาใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ	
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	 พระพุทธเจ้าทรงรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด	แต่ไม่ทรงสอน	เพราะเกินจ�าเป็น	และ
ไม่ได้เป็นไปเพือ่ประโยชน์อย่างแท้จรงิ	อย่างเราดตูวัเองในชาตนิี	้เรยีนแค่วชิาเดยีว
ให้มคีวามสามารถไว้ท�ามาหากนิกจ็ะหมดชาตแิล้ว	วชิาในโลกนีม้กีีว่ชิา	โอ้โห...	เรียน
ไม่ไหว	ไม่จบไม่สิน้นะ	สิง่ท่ีเรารู้นีเ่ป็นขีฝุ้น่ในจกัรวาลนีเ้ท่านัน้เอง	ไม่ได้ใหญ่โตอะไร
เลย	 สิ่งที่ไม่รู้นี่ยังมีอีกมากเหลือเกิน	 มีอะไรบ้างที่ยังไม่รู้	 บอกไม่ได้	 มันเยอะเกิน	 
สิง่ทีเ่รารูจึ้งมเีลก็น้อยเหลอืเกนิ	พระพทุธองค์ทรงรูแ้จ้งแทงตลอดสิง่เหล่านีท้ัง้หมด	
พระองค์ไม่ทรงสอนเรื่องพวกนี้	เพราะเรียนไปก็ไม่จบไม่สิ้นสักที	พระองค์ทรงสอน
เฉพาะเรือ่งทีจ่ะท�าให้รูแ้ล้ว	มปีระโยชน์อย่างแท้จรงิ	เรยีนจบสิน้ได้ ไม่ต้องกลบัไป
เรียนใหม่อีก จบวชิานีแ้ล้วไม่ต้องไปเรยีนวิชาใหม่อีก	ทรงมุ่งสอนเฉพาะเรือ่งทกุข์	
กบั	ความพ้นทกุข์	เน้นสอนเร่ืองนี	้พระองค์ทรงรูท้ัง้หมดทีเ่ป็นกฎเกณฑ์ของจกัรวาล	
ทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาค้นพบ	 พระองค์ทรงรู้หมด	 แต่เนื่องจากเป็นความรู้ 
ทีเ่รียนไม่จบไม่ส้ิน	เรียนกแ็ตกแขนงกระจายไปเรือ่ยๆ	ไม่มีประโยชน์ในการละกิเลส	
เรียนแล้วก็ไม่หมดปัญหา	
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	 สิ่งต่างๆ	ที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัย	แบบภาพกว้างครอบคลุม
ทัง้หมด	ภาษาธรรมะเรียกว่า	อทัิปปัจจยตา	มหีลกัอยูว่่า	เมือ่สิง่นีม้	ีสิง่นีจ้งึม	ีเพราะ
ความเกิดขึน้ของสิง่นี	้สิง่นีจ้งึเกดิขึน้	เมือ่สิง่นีไ้ม่ม	ีสิง่นีก้ไ็ม่ม	ีเพราะการดบัไปของสิง่นี้ 
สิง่นีก้ด็บัไป	สรรพวชิาทัง้หมดทีเ่ราเรยีนกนั	กเ็รียนอยูใ่นกรอบทีผ่มพดูไปเม่ือกี	้เรยีน
วชิาวศิวกรรมศาสตร์	เรยีนไฟฟ้า	เรยีนหมอมารกัษาโรค	กเ็ม่ืออนันีมั้นมี	อนันีมั้นก็มี 
เพราะความเกิดของอันนี้	 อันนี้มันก็เกิด	 ก็เรียนอยู่เท่านี้แหละ	 ทีนี้	 พระพุทธองค์ 
เป็นสัพพญัญ	ูทรงใช้ค�าท่ีส้ันๆ	แต่ครอบคลมุทกุศาสตร์เอาไว้	ถ้าจะสอนแต่ละศาสตร์
ไปก็ไม่จบไม่สิ้น	 อันนี้มี	 อันนี้ก็มี	 ใส่อันนี้เข้าไปก็เกิดอันนี้ขึ้น	 อันนี้เปลี่ยน	 อันนี้ 
ก็เปลี่ยนไปตาม	มีอยู่เท่านี้แหละ	มีนี้	มีนี้	มีนี้	ต่อไปเรื่อยๆ	ไม่จบไม่สิ้น	

	 พระพุทธองค์ทรงเน้นเฉพาะเจาะจงเข้ามา	เรยีกว่า	ปฏิจจสมปุบาท	เลยนยิม
พูดยาวต่อเนื่องกันว่า	 อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท	สอนเฉพาะเจาะจงว่า	ความ 
เกดิขึน้ของทกุข์เป็นอย่างนี ้ความดบัทกุข์เป็นอย่างนี	้ต่อมากก็ระจายเร่ืองนี	้ออกมา 
เป็นหลักอริยสัจ	 ๔	 เพื่อประกาศให้พุทธบริษัทเข้าใจได้ง่าย	 อุปมาเหมือนว่าใบไม ้
อยู่บนต้นไม้มีเยอะแยะมากมาย	พระองค์ตรัสรู้	รู้แจ้งแทงตลอดทุกอย่าง	ทรงสอน
แค่ใบไม้ในก�ามือคือเรื่องอริยสัจ	เพราะมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง	เป็น
เบ้ืองต้นของการด�าเนนิชวีติท่ีถกูต้องดงีาม	เป็นเรือ่งท่ีจ�าเป็นและเพยีงพอส�าหรบัเรา 
ทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท	 ถ้าเรียนแล้วจะพ้นทุกข์ได้	 เรียนแล้วมันจบ	 ถ้าไปเรียน
เรื่องอื่นๆ	มันก็ไม่จบ	
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	 อย่างที่พวกเราเรียนกัน	 จนถึงทุกวันนี้	 หลายท่านเรียนมาจนได้วิชาท�ามา
หากนิ	กค็งทราบแล้ว	ชาตนิีเ้รยีนหนงัสอืมาหลายปีนะ	ชัน้ประถมนีก่	็๖	ปี	ชัน้มัธยม
ก็	๖	ปี	ชั้นมหาวิทยาลัย	ปริญญาตรีก็	๔	ปีบ้าง	บางท่านก็	๖	ปีโน่นแน่ะ	บางท่าน
เกินกว่านั้นอีก	บางท่านจบปริญญาโท	บางท่านจบปริญญาเอกก็หลายปีเหมือนกัน	
เรียนจบแล้วก็มาท�างานหาเงินเลี้ยงครอบครัว	ตอนนี้หลายท่านก็แก่แล้ว	เดี๋ยวชาติ
ต่อไปเกิดใหม่	 ก็จะได้เรียนหนังสือใหม่อีกรอบหนึ่ง	 ดีใจกันไหมครับเนี่ย	 จะได้เข้า
โรงเรยีนอีกรอบหนึง่แล้ว	บางท่านนกึสภาพตวัเองไม่ออกเลย	คดิด	ูเรยีนไม่จบไม่สิน้ 
อย่างนี้	 จะท�าอย่างไรไหว	 วนอยู่เท่านี้	 พระองค์จึงไม่ทรงเน้นสอนศาสตร์พวกนี	้ 
ทรงสอนว่ามันเป็นมงคลนะ	 เป็นศิลปะไปหาเอาเอง	 ให้พอเลี้ยงตัวเอง	 ให้ท�างาน 
หาเลีย้งชพีเป็นสมัมาอาชวีะ	กพ็อแล้ว	ส่วนความรูท่ี้จ�าเป็นท่ีต้องเรยีนกนักค็อืเรือ่ง
ทุกข์กับความดับทุกข์	 ซ่ึงต่อไปจะตั้งขึ้นมาเป็นหัวข้อคืออริยสัจ	๔	 น�ามาแจกแจง
ขยายความสอนพวกเราพุทธบริษัทนี่แหละ

	 วันนี้ผมพูดให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้	 สรุปว่าพระองค์ตรัสรู้
ธรรมะ	 ค�าว่า	 ธรรมะ	 นี้แสดงถึงสิ่งท่ีมันเป็นอย่างนั้นของมัน	 เป็นธรรมดา	 เป็น
ธรรมชาติ	เป็นภาวะ	เป็นสภาวะที่ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่ของใคร	แต่ในทางบาลีก็มีค�าของ
ท่านไว้แล้ว	 ท่านใดจะสวดก็ไปท่องในธัมมนิยามสูตรหรือสูตรอื่นๆ	 ที่แสดงสัจจะ
เหล่านี้ก็ได้	คือค�าว่า	ติาว	สา	ธาตุ	ธาตุอันนั้นมันก็ด�ารงคงที่อยู่อย่างนั้นเสมอมา
และเสมอไป	ไม่ได้เอาใจใครไม่ได้แกล้งใคร	อย่างนี้เป็นต้น
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	 ท่านท้ังหลายอยูน่านๆ	กแ็ก่	ผมขาวอย่างนี	้เส้นผมทีข่าวนีมั้นไม่ได้แกล้งใครนะ 
กินเยอะๆ	ก็อ้วนนี่	มันก็ไม่ได้แกล้งใคร	ไม่ได้แกล้งให้เราเศร้าเล่นๆ	ไม่ใช่อย่างนั้น	
มันเป็นไปตามเงื่อนไขของมัน	 เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน	 เดี๋ยวสักหน่อย 
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีท่านอุตส่าห์หามาด้วยความขยันหม่ันเพียร	 และดูแลรักษาจน 
ไม่อยากจะให้ใครนี้	ต้องทิ้งไปหมด	จะทิ้งดีๆ	หรือทิ้งด้วยน�้าตาก็ต้องทิ้งเหมือนกัน	
มันไม่ได้แกล้งใครนะ	 บางท่านก็นั่งเศร้าอยู่	 โอ้โห...	 ถูกฟ้าดินกลั่นแกล้ง	 อุตส่าห์ 
หามาด้วยความยากล�าบาก	 ถูกคนโกงไปเสียแล้ว	 คนไม่ถูกโกงมันก็ต้องหมดสิ้น 
ทกุอย่างเหมอืนกนัแหละ	มนักเ็ป็นอย่างนัน้แหละ	มนัเป็นธรรมะ	เป็นอย่างนัน้	ทกุคน 
จะต้องสูญเสียพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้	

	 นี้เป็นกฎเป็นระเบียบของมัน	 ถ้าไม่เข้าใจก็จะรู้สึกเหมือนฟ้าดินกลั่นแกล้ง	
เอ…	ท�าไมให้เราเกิดมา	ให้เราหาโน่นหานี่	ท�าไมต้องให้เราตาย	ท�าไมต้องท�ากับเรา 
อย่างนีด้้วยกว่็าไป	ค�าว่า	ท�าไมๆๆ	เป็นค�าถามทีเ่ราต้องแสวงหาค�าตอบ	และค�าตอบ 
มีแต่ในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 ไม่อย่างนั้นพวกเราจะไม่หมดค�าถาม	 ทุกท่าน 
มคี�าถามเยอะไหมครับ	บางคนถามตัง้แต่ตืน่เลย	วนันีจ้ะกนิอะไรด	ีเราจะได้โชคลาภ 
ไหมหนอ	 มีแต่ค�าถามเต็มไปหมด	 วุ่นวายอยู่	 มีแต่ธรรมะที่พระพุทธองค์สั่งสอน
เท่านั้นจะช่วยพวกเราได้	
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	 ธาตุมันก็ด�ารงคงท่ีอยู่อย่างนั้น	 เป็นธัมมัฏฐิตตา	 เป็นภาวะที่ตั้งขึ้น	 ด�ารง
อยู่	และเป็นไปตามธรรม	ตามเหตุตามเงื่อนไขตามปัจจัยของมัน	เป็นธัมมนิยามตา	 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะ	 เป็นกฎของธรรม	 ไม่ใช่กฎของใคร ไม่ได้มีไว้เพื่อ
เอาใจใคร ไม่ได้มไีว้เพือ่แกล้งใคร มนัเป็นกฎระเบียบของธรรมะ	เป็นความแน่นอน
ของธรรมะ	ถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ตามสมควรไป	

	 พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้	 จะได้กระท�าต่อมันให้ถูกต้อง	 
ในเมื่อข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยน	 มันเป็นอย่างนี้ของมันตลอดมาและตลอดไป	 เรา
เปลีย่นความจรงิไม่ได้	เราจงึต้องเปลีย่นความเหน็ของเรานีใ้ห้ตรงกับความเป็นจรงิ	
เปลี่ยนจากเห็นผิดให้กลายเป็นเห็นถูกให้ได้	 แต่เดิมมีมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิด	 
กต้็องมาฝึกมาหัด	ขดัเกลาตนเอง	ช�าระความเหน็ของตนเองให้เหน็ถกู	ให้มสีมัมาทฏิฐิ 
ความจริงไม่ได้เปลี่ยนตามใจเรา	 มันเป็นของมัน	 เราต้องเปลี่ยนความเห็นของเรา 
ให้ตรงกับความเป็นจริง	 ต้องเปล่ียนให้ตรง	 ถ้าตรงก็ตรง	 ถ้ายังไม่ตรงก็ยังไม่ตรง	 
ถ้าเห็นตรงก็เห็นว่า	 อ้อ...	 มันเป็นอย่างนั้น	 จิตใจก็สงบได้	 ถ้าเห็นยังไม่ตรง	 โอย...	
ท�าไมมันเป็นอย่างนี้หนอ	ท�าให้จิตใจวุ่นวาย	
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	 ความคดิของเราทีย่งัไม่ตรง	ยงัไม่ถกูกม็าเปลีย่น	เพราะความจรงิมันไม่เปลีย่น 
เราต้องเปลี่ยนความเห็น	ต้องเปลี่ยนความคิดให้ถูก	ให้เป็นสัมมาสังกัปปะ	เปลี่ยน
ค�าพูดให้ถูก	 เป็นสัมมาวาจา	เปลี่ยนการกระท�าให้ถูก	 เป็นสัมมากัมมันตะ	เปลี่ยน
การด�าเนินชีวิตให้ถูก	 เป็นสัมมาอาชีวะ	 เปลี่ยนความกล้าหาญบากบ่ันให้ถูกต้อง	 
เป็นสัมมาวายามะ	เปลี่ยนการระลึกให้ถูกต้อง	เป็นสัมมาสติ	เปลี่ยนความตั้งใจมั่น
ให้ถูกต้อง	เป็นสัมมาสมาธิ	ถ้าไม่ถูกมันก็จะไม่ถูก	ธรรมะไม่เปลี่ยนตามใจเรา มัน
เป็นของมนั เราจึงต้องเปล่ียนตวัเอง	เปลีย่นต้ังแต่ความเหน็ของเรานี	้สิง่ทีไ่ม่เทีย่ง 
มนัไม่เคยเปลีย่นเป็นของเทีย่งเลย	เราจงึต้องเปลีย่นความเหน็	เราเหน็ว่า	ฉันจะไม่มี
วนัตาย	มนักต็าย	เหน็จะๆ	อยูแ่ล้ว	หนไีปไหนไม่ได้	หลอกตวัเองไม่ได้	ฉนัจะอยูต่ลอด
ไปไม่แก่	ทาหน้าโปะเข้าไป	กลายเป็นสาว	๒,๕๐๐	ปี	ไม่มหีรอกสาว	๒,๕๐๐	ปี	มแีต่
ผทีัง้นัน้	คนนอกนัน้ไม่ถงึ	๑๐๐	ปีตายหมด	เป็นอย่างนัน้แหละเสมอมาและเสมอไป	
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	 ในเมือ่ความจรงิมนัเป็นอย่างนัน้	เราจงึต้องเปลีย่นความเหน็ให้ตรง	เปลีย่น
ความคิดให้ตรง	นี่แหละสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้	เป็นกฎของธรรมะ	มันเป็นเช่นนั้น
เอง	ตถตา	เป็นเช่นนั้นเอง	เป็นอย่างนั้นของมันเอง	อวิตถตา	ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น	
อนัญญถตา	ไม่เป็นอย่างอื่น	ไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่างนั้น	เป็นอย่างนั้นไม่เป็น
อย่างอ่ืน	 ถ้าเป็นอย่างอื่นได้ก็คงจะเป็นไปแล้ว	 ท�าไมสามีเราจึงเป็นอย่างนี้	 ก็เป็น
อย่างนี้แหละจึงเป็นสามีเรา	เราจึงชอบเขา	ถ้าดีกว่านี้เราก็จะไม่ชอบเขา	ไม่เอาเขา
หรอืเขาก็ไม่เอาเรา	มนักเ็ป็นอย่างนี	้แต่พวกเรานี	้โอย...	ท�าไมๆๆ	วุน่วาย	ถ้าเป็นคน
ที่ฝึกหัดตัวเองขัดเกลาตัวเอง	เพื่อจะเข้าใจธรรมะ	ยอมรับธรรมะว่า	อ๋อ...	มันเป็น
อย่างนี้หนอ	เห็นให้ตรง คิดให้ถูก พูดให้ถูก ท�าให้ถูก จะเข้าถึงความสงบร่มเย็น	
เข้าถึงแก่นสารต่อไป

	 พระองค์ตรัสรู้ธรรมะ	 ตรัสรู้แล้ว	 ได้ทรงพิจารณาในตอนตรัสรู้ใหม่ๆ	 ช่วง
สัปดาห์แรก	ทรงพิจารณาอยู่แต่เรื่องนี้	อิทัปปัจจยตา	 เมื่อสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี	 เพราะ
ความเกิดขึ้นของสิ่งนี้	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น	เมื่อสิ่งนี้ไม่มี	สิ่งนี้ก็ไม่มี	เพราะการดับไปของ
สิ่งนี้	สิ่งนี้จึงดับไป	พิจารณาแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นกระจายออกไป	เมื่ออันนี้มี	อันนี้ 
จึงม	ีใช้ได้กบัทุกเร่ืองไป	จนกระท่ังท่ีเราท้ังหลายมโีอกาสได้มาทีน่ี	่กเ็พราะเมือ่อันนีม้ ี
อันนั้นมี	มีผมมานั่งพูด	ท่านจึงได้มานั่งฟัง	ถ้าละเอียดลงไปกว่านั้น	มีลมหายใจเข้า
หายใจออกอยู่จึงได้มานั่งฟัง	 ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ล�าบาก	 โดยเฉพาะ 
คนจัดนี่ขนหัวลุกกว่าเขาเลย	 เพราะพาชาวบ้านมาตาย	 ท่านทั้งหลายก็อย่าตาย 
ตอนนี้นะ	นี้แหละธรรมะ	เป็นไปตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของมัน	ไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆ	 
จะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆ	 หรือมาได้ตามใจชอบ	 มันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตาม
ปัจจัย	
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	 เรื่องต่างๆ	มีมากมายมหาศาล	แต่พระพุทธองค์ทรงเน้นสอนแก่พุทธบริษัท	
คือเรื่องเกี่ยวกับทุกข์	ทุกข์คืออะไร	ทุกข์มาได้อย่างไร	พวกเราเวียนว่ายตายเกิดมา 
ได้อย่างไร	 เพราะอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัย	 จะหมดทุกข์	 ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด	 
ไม่ต้องมีโสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	อุปายาสะ	ได้อย่างไร	ปฏิบัติอย่างไร	ด�าเนิน
ชีวิตให้ถูกต้องอย่างไร	 เน้นสอนแต่เรื่องนี้	 เรื่องความเกิดขึ้นของทุกข์	กับความดับ
ของทกุข์	เรยีกว่าปฏจิจสมปุบาท	เริม่ต้นด้วย	อวชิชฺาปจจฺยา	สงขฺารา	เพราะอวชิชา
เป็นปัจจัย	สังขารจึงมี	ที่ยังต้องเวียนว่ายกันอยู่นี่เพราะยังมีความไม่รู้อริยสัจ	 เป็น
เงื่อนไขอย่างนี้	

	 ถ้ายังมีอวิชชา	 ยังหลงอยู่	 ยังไม่รู้อริยสัจ	 ทุกคนจะต้องเกิดใหม่ตลอดไป	 
จะอยากเกดิกไ็ด้เกดิ	ไม่อยากเกดิกไ็ด้เกดิเหมอืนกัน	เกดิเสมอกนั	เพราะยงัมีอวชิชา
อยู่	เห็นว่าเกิดอีกก็เกิดอีก	เห็นว่าไม่เกิดอีกก็เกิดอีก	จะหมดทุกข์	หมดโศก	ไม่ต้อง
เวยีนว่ายอกีกต้็องท�าลายอวิชชาอันนีท้ิ้งไป	ให้มวีชิชาเกดิขึน้มาแทนทีเ่ท่านัน้แหละ	 
หลักทีพ่ระพทุธองค์	ทรงเน้นสอนคืออย่างนีน้ะ	ตัง้ข้อธรรมะอืน่ๆ	ขึน้มาเป็นกรอบหลกั 
ในการสั่งสอนพุทธบริษัท	ซึ่งหลักใหญ่คืออริยสัจ ๔	 นี้ตั้งขึ้นมาจากข้อธรรมะ 
ท่ีพระองค์ตรัสรู้แล้ว	 ทั้งหมดทั้งมวลก็เอามาตั้งเป็นระบบขึ้นมา	 เพราะว่าถ้าไม่มี
ระบบ	พวกเราก็เข้าใจยากเพราะสติปัญญาน้อยนะ	
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	 บอกว่ามนัเป็นอย่างนัน้เอง	เรากง็ง	บางทตีาลอยไปเลยกไ็ด้	อะไรอย่างนัน้เอง 
มีอะไรบ้าง	 ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนหน่อย	 จะได้ไปฝึกไปหัด	 จะได้ไปช�าระความ
เห็นของตนให้ถูกต้อง	 ไปคิดให้ถูกต้อง	 พระพุทธองค์ทรงตั้งข้อธรรมะอื่นๆ	 ขึ้นมา	
โดยข้อธรรมะหลกัใหญ่ทีต่ัง้ขึน้มาเพือ่เป็นกรอบกค็อือรยิสจั	๔	เป็นใบไม้ก�ามือเดยีว	
ต่อมากม็ข้ีอธรรมะปลกีย่อยอืน่ๆ	อกีมากมาย	เพือ่ขยายความอรยิสจัในแง่มมุต่างๆ	

	 วันนี้ผมบรรยายมาก็ได้เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้	 หลายท่านก็รอเวลานี้ 
มาเป็นเวลาทีท่่านรออยู	่แท้ทีจ่รงิ	จะรอหรอืไม่รอมันกถ็งึของมัน	บางท่านหนไีปหลบั 
เสยีก่อน	มนักถ็งึสามทุ่มคร่ึงเหมอืนกนั	บางท่านมานัง่ฟังกถ็งึสามทุม่ครึง่เหมือนกนั 
ดังนั้น	 ให้มานั่งฟังนะ	 เพราะอย่างไรแล้ว	 สามทุ่มครึ่งก็ต้องมาถึงอยู่แล้ว	 มันเป็น
ของมันอย่างนั้นตลอดมาและตลอดไป	 บางท่านตั้งใจฟังก็ถึงสามทุ่มครึ่ง	 บางท่าน
ไม่ตั้งใจฟังก็ถึงสามทุ่มครึ่งเหมือนกัน	จงตั้งใจฟัง	มาสังเวชนียสถานก็อย่าลืมพากัน
ต้ังใจศึกษาธรรมะ	 ตั้งใจระลึกนึกถึงพุทธคุณ	 ธรรมคุณ	 สังฆคุณ	 เวลาก็จะผ่านไป
เรือ่ยๆ	บางท่านต้ังใจแต่จะช้อปป้ิง	ตัง้ใจต่อราคาสิง่ของอยู	่เพือ่นต่อได้ราคาน้อยกว่า 
กข็นหวัลุกอยู่อย่างนัน้	อย่างนีเ้ดีย๋วเวลากจ็ะหมดไปเหมอืนกนั	ดงันัน้	อย่าไปนกึอะไร
มาก	ให้นึกถึง	อิติปิ	โส	ภควา	เป็นต้น	จะดีกว่า	นึกถึงบทสวดมนต์	นึกถึงข้อธรรมะ 
ต่างๆ	เพราะอย่างไรเวลาก็จะหมดไปอยู่แล้ว	

	 บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ	อนุโมทนาทุกท่านครับ
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๔. ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา

๕. รีบรู้อริยสัจ ๔
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๔. ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา

บรรยายที่ มหาปรินิพพานสถูป เมืองกุสินารา
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

	 สวัสดีนะครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่านครับ	

	 เราทัง้หลายได้เดนิทางมาถงึสถานที่ทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน	
เมือ่ปรนิพิพานแล้วในสถานทีน่ี	้พระองค์ไม่มขีนัธ์ขึน้มาอกี	จะถงึการบญัญตัว่ิาเป็น
คนนัน้คนนีไ้ม่ได้อีกต่อไป	เพราะการบญัญตัสัิตว์บุคคลนัน้	บัญญัติตัง้ขึน้มาจากขนัธ์	
ขันธ์แบบนั้นพระองค์ไม่มีอีกต่อไปแล้ว	เรียกว่าเข้าสู่อนุปาทาปรินิพพานแล้ว	ส่วน
พวกเราทั้งหลายตายแล้ว	 ยังเกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อย	 เนื่องจากยังท�ากิจไม่เสร็จ	
ส่วนพระพุทธองค์นั้นได้ท�ากิจเสร็จแล้ว	ได้ทรงประกาศธรรมะไว้	มีผู้ปฏิบัติตาม	ได้
เป็นพระอรหันต์	นิพพานตามไปเป็นจ�านวนมาก	ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระ
ศาสนา	ตามประวัติที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมา	เริ่มตั้งแต่ที่โคนต้นโพธิ์ตรัสรู้	จนกระทั่ง
ถงึปรนิพิพาน	ณ	สถานทีแ่ห่งนี	้เป็นเวลา	๔๕	พรรษา	เมือ่ได้จัดรวบรวมค�าสอนเป็น
เล่มหนังสือ	ประเทศไทยเราเลยจัดเป็นพระไตรปิฎก	๔๕	เล่ม	เพื่อให้สอดคล้องกับ
จ�านวนระยะเวลาท่ีพระองค์ได้แสดงธรรมะโปรดพุทธบรษิทัทัง้หลาย	เป็นเวลานบัได้ 
๔๕	พรรษานั่นเอง
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	 ค�าสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน	๔๕	พรรษานั้น	มีจ�านวนมาก	ถ้าพูดถึง 
ลักษณะทั่วไปของค�าสอน	จะมีอยู่	๒	ลักษณะหลักๆ	ด้วยกัน	ท่านทั้งหลายฟังเอาไว้
เป็นพื้นฐาน	จะได้น�าไปศึกษาต่อไป	ค�าสอนนั้นมีมากมาย	พระสูตรโน้นพระสูตรนี้ 
หลักธรรมข้อนั้นหลักธรรมข้อนี้	 มีเยอะเหลือเกิน	 หลายท่านศึกษาไปอาจจะ
สับสนบ้าง	อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา	วันนี้จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับค�าสอนที่พระพุทธองค์ 
ทรงแสดงไว้	ซึ่งมีปริมาณมากมาย	มีอยู่ในพระไตรปิฎก	โดยลักษณะทั่วไปแล้วมีอยู่	
๒	ลักษณะด้วยกัน	

	 ลักษณะทีห่นึง่	คอื	พระพทุธองค์ทรงแสดงหลักความจรงิ	เป็นความจรงิแบบ 
กลางๆ	ถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของสจัธรรม บอกความจรงิว่าอะไรเป็นอะไร	แสดง
ความจรงิทีเ่ป็นไปตามกระบวนการธรรมชาต	ิไม่มีบุคคล	ไม่มีตวัตน	ไม่มีผูท้รงอ�านาจ 
ไม่มีพระเจ้า	 ไม่มีผู้สร้างบันดาล	 มีแต่ธรรมะที่มันเป็นไปตามเงื่อนไข	 ตามเหต ุ
ตามปัจจัยของมันอย่างนั้น	 แสดงธรรมะที่เป็นเหตุและผลสืบทอดกัน	 ไม่เป็นไป 
ตามความชอบหรอืความไม่ชอบของใคร	ไม่ได้เป็นไปตามทฏิฐิ	ไม่ได้เป็นไปความคิด 
ความเหน็ของใคร	แสดงแต่ความจริงตามทีพ่ระองค์ตรสัรู	้น�ามาบอก	แสดง	บญัญตั	ิ
แต่งต้ัง	 เปิดเผย	 แจกแจงให้เข้าใจชัดว่าอะไรเป็นอะไร	 ตามที่มันเป็นจริง	 ตาม
กระบวนการธรรมชาต	ิไม่มคีน	ไม่มีสตัว์	ไม่มีใครทีมี่อ�านาจอยูเ่บ้ืองหลงั	มีแต่ธรรมะ
ที่มันเป็นไปอย่างนั้นล้วนๆ	ของมัน	
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	 หลกัธรรมชดุท่ีแสดงความจริงนี	้กม็หีลายหมวด	มีทัง้แบบกว้างครอบคลมุและ
แบบประเด็นปลีกย่อย	แบบครอบคลุมเต็มที่คือหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท 
แสดงความเป็นไปของธรรมะล้วนๆ	 ที่มันเป็นไปอย่างนั้น	 กฎความจริงของสังขาร 
ทีล้่วนไม่เทีย่ง	ไม่มสีงัขารสกันดิหนึง่ทีเ่ทีย่ง	สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์	ธรรมะทัง้หลาย
ทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน	และกฎเกณฑ์อื่นๆ	ปลีกย่อย	เช่น	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	ไม่มีใคร 
เป็นผู้ให้รางวัล	 หรือว่าไม่มีใครเป็นผู้ลงโทษ	 มีแต่ธรรมะที่มันเป็นไปอย่างนั้น	 
เป็นเหตุส่งให้เกิดผล	โดยไม่ต้องมีผู้สร้างบันดาล	ท่านเรียกว่า	มัชเฌนธรรมเทศนา 
ธรรมเทศนาที่แสดงธรรมะแบบเป็นกลาง	ตามธรรมะ	ตามที่มันเป็น	

	 เวลาที่ท่านไปฟังข้อธรรมะแบบต่างๆ	ต้องหัดสังเกตและแยกแยะ	เช่น	การ
ให้ทานกบัพระอรหนัต์มผีลเยอะเท่านี้ๆ 	อย่างนีคื้อแสดงข้อเทจ็จรงิ	แสดงความเป็น
จริงที่มันเป็นอย่างนี้	 ท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ช่ัว	 อย่างนี้แสดงข้อเท็จจริง	 สัตว์ทั้งหลาย 
มีความเกิด	 ความแก่	 ความเจ็บ	 ความตาย	 เป็นธรรมดา	 จนกระทั่งเรื่องที่ลึกซึ้ง	
แสดงเป็นกระบวนแห่งเหตปัุจจยัส่งผลต่อเนือ่ง	เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั	สังขารจงึมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจยั	วญิญาณจงึม	ีเพราะวญิญาณเป็นปัจจยั	นามรปูจงึมี	เป็นต้น	
อย่างนีก้แ็สดงความเป็นจรงิ	ตวัพวกเราทัง้หลายประกอบไปด้วยรปูนาม	ขนัธ์	๕	ไม่มี
ตวัตน	แจกแจงออกมาเป็นรปูขนัธ์	เวทนาขนัธ์	สญัญาขนัธ์	สงัขารขนัธ์	วญิญาณขนัธ์ 
ด้านรูปประกอบไปด้วยธาตุดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุไฟ	 ธาตุลม	 อย่างนี้เป็นต้น	 นี้แสดง
สัจธรรมความจริงที่เป็นกลางๆ	ที่มันเป็นอย่างนั้น	
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	 พวกเราไม่ได้บ�าเพ็ญบารมีมาที่จะค้นคว้าธรรมะได้ด้วยตัวเอง	 ต้องอาศัย 
การฟัง	ฟังแล้วก็ลองเอาไปพจิารณาด	ูเพราะความจรงิมีประจกัษ์พยานอยูแ่ล้ว	เป็น
สิง่ทนต่อการพสิจูน์	หากมคีวามเพียรและอดทนไตร่ตรองกลัน่กรองมองด	ูกส็ามารถ
เหน็ความจรงิได้	พระองค์ไม่ได้เอาของทีไ่ม่จรงิมาสอน	สอนของจรงิ	ประจกัษ์พยาน
กม็อียู	่เช่น	ทกุคนต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี	้คนทีต่ายมใีห้เหน็เป็นประจ�า	ไม่ใช่เขา
เท่านัน้ทีต่ายเป็น	เรากต็ายเป็นเหมอืนกัน	บรรดาสตัว์ทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการ
อุบัติ มกีารเวียนว่ายอยูน่ี ่ย่อมตายทุกคน	เป็นอย่างนัน้	พยานมีอยู	่สงัขารทัง้หลาย 
ที่จะเที่ยง	 มันไม่มีเลย	พยานทั้งหลายก็มีอยู่	 เอามาพิจารณา	 ก็เข้าใจความจริงได้	 
อันนี้คือพระองค์ทรงแสดงธรรมะที่เป็นกลางๆ	เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ	ไม่มี
ผู้มีอ�านาจอยู่เบื้องหลัง	 มีแต่ธรรมะท่ีมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมะ	มันคล้อยไป
ตามกันและกันอย่างนั้น
 
	 ลักษณะที่สอง	พระพุทธองค์ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ความเป็นจริงน้ัน	 นอกจากแสดงความจริงแล้ว	 ยังแสดงวิธีปฏิบัติด้วย	 บอกวิธี
ด�าเนนิชวีติทีด่เีลศิประเสรฐิทีส่ดุ	ถ้าบอกอย่างเดยีวว่า	ต้องตายเป็นธรรมดานะ	แล้ว
ไม่บอกวิธีปฏิบัติว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้อง	ก็ยังแสดงไม่ครบถ้วน	
ยงัไม่สมบรูณ์	พระองค์ทรงแสดงข้อปฏบิตัทิีถ่กูต้องเหมาะสมไว้ด้วย	ข้อปฏบิตัทิีเ่ป็น
กลางๆ	ถกูต้องเหมาะสม	ซึง่ท�าให้เราผูป้ฏบิตัติามนัน้	เข้าถงึความสงบ	ความร่มเยน็	
ความปล่อย	ความวาง	ถงึความสขุสงบในภายใน	ทกุคนล้วนต้องการความสขุ	ความ
สงบ	ความปลอดโปร่งด้วยกันทั้งนั้น	พระองค์ทรงสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม	
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	 วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น	แบบครอบคลุมเต็มที่	คือ	อริยมรรคมีองค์ 
๘ ประการ	 ถ้าพูดเป็นข้อประเด็นปลีกย่อยก็มีข้อปฏิบัติต่างๆ	 มากมายเหลือเกิน	
การบ�ารุงมารดาบดิา	การสงเคราะห์บตุร	สงเคราะห์ภรรยา	ท�าหน้าทีข่องตนเองให้ด ี
หรือข้อปฏิบัติอื่นๆ	 มีความอดทน	 ความอ่อนน้อมถ่อมตน	 อย่างนี้เป็นต้น	 ก็เป็น 
ข้อปฏบิตัปิลกีย่อยท่ีอยูใ่นข้อปฏบิตัใิหญ่	ข้อปฏิบตัเิหล่านีเ้ป็นข้อปฏบิตัท่ีิจะเป็นไป
เพือ่ความสงบระงับ	เพ่ือความรู้ยิง่	เพ่ือความตรสัรู	้และเป็นไปเพ่ือนพิพาน	พระองค์
ทรงมุ่งเน้นให้เราปฏิบัติเพ่ือเป็นไปอย่างนี้	 ไม่ได้มุ่งเน้นให้ปฏิบัติเพื่อจะได้นั่นได้นี่	 
ได้อะไรต่อมอิะไร	พระองค์ท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง	พระองค์ได้บ�าเพญ็บารมมีา	ค้นคว้า
ด้วยพระองค์เอง	จนกระท่ังตรัสรู้แล้วกป็รินพิพาน	ทรงสอนพวกเราให้ปฏบิตัติามหลกั
การที่ถูกต้อง	 เพื่อจะได้มีปัญญารู้เห็นธรรม	ได้ถึงพระนิพพานอย่างที่พระองค์และ
เหล่าพระอรหันต์ด�าเนินไปก่อนแล้ว	กิจจบไปนานแล้ว	ส่วนพวกเรายังเวียนว่ายอยู่ 

	 สรปุว่า	ค�าสอนทีพ่ระพทุธองค์ทรงสัง่สอน	๔๕	พรรษา	ว่าโดยลักษณะทัว่ไป	
ม	ี๒	ลกัษณะอย่างนี	้ท่านท้ังหลายไปศึกษากล็องแยกแยะด	ูพระพทุธองค์ทรงแสดง
ให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของผู้ฟัง	 บางทีแสดงเฉพาะข้อเท็จจริง	 บางทีทรงแสดง
เฉพาะข้อปฏบิตั	ิบางททีรงแสดงครบทัง้สองอย่าง	ให้เหมาะกบัความรูข้องผูฟั้งนัน้ๆ	
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	 แม้ในปัจฉมิโอวาท	พระองค์ทรงตรสัเตอืนภกิษทุัง้หลายว่า	วยธมมฺา สงฺขารา 
สังขารสิ่งที่เป็นของปรุงแต่งทั้งหลาย	 มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	 อปฺปมาเทน  
สมฺปาเทถ	 เธอทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด	หรือแปลเนื้อความ
ว่า	 เธอทั้งหลายจงท�ากิจที่ควรท�า	 ท�าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น	 ท�าหน้าที่ต่างๆ	
ให้ส�าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด	 อย่างนี้ก็ได้	 ในปัจฉิมโอวาทนี้ก็มีหลักธรรมอยู	่
๒	ชุด	อย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว	

	 คอื	ชดุท่ีหนึง่	วยธมมฺา	สงฺขารา	สงัขารสิง่ทีเ่ป็นของปรงุแต่งทัง้หลายทัง้ปวง 
มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา	นีพ้ระพทุธองค์ทรงแสดงธรรมะทีเ่ป็นไปตามข้อเท็จจรงิ 
อย่างนั้น	 สังขารนี้มีความเสื่อมเป็นธรรมดา	 ให้สังขารมันไม่เสื่อม	 คงทน	 ค้างอยู่
เที่ยงแท้ตามใจชอบ	 คงเป็นไปไม่ได้	 และมันไม่รับรู้ต่อความอยาก	 ความไม่อยาก	
ความดีใจเสียใจของคนท้ังหลาย	 มันเป็นไปตามธรรมดาของมัน	 คือมีความเสื่อม
เป็นคติธรรมดา	
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	 ตวัสงัขารท้ังหลายมมีากมาย	เส้นผมกเ็ป็นสงัขาร	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	ส่วนต่างๆ 
ในร่างกายรวมถึงจิตใจ	 เป็นสังขารหลายอย่างมาชุมนุมรวมกัน	 ล้วนเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมัน	มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	ไม่รับรู้ต่อความดีใจของเรา	ไม่รับรู้ 
ต่อความเสียใจของเรา	 ไม่รับรู้ต่อความทุกข์ทรมานของผู้คนที่ร้องห่มร้องไห ้
เมื่อต้องสูญเสีย	 มันเป็นอย่างนั้น	 พระองค์ทรงแสดงตามท่ีมันเป็น	 ทรงบอกให้รู ้
ว่าอะไรเป็นอะไร	ผู้ที่หวังดีต่อพวกเราที่สุด	คือผู้ที่บอกให้ทราบข้อเท็จจริงว่าอะไร
เป็นอะไรนั่นแหละ	 สังขารทั้งหลายของที่มารวมกันในโลกนี้	 จะปรากฏเป็นสิ่งใด 
สิง่หนึง่ข้ึนมาได้	ต้องมหีลายอย่างมารวมกนัเข้า	เรยีกว่าเป็นสงัขาร	สิง่ทีม่ารวมๆ	กนั 
ปรงุแต่งกนัขึน้	จะเป็นบริษทัสกับริษัทหนึง่ก็ต้องมหีลายๆ	ส่วนมารวมกนั	เริม่ตัง้แต่
มีกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีเจ้านาย	มีลูกน้อง	มีโน่นมีนี่	มีแม่บ้าน	จนกระทั่งมียาม
เฝ้าประตู	อย่างพวกเราทุกคนนี่	มีธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุไฟ	ธาตุลม	อากาศธาตุ	และ
วิญญาณธาตุ	 มารวมกันเข้า	 สังขารหลายอย่างมารวมกันตามเงื่อนไข	 เป็นไปตาม
กระแส	เรียกสมมติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมา
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	 สงัขารทัง้หลายนัน้มีความเสือ่มไปเป็นธรรมดา	
นีเ้ป็นข้อเท็จจรงิทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดง	ยกตวัอย่าง
ปัจฉิมโอวาทมา	 ซึ่งในโอกาสต่อๆ	 ไป	 ท่านทั้งหลาย 
จะได้ศกึษาเรือ่งอืน่ๆ	เพิม่เตมิ	จะได้รูจ้กัว่า	ข้อเทจ็จรงิ 
หรือคติธรรมดาของสังขารมันเป็นอย่างนี้	 พระองค์
ทรงแสดงตามที่มันเป็น	แสดงความจริงให้เข้าใจ	ให้รู้ 
จะได้รู้จักวางใจต่อความจริง	 ไม่มีปัญหากับสังขาร 
ที่มันต้องเสื่อมเป็นธรรมดา	 ของไม่เท่ียง	 จะเปลี่ยน
ให้กลายเป็นเทีย่งกไ็ม่ได้	มนัไม่เทีย่งอยูอ่ย่างนัน้แหละ 
เราก็อย่าไปมีปัญหากับของไม่เที่ยง	 ผู้คนท้ังหลาย
ไม่แน่นอน	 มันก็ไม่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแหละ	 คน 
ไม่เหมือนกัน	 ก็ไม่เหมือนกัน	 อย่าไปมีปัญหากับเรื่อง
พื้นฐาน	 อย่าไปมีปัญหากับเรื่องท่ีต้องแก่	 ต้องเจ็บ	 
ต้องตาย	 อย่าไปมีปัญหากับเรื่องพื้นๆ	 ที่ต้องเป็น 
อย่างนั้นแน่นอน	ให้รู้จักวางใจ	
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	 การแสดงข้อเท็จจริง	เพื่อให้รู้จักวางใจเป็น	ภาษาไทยเรานิยมพูดว่าปลงได้	
วางใจเป็น	ถ้าวางใจไม่เป็น	ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ต้นเลย	แค่คนไม่เหมือนกันก็เครียด
แล้ว	พยายามไปท�าให้ทกุคนเหมือนกนั	พยายามเท่าไร	กไ็ม่ประสบความส�าเรจ็สกัท ี
ไปหาหลักวิชามา	พยายามให้ทุกคนเหมือนกัน	 อย่างนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่จบ
ไม่สิ้น	เพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด	ทุกคนไม่เหมือนกันนี้	ไม่ใช่ปัญหา	เป็นกฎพื้นฐาน
ธรรมดา	 เส้นผมต้องขาวเป็นธรรมดา	 เมื่อถึงอายุสัก	 ๔๐	 กว่าปีก็ต้องผมขาวแล้ว	 
ถ้าคดิว่าผมขาวเป็นปัญหากต้็องหายาย้อมผม	ถ้ามองว่ามันเป็นเรือ่งธรรมดาอย่างนี้ 
ก็ไม่มีปัญหาอะไร	 การแสดงข้อเท็จจริงให้ทราบก็เพื่อให้รู้และวางใจเป็นนั่นแหละ	
วางใจเป็นก่อน	 จะได้แก้ไขปัญหาถูกต้องต่อไป	 ถ้าวางใจไม่เป็น	 ไปทุกข์ตั้งแต่ต้น	
มองเรือ่งธรรมดาเป็นปัญหา	ไปแก้ของไม่เทีย่ง	ให้มนัเทีย่ง	ไม่เคยเทีย่งสกัท	ีแก้ของ 
ที่คุมไม่ได้	 ให้มันคุมได้	 แล้วก็คุมไม่ได้สักที	 อย่างนี้ก็หมุนเป็นวงจรวัฏฏสงสาร 
ไปเรื่อย	เพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด	
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	 ข้อเทจ็จรงิต้องทราบไว้	เพือ่จะวางใจเป็น	ถ้าพดูเป็นภาษาไทยกค็อืปลงเป็น 
ท�าใจได้	 ท่านทั้งหลายอย่าลืมฟังธรรมให้เข้าใจ	 จะได้ท�าใจเป็น	 สังขารทั้งหลาย 
มันไม่เที่ยง	แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน	ทุกคนมาตามกรรม	ไปตามกรรม	ถูกด่าจะได้
ท�าใจ	ถูกชมจะได้ท�าใจ	วางใจเป็น	ถ้าวางใจไม่เป็น	มันก็เพี้ยนตั้งแต่ต้นแล้ว
 
	 ค�าสอนอีกชุดหนึ่ง	พระพุทธเจ้าทรงสอนต่อไปว่า อปฺปมาเทน สฺมปาเทถ 
เธอทัง้หลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถงึพร้อมเถดิ	หรอืแปลว่า	เธอทัง้หลายจงท�ากจิ 
ให้ส�าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด	 อันนี้เป็นการบอกวิธีปฏิบัติ	 บอกข้อปฏิบัติ 
ทีเ่หมาะสมถกูต้องกบัความเป็นจรงิ	ในเมือ่สิง่ต่างๆ	มันเป็นของไม่เทีย่ง	มันต้องเสือ่ม 
เป็นธรรมดา	ฉะนั้น	จะต้องไม่ประมาท	ไม่หลงลืมข้อเท็จจริง	รีบท�ากิจที่ยังไม่ได้ท�า	
หรือกิจที่ยังท�าไม่ส�าเร็จให้มันส�าเร็จ	ถ้าบอกว่า	โอ...	สิ่งต่างๆ	มันไม่เที่ยง	แล้วก็ทิ้ง	
ท�าเป็นเฉยไป	 อย่างนี้ก็ผิดไป	 ต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องกับความจริงด้วย	 สิ่งต่างๆ	
บงัคบัไม่ได้	ต้องไม่ประมาท	เป็นคนมปัีญญารูจั้กเงือ่นไขต่างๆ	ให้ด	ีท�าเงือ่นไขต่างๆ	
เข้ามา	เพื่อจะควบคุมมัน	
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	 ในเมื่อเราควบคุมเอาตามใจชอบไม่ได้	ก็ต้องใช้เงื่อนไข	ใช้เหตุปัจจัยเป็นตัว
ควบคมุ	เหมอืนเราท�าโรงงาน	จะได้ผลติภณัฑ์อย่างนี้ๆ 	เสกเอา	บงัคบัเอา	กไ็ม่ได้	ต้อง
มเีง่ือนไข	เงือ่นไขกม็เียอะหลายประการ	เราไปศกึษาเรยีนรูเ้พิม่เตมิ	ใส่เงือ่นไขเข้ามา 
ควบคุมมัน	 แต่ทุกสิ่งก็ล้วนควบคุมไม่ได้	 เราเอาเงื่อนไขดีๆ	 เง่ือนไขหลายๆ	 อย่าง 
มาคุมมัน	 ก็พอจะเป็นไปได้บ้าง	 อันนี้ก็อาศัยความไม่ประมาท	 อาศัยการเรียนรู	้
อาศัยการระมัดระวัง	ควบคุมเอา	เหมือนจิตใจของเรานี่	มันเป็นของไม่เที่ยง	ไม่แน่ 
ไม่นอน	 ไม่ทราบว่าเมื่อไรกิเลสมันจะขึ้นมา	 อย่างในครอบครัวของเรานี่	 ตอนที ่
ไม่โกรธกนั	ยงัดีๆ	กนัอยู	่มนักไ็ม่มอีะไรนะ	แต่พอโกรธกนัขึน้มา	บางทีด่ากนับ้านแตก 
เลยก็มี	 ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้	 เราก็ต้องระวังไว้	 ต้องควบคุมไว้	 จึงมีวิธีปฏิบัติ
ควบคุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน	เช่น	ให้มีศีล	อย่างท่านทั้งหลายสมาทานสิกขาบท	๕	นี้คือ 
อย่างน้อยที่สุดก็ให้คุมตัวเองไว้	 อย่าให้เลยประเด็นเหล่านี้ออกไป	 อย่าให้เลยรั้ว 
ออกไป	เลยความเป็นคน	ข้ามไปอบาย	อย่างน้อยกค็มุไว้ก่อน	ถงึจะโกรธเป็น	อย่างน้อย 
ก็คุมไว้	อย่าไปด่าชาวบ้านเขานะ	อย่างนี้ต้องคุมไว้	ต้องเป็นคนมีสติ	มีความรู้ตัวเอง 
อยู่เสมอ	เป็นคนไม่ประมาท	ถ้าประมาทไปแล้วนี่	ล�าบากนะ	เราจะมาสบายใจว่า
ตอนนีไ้ม่เป็นไร	กไ็ม่ได้	เพราะว่าสงัขารนีม่นัเป็นของไม่แน่นอน	มนัเป็นของไม่เทีย่ง	
ต้องระมัดระวังไว้	
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	 ทีนี้	 เพื่อให้ข้อปฏิบัตินั้น	มันเต็มที่สมบูรณ์	 เราก็มีหน้าที่ท�าคุณงามความดี	
ท�าอริยมรรคให้เต็มบริบูรณ์	เป็นความไม่ประมาทที่เต็มสมบูรณ์ต่อไป	ตอนที่ท�ายัง
ไม่เต็ม	 กิเลสมันยังไม่หมด	 เราก็ต้องระวังไว้	 อาศัยความไม่ประมาท	ความส�ารวม	
ความระมัดระวังอะไรพวกนี้	 ฝึกหัดเอา	 นี่แม้ในปัจฉิมโอวาทซึ่งเป็นค�าสอนสั้นๆ	 
ค�าตักเตือนสั้นๆ	นี้	ก็มี	๒	ชุดนี้อยู่ด้วยกัน	คือ	ชุดที่แสดงความจริง	ข้อเท็จจริงที่เป็น
ไปตามธรรมดา	ธรรมชาติอย่างนั้น	เรียกว่ามัชเฌนธรรมเทศนา	ธรรมเทศนาที่เป็น
กลางๆ	ไม่เป็นไปตามเราชอบ	พวกเราก็ทุกคนก็คงจะชอบว่า	ให้สังขารมันไม่เสื่อม
นี่แหละ	แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น	มันต้องเสื่อม	ต้องยอมรับนะ	พอยอมรับแล้ว	 
กต้็องวางใจได้ระดบัหนึง่	ถ้าเหน็มนัเสือ่มกต้็องยอมรบัก่อน	มนัไม่เหมอืนเดมิกต้็อง
ยอมรับก่อน	 ต้องฝึกตัวเองให้ยอมรับความจริง	 แล้วก็ค่อยท�าหน้าที่ของเราให้ถูก 
ต่อไป	ถ้ายังไม่ยอมรับ	 เราก็มีหน้าที่ต้องขัดเกลา	ฝึกหัดตัวเอง	จะมาให้มันค้างอยู่
อย่างนี้ก็ไม่ได้	เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวเอง	

	 พระพุทธองค์จึงได้ตรัสบอกว่า	 พระองค์นั้นได้ท�ากิจหน้าที่ของพระองค์จบ
เรยีบร้อยแล้ว	หน้าทีข่องศาสดาคอืบอกข้อเทจ็จรงิทีไ่ม่มีปกปิด	 เหมือนกบัคนทีไ่ม่มี
ก�ามอืของอาจารย์	 บอกทัง้หมด	 ถงึแม้ว่าพระองค์จะด�ารงพระชนม์ชพีอยู	่ พระองค์ 
กท็รงบอกสิง่นีแ้หละ	บอกส่ิงเดยีวกนั	 เราจะอ้างว่า	 โอ...	 ยคุนีไ้ม่มีพระพทุธเจ้าแล้ว	
เราเลยไม่ปฏบัิต	ิอย่างนี	้มนักเ็ป็นแค่ข้ออ้างของคนทีย่งัไม่มีสตสิมัปชญัญะ	เป็นข้ออ้าง 
ของคนขี้เกียจ	 ไม่มีความรับผิดชอบ	 ไม่มีความเพียร	 ยังไม่มีศรัทธาพอที่จะปฏิบัติ
ตามเท่านั้น	พูดง่ายๆ	คือเป็นข้ออ้างของกิเลสนั่นเอง	เพราะถึงแม้พระองค์จะด�ารง
พระชนม์ชีพอยู	่พระองค์กท็รงสอนเหมอืนเดมิแหละ	พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรสัรู้
สิง่เดียวกนั	สอนส่ิงเดยีวกนั	เพราะข้อเท็จจรงิมันเป็นอย่างนี้	



94

ค. กุสินารา

	 พระองค์จึงทรงบอกว่า	 ธรรมวินัยท่ีพระองค์แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้วนี่เป็น
ศาสดา	ถ้าสรุปอย่างนี้ก็หมายความว่า	ในยุคนี้พระศาสดาก็ยังคงมีอยู่	อย่างที่ผม
กไ็ด้กล่าวเกริน่ไปแล้ว	คอืว่าในยคุนีเ้ป็นยคุทีห่าค�าสอนได้ค่อนข้างง่าย	เนือ่งจากเรา
มเีคร่ืองมอื	มอีปุกรณ์	ถ้าอยากรู้ว่าพระองค์ตรสัว่าอย่างไร	อยากจะตรวจสอบกเ็ป็น
เรื่องง่าย	เราก็ค้นดูได้	ไม่ต้องไปนั่งทางใน	งึมง�าลึกลับอะไร	ไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์	
แล้วก็ถามกูเกิลเข้าไป	 เราก็จะได้ทราบ	 ปัจฉิมโอวาทว่าอย่างไร	 อย่างนี้เราก็จด 
ออกมาได้	ท่องจ�าไว้	และน�าไปปฏิบัติตามได้	

	 ค�าสอนทั่วไปจะมี	๒	ลักษณะอย่างนี้	ลักษณะที่หนึ่ง	บอกข้อเท็จจริงที่มัน
เป็นกลางๆ	เป็นธรรมดา	เป็นธรรมชาติ	 เป็นกระบวนการธรรมชาติที่บริสุทธิ์	 ไม่มี
ใครไปมีอ�านาจ	 กดดันธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้	 เป็นไปตามธรรมดาของมัน	 อีก
ลักษณะหนึ่ง	เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความเป็นจริง	
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	 การแสดงข้อเท็จจริงก็เพ่ือให้มีการวางใจได้ระดับหนึ่งก่อน	 วางใจได้	 ถ้า
พวกเรามีศรัทธานี่	 ถึงแม้จะมีอะไรเกิดข้ึนกับชีวิตของตนเอง	 ยังมีกิเลสอยู่บ้าง	 
อย่างน้อยก็จะมีท่ีพ่ึง	 คือเราวางใจได้ระดับหนึ่งก่อน	 ถึงแม้จะท�ากิจของตนยัง 
ไม่ส�าเร็จ	 ถ้ามีศรัทธาก็จะช่วยเราได้	 ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นผู้มีศรัทธา	 ถึง 
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ	เชื่อกรรม	เชื่อผลของกรรม	อย่างนี้	เพราะว่าต่อไปแม้จะมี
อะไรเกดิขึน้ในชวีติ	อย่างน้อยเรายงัมทีีว่างใจได้	เออ...	ทกุคนไปตามกรรมนะ	ถงึจะ 
ตกระก�าล�าบากกว็างใจได้ว่า	เออ...	มนัเป็นไปตามกรรม	ถงึแม้จะทกุข์บ้าง	อย่างน้อย 
เราก็ไม่ไปว่าคนอื่น	ไม่ไปท�าร้ายใคร	เพราะว่าเรามีการวางใจอยู่ว่า	เออ...	มันเป็น
อย่างนี้	มันเป็นธรรมดา	เมื่อวางใจได้แล้ว	เราก็ค่อยคิดแก้ไขปัญหาอื่นๆ	ต่อไป	

	 ในการแก้ไขปัญหา	เรากต้็องท�าตามทีพ่ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้	เป็นธรรมะ
ลักษณะที่สองก็คือมัชฌิมาปฏิปทา	 ท�าความเห็นของตัวเองให้ตรง	 มีสัมมาทิฏฐิ	 
คิดให้ถูกต้อง	เป็นสัมมาสังกัปปะ	พูดให้ถูกต้อง	เป็นสัมมาวาจา	นี่แหละข้อปฏิบัติ	
เป็นไปเพ่ือให้จติใจสงบร่มเยน็	เป็นไปเพือ่ให้มีปัญญา	สงูสดุก็ท�าให้เข้าถงึนพิพานได้ 
อนันีพ้ดูให้ฟัง	ท่านท้ังหลายจะได้เข้าใจค�าสอนทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดง	ซึง่ปรมิาณ
ค�าสอนนัน้มมีาก	แต่ทัว่ๆ	ไปกม็	ี๒	ลกัษณะนี	้ผมได้พดูมาหลายวนักพ็ดูหลกัความจรงิ 
บ้าง	พดูหลกัปฏบิตับ้ิาง	ปนเปกนัไป	ท่านทัง้หลายกจ็ะได้พอแยกแยะได้	บางทพีดูแต่
ข้อเท็จจริง	แต่ไม่รู้ข้อปฏิบัติ	ไม่รู้ว่าพูดขึ้นมาเพื่ออะไร	เรียนขึ้นมาเพื่ออะไร	อย่างนี้ 
ก็อาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากค�าสอนอย่างเต็มที่	 ต้องให้ได้ทั้งสองลักษณะ	 ถ้า
สังขารมันเป็นของไม่เท่ียง	 ทางเราก็ต้องเป็นคนไม่ประมาท	 เป็นคนมีความเพียร	
เป็นคนขยัน	
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	 หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนานี่	ถ้าพูดถึงลักษณะพิเศษ	จะมีลักษณะเป็น
อย่างไร	ท่านกแ็สดงค�าบ่งชีว่้าเป็นพุทธศาสนาเอาไว้	มหีลายค�าเหมอืนกนั	ผมจะยก
มาสัก	๓	ค�า	ถ้ายกมาเยอะเกิน	บางทีอาจจะจ�าไม่ไหว	เมื่อเราได้ฟังค�าสอนแล้ว	ถ้า
เข้าใจโดยถกูต้อง	จะมลีกัษณะเป็นไปในทางไหน	มคี�าบอกเอาไว้ว่า	พระพทุธศาสนา
หรือค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้	เป็นกรรมวาทะ	บางทีว่ากรรมวาทีก็ได้	มีลักษณะ
ท่ีมคีวามเหน็	หรอืกล่าวให้เชือ่เรือ่งกรรม	สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อชวิีตของเรา	ก�าหนดชะตา
ชวีติทัง้หมดอยูท่ีก่รรม	อยูท่ี่การกระท�า	อยูท่ี่ความเหน็	ความเห็นของเรานีจ่ะก�าหนด
ชะตาชีวติ	ไม่ใช่พระพรหม	ไม่ใช่คนรอบข้าง	ไม่ใช่คนโน้นคนนี	้ทีด่เูหมอืนคนรอบข้าง
ก�าหนดชะตาชีวิตเรา	 เป็นเพราะเราไปเชื่อเขา	 เป็นเพราะความเห็นของเรา	 เป็น
เพราะความคิดของเรานั่นเอง	ฉะนั้น	อย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ว่ากุมชะตาชีวิตเราไว้	
ค�าสอนของพระพทุธศาสนานีเ้ป็นแนวกรรมวาทะ	กรรมวาท	กรรมวาท	ีมีความเห็น
ว่ากรรมมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิต	ชะตากรรมของพวกเรา	เราจะขึ้นสูงหรือลงต�่า	จะ
เจริญก้าวหน้าหรือว่าเสื่อม	ก็เป็นตามกรรม	

	 กรรมนี้เป็นของมีผล	อันนี้กรรมวาทะ	สอนเรื่องกรรม	การกระท�าเป็นของ
มีผล	การกระท�าทางความคิด	คดิทางใจกม็ผีล	จะคดิดหีรอืคดิไม่ดกีมี็ผลต่อชวีติของ
เราแล้ว	พดูดหีรอืไม่ดีก็มผีล	มอีทิธพิลต่อชวีติ	ท�าดหีรือไม่ดีก็มอีทิธพิลต่อชีวติ	กรรม
เป็นของมีผล	ไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็แล้วกันไป	พูดแล้วก็แล้วไปก็จริงอยู่	เพราะค�าพูดมัน
ไม่เที่ยง	เกิดแล้วดับ	แต่มันมีอิทธิพลต่อชีวิต	ฉะนั้น	จึงต้องระมัดระวังค�าพูด	อย่า
ไปพูดไม่ดี	 เราจะอ้างว่าด่าแล้วไม่เที่ยง	ด่าแล้วก็แล้วไป	อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้เรื่อง	
ไม่เข้าใจค�าสอนที่ชัดเจน	 บางคนเป็นพวกข้ีเกียจก็จะเอาแต่ไม่เที่ยงมาอ้าง	 อันนี้ 
ก็ไม่ได้เรื่องเลย	ต้องเข้าใจครอบคลุม	
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	 ถ้าเข้าใจครอบคลมุแล้ว	จะมลีกัษณะเป็นกรรมวาทะ	คือการกระท�าของเรา
ต่างๆ	ความคดิต่างๆ	นีม่อีทิธิพลต่อการก�าหนดชะตาชวีติ	ทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต	
ค�าพูดของเราจะก�าหนดพวกเราว่าเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดี	 น่านับถือหรือไม่น่า
นบัถอื	โดยเฉพาะความนบัถอืตวัเองนี	่เป็นเรือ่งส�าคัญ	คนอ่ืนนีเ่ราหลอกให้เขานบัถอื
เราก็ได้	แต่การนับถือตัวเอง	มันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่า	ซึ่งตัวที่จะมีผลต่อชะตาในเรื่อง
เหล่านี้ก็คือกรรม	 การกระท�านั่นเอง	 ความคิดนี่	 ถ้าเราคิดไม่ดี	 ถึงจะหลอกคนอื่น 
ได้ว่า	เออ...	เราดดูนีะอย่างนัน้อย่างนี	้คนอืน่นบัถอืเรา	แต่เราไม่อาจจะนบัถอืตวัเอง
ได้โดยสนิทใจ	ค�าพูดก็เหมือนกัน	การกระท�าก็เหมือนกัน	อย่างนี้นะ	อันนี้เรียกว่า
กรรมวาทะ	นี่เป็นลักษณะพิเศษของค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

	 อีกค�าหนึ่ง	คือ	กิริยวาทะ กิริยวาท กิริยวาที	กิริยะคือกิริยา	การกระท�า	 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้มีการกระท�าขึ้นมา	บางทีก็สอนให้ไม่กระท�า	ต้อง
แจกแจงแยกแยะออกมา	บางอย่างสอนไม่ให้ท�า	ต้องไม่ท�าบางอย่าง	ทุจริตทั้ง	๑๐	
ไม่ควรท�า	 ต้องไม่ท�า	 ฝ่ายลบต้องเอาออก	แล้วฝ่ายท�าก็มีด้วย	สุจริตต้องท�า	 อันนี้
ต้องท�า	คุณงามความดีต้องท�าจึงจะได้ดี	ถ้ามีฝ่ายบวกเข้ามาอีก	เรียกว่ากิริยะ	ต้อง
มีการกระท�าขึ้นมา	เรามาฟังธรรม	มันไม่เที่ยงแล้วก็แล้วไป	วาง	ปลง	ปล่อยไป	มัน
ไม่ใช่ของเรา	บังคับควบคุมไม่ได้	ปล่อยไปเลย	อันนี้ก็เพี้ยนไปเยอะ	เพราะไม่มีการ 
กระท�า
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	 ในเมือ่สิง่ต่างๆ	มนัเป็นของไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	ไม่ใช่ตวัตน	มนัเป็นตามเงือ่นไข
ปัจจัย	 เราจึงต้องมีการกระท�าอยู่เสมอ	 การไม่ท�าก็เป็นการกระท�าชนิดหนึ่ง	 ต้อง 
ไม่ท�าสิง่หนึง่และท�าอกีสิง่หนึง่	ถ้าพดูแบบรวมๆ	กค็อืไม่ท�าทจุรติ	อนันีพ้ดูแบบรวมๆ	
ส่วนรายละเอียดท่านที่มีหน้าที่เร่ืองอะไร	 ก็ต้องไม่ท�าบางอย่างและท�าบางอย่าง	 
พูดแบบรวมๆ	เหมาๆ	ทุกคนต้องท�าตามนี้	คือต้องไม่ท�าทุจริต	ต้องไม่คิดว่าร้ายใคร 
ไม่คิดแช่งใคร	 ต้องไม่ท�าตามมงคลตื่นข่าวต่างๆ	 อย่าไปเชื่อเขา	 ต้องเอาออกไป	 
นี้ส่วนหนึ่ง	 ฝ่ายไม่ดีต้องเอาออก	 ฝ่ายดี	 สุจริตต้องใส่เข้ามา	 การดูแลมารดาบิดา 
ต้องท�า	สงเคราะห์บุตรภรรยา	หรือความดีอื่นๆ	ต้องท�า	เหมือนการฟังธรรมนี้เป็น
ของดกีต้็องมาท�า	ส่วนของไม่ด	ีเช่น	นอนตืน่สาย	ขีเ้กยีจ	ไม่รบัผิดชอบ	อันนีต้้องเลิก	
ต้องไม่ท�า	อย่างนีท่้านเรยีกว่ากิรยิะ	กริิยวาทะ	กริิยวาท	ีเป็นค�าสอนทีใ่ห้เราทัง้หลาย
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองต้องไม่ท�าและส่ิงท่ีตัวเองต้องท�า	 ต้องมีการลงมือ	
ส่วนจะลงมอืไม่ท�าอะไร	ลงมอืท�าอะไรนีก่แ็จกแจงรายละเอยีดกนัไป	อย่างนีน้ะครบั	

	 ถ้าเป็นหลกัง่ายๆ	คอื	ต้องไม่ท�าทจุรติ	ใครทีท่�าอยูก่ต้็องเลกิ	ต้องไปสมาทาน
ตั้งอกตั้งใจ	อย่างมาสังเวชนียสถานนี้	อาศัยสถานที่นี้เป็นเครื่องน้อมน�าจิต	แล้วเรา
ก็ตั้งใจ	ต่อไปนี้	เราจะไม่ฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิต	จะไม่โกหกเลยตลอดชีวิต	จะมีศีล	๕	
ตลอดชีวิต	
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	 อีกอันหนึง่	เรียกว่า	วิรยิวาทะ วิรยิวาท วริยิวาท	ีวริยิะคอืความเพยีร	ความ
กล้าหาญ	ความบากบัน่	ไม่ท้อแท้	ไม่ท้อถอย	ใจสู	้มีความอดทน	เนือ่งจากว่าพวกเรา 
โดยทัว่ไปชอบท�าอะไรตามใจอยาก	ท�าตามใจชอบ	จงึต้องมีความกล้าหาญออกจาก 
สิ่งที่เคยชินนั้น	 มาท�าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้	 เรียกว่ามีวิริยะ	 มีความเพียร	
ความกล้าหาญบากบั่น	ค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ถ้าเข้าใจโดยถูกต้อง	จะท�าให้เรา
เกิดความเพียร	 กระตุ้นเตือนให้มาเร่งท�าอะไรที่ยังไม่ได้ท�า	 เร่งฝึกหัดตัวเอง	 สิ่งที่
ยังไม่ได้เข้าถึงก็มาท�าความเพียรเพื่อให้เข้าถึง	สิ่งที่ยังไม่รู้ก็มาท�าความเพียรเพื่อให้ 
ได้รู้	 สิ่งที่ยังไม่แจ้งก็มาท�าความเพียรเพื่อกระท�าให้แจ้ง	 นี้เป็นลักษณะพิเศษใน 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

	 สรุปว่า	 วันนี้พูดค�าสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟัง	 เนื่องใน
โอกาสท่ีพวกเรามาสถานท่ีปรินิพพาน	 ซึ่งถ้าว่าตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นี่	 เป็น
สังเวชนียสถานแห่งที่สี่	แห่งสุดท้ายแล้ว	แต่ในการเดินทางครั้งนี้	เรามาเป็นสถานที่ 
ที่สอง	 เพื่อกระตุ้นเตือนพวกเรา	 ค�าสอนที่พระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ 
พุทธบริษัท	แสดง	๔๕	พรรษา	ตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงตอนปรินิพพาน	มีลักษณะทั่วไป	
๒	ประการหลักๆ
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	 ลักษณะที่หนึ่ง	 พระองค์ทรงแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นกลางๆ	 เป็นไปตาม
กระบวนการธรรมชาต	ิเป็นเหตผุลทีบ่ริสทุธิ	์ทีไ่ม่มผีูม้อี�านาจดลบนัดาล	ไม่มีพระเจ้า	
ไม่มผีูศั้กด์ิสิทธิอ์ะไรอยูเ่บือ้งหลงั	มแีต่มนัเป็นไปตามเงือ่นไขของเหตุของปัจจยัล้วนๆ	
ทีม่นัเป็นอย่างนัน้	มนัไม่อาจจะเป็นอย่างอืน่	เรยีกว่ามัชเฌนธรรมเทศนา	มันเป็นไป 
ตามเงื่อนไขตามปัจจัย	 ถ้าพูดตามเงื่อนไขปัจจัยที่ครบถ้วน	 ก็คืออิทัปปัจจยตา 
ปฏิจจสมุปบาท

	 ลักษณะที่สอง	 พระองค์ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง	 พอดี	 เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงนั้น	ในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น	เราจึงต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไว้
ประจ�าอยูเ่สมอ	ถ้าพดูถงึข้อปฏิบตัโิดยครบถ้วนทีเ่ป็นมัชฌิมาปฏปิทา	คืออรยิมรรค
มีองค์	 ๘	 ประการ	 เบื้องต้นทุกคนจะต้องฝึกหัด	 ปรับความเห็นของตนให้ถูกต้อง	
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก่อน	แล้วก็คิดให้ถูกต้อง	ไปท�าศีลให้ดีงาม	สะอาดบริสุทธิ์	
ฝึกจติให้ถกูต้อง	ให้มสีมาธ	ิตัง้มัน่ด	ีอย่างนีน้ะครบั	ข้อปฏบัิตปิลกีย่อย	กอ็ยูใ่นกรอบนี ้
น้ีเป็นข้อปฏบิตัแิบบกลาง	แบบพอด	ีถกูต้อง	เหมาะสม	เพือ่มุ่งเน้นให้เราปฏบัิต	ิเพือ่
เข้าถึงความสงบ	ความระงับ	
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	 ทีนี้	ผมก็ได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษของค�าสอน	ถ้าเข้าใจถูกต้องแล้ว	ควรจะ
เป็นอย่างไร	ก็เลยกล่าวถึงชื่อของพุทธศาสนาหรือค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ที่ท่าน
ใช้เรียก	มีหลายค�าที่ท่านใช้เรียก	อาจจะใช้ค�าว่า	ธรรมวินัย อย่างนี้ก็ได้	ธรรมวินัย
นี้เป็นศาสดาแทน	 ตัวธรรมะคือการแสดงข้อเท็จจริง	 ที่เป็นไปตามกระบวนการ
ธรรมชาติ	วินัยก็คือข้อบัญญัติ	ตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาให้พวกเราพุทธบริษัทนี้ได้ปฏิบัติ
ตาม	 ตัวธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงแล้ว	 บัญญัติเอาไว้แล้วนี่แหละ	 เป็นศาสดา
แทน	อย่างนี้นะครับ	

	 ผมได้ยกลักษณะพิเศษที่ใช้เรียกค�าสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมา	๓	ค�า	ท่าน
ทั้งหลายจะได้จ�าไว้	 แล้วน�าไปศึกษาให้ละเอียด	 น�าไปปฏิบัติ	 ฝึกหัดตัวเองต่อไป	 
ค�าทีห่นึง่คอืค�าว่า	กรรมวาทะ	กรรมวาท	ีเป็นค�าสอนทีบ่อกถงึกรรมนัน้เป็นของมีผล	
มอีทิธพิล	ตวักรรม	ตวัการกระท�า	ตวัความเหน็	ความคดิ	ค�าพดู	การกระท�านัน้เอง	เป็น
ตวัก�าหนดชะตาชวีติของพวกเรา	ถ้าพดูภาษายคุใหม่แบบคนทีมี่ความม่ันใจในตวัเอง 
สักนิดหนึ่ง	 ก็ว่าชีวิตเราอยู่ในก�ามือของเรานี่เอง	 แต่เป็นคนมั่นใจในแบบมีความรู้	
มนัไม่มตีวัตน	ไม่มใีครมอี�านาจอยูเ่บือ้งหลงั	มนัเป็นไปตามเงือ่นไข	มนัต้องท�าให้ถกู
ตามเงื่อนไข	ตัวการกระท�านี่ก็เป็นเงื่อนไขในการก�าหนดชะตาชีวิต	ส่วนอันอื่นๆ	นี่
เราก�าหนดไม่ได้	มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน	เราท�ากรรมดีก็แล้วกัน	ท�าให้เรา
ด�าเนนิชวีติได้ถกูต้อง	ถกูด่า	ถกูนนิทามา	ให้รูว่้าอย่าไปท�ากรรมไม่ดนีะ	มนัไม่ด	ีต้อง
ท�าแต่กรรมดเีท่านัน้	ส่วนถกูด่า	ถกูนนิทา	เป็นผลประมวลมาแล้วนี	่ได้รบัผลมาแล้ว	
เราก็ต้องท�าใจไว้	จะได้ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้อง	
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	 กริยิวาทะ	กริิยวาที	เป็นค�าสอนให้แยกแยะการกระท�า	บางสิง่ไม่ควรท�า	บางสิง่ 
ควรท�า	ถ้าพดูแบบเป็นกรอบเอาไว้ก่อน	คอืทจุรตินีไ้ม่ควรท�าโดยประการทัง้ปวง	ต้อง
เหน็ให้ถูกต้อง	แล้วกต้็องไม่ท�า	ส่วนสจุรติควรท�า	การกระท�า	การไม่ท�า	ต้องแยกแยะ	
และวิริยวาที	 ถ้าเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้อง	 ก็จะเกิดเป็นความม่ันใจ	 กล้าหาญ 
บากบั่น	มีความเข้มแข็ง	อดทน	ฮึดสู้ที่จะปฏิบัติท�าให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง	 เพราะว่าสิ่ง 
ที่เรายังเข้าไม่ถึง	ยังมีอีกมาก	สิ่งที่เรายังไม่ได้บรรลุ	สิ่งที่ยังไม่ได้กระท�าให้แจ้ง	ยังมี 
อกีมาก	ส่ิงเหล่านัน้เรากไ็ม่เคยไปทัง้นัน้แหละ	ถกูด่าแล้วอดทนไว้นี	่บางท่านกไ็ม่เคยท�า 
มีแต่ถูกด่าแล้วก็ด่าคืนบ้าง	ไปต่อยเขาบ้าง	มันก็เป็นความเคยชินไป	

	 เมือ่ได้ฟังค�าสอนของพระพทุธเจ้า	 พระองค์ให้ท�าความเพยีรบากบ่ัน	 มีอะไร 
เกดิขึน้	 เราก็อดทนไว้	 กดัฟัน	 อดกล้ันไว้	 ลองดวู่าจะเป็นอย่างไรบ้าง	 ถ้ามีศรทัธาคง
ประสบความส�าเร็จได้	จะได้เข้าถึงส่ิงท่ียงัไม่เคยเข้าถงึ	เช่น	ความเป็นผูมี้เมตตา	ความ
เป็นผู้มคีวามเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน	ความเป็นผู้มปัีญญา	หรอืสงูสดุกเ็ข้าถงึนพิพานต่อไป	
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	 ค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีท่รงแสดงไว้	แสดงข้อเทจ็จรงิเพ่ือให้เราวางใจเป็น	
ท�าใจได้ถูก	 ให้รู้จักปลง	 รู้จักปล่อย	 รู้จักวาง	 สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้น	 มันเป็นของมัน 
อย่างนั้น	มันไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 ไม่ใช่ตัวตน	 เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างนั้น	ส่วนหนึ่ง
เรื่องการท�าใจ	ปลงใจให้เป็น	วางใจให้เป็น	และอีกส่วนหนึ่ง	จะได้ท�าหน้าที่ของตน
ให้ถูกต้อง	 ท�ากิจท�าอะไรท่ียังไม่ได้ท�าให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะถ้าพูดถึง 
แบบสูงสุด	 แบบคนที่ไม่เอาโลกแล้ว	 ก็เป็นพระอรหันต์นี่สูงสุด	 พวกเราที่ยังอยู่นี ่
ยังไม่ได้เป็นสักคน	 มีหน้าที่ต้องท�าให้เป็นนั่นแหละ	 ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็รองลงมา	
ระดับพระอริยบุคคขั้นต้น	เป็นระดับพระโสดาบัน	อย่างน้อยก็รองลงมาอีก	ทุจริต
ยังท�าอยู่	ต้องรีบละให้หมดไป	นี้เป็นขั้นพื้นฐานที่สุด

	 เราท้ังหลายเกิดเป็นมนษุย์	พบค�าสอนของพระพทุธเจ้า	เป็นโอกาสทีด่	ีและ
ในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีช่วงหนึ่งในชีวิต	มีโอกาสมาสังเวชนียสถาน	ซึ่งเป็นสถานที่ 
ที่สามารถกระตุ้นเตือนจิตใจผู้ที่มีศรัทธา	 ให้มีความบากบั่นท�ากิจท่ียังไม่ได้ท�า	
แต่ละท่านยังมีกิจท่ียังไม่ได้ท�าอีกหลายประการ	 ถ้าเสร็จกิจแล้วก็จะเหมือนกับ
พระพุทธองค์กับพระอรหันตสาวกท่ีได้ปรินิพพานแล้ว	 ส่วนพวกเราก็ต้องท�ากิจ 
กันต่อไป	อย่างนี้นะครับ	

	 เอาล่ะบรรยายมา	คงพอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั	อนโุมทนาทกุท่านครบั
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๕. รีบรู้อริยสัจ ๔

บรรยายที่ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

	 สวัสดีครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

	 สถานที่นี้เรียกว่ามกุฏพันธนเจดีย์	 เป็นสถานที่ซึ่งพวกราชกุมารเข้ารับ
ต�าแหน่งสืบทอดเพื่อจะเป็นกษัตริย์	ตอนที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพาน	ณ	สถานที่ 
ท่ีเราไปเมือ่เช้านี	้เมือ่ครบ	๗	วนัแล้ว	กอ็ญัเชญิพระบรมศพมาถวายพระเพลงิ	ณ	ทีน่ี้ 
ตรงนีจ้งึเป็นสถานท่ีสดุท้าย	พระสรีระของพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ถกูถวาย
พระเพลิง	 เหลือเป็นพระธาตุให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาระลึกถึง	 สถานที่นี้เป็น
ที่สุดท้ายแล้ว	 ถ้าว่าตามสังเวชนียสถาน	 สถานที่ปรินิพพานเป็นสังเวชนียสถาน	
มกุฏพันธนเจดีย์เกี่ยวข้อง	แต่ไม่ได้เป็นสังเวชนียสถาน	เป็นสถานที่ถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระพุทธเจ้า	

	 อย่างท่ีได้เล่าเรือ่งต่างๆ	ให้ฟังบ้างแล้ว	ทีพ่ระพทุธองค์ได้เลอืกเมืองกสุนิารา
เป็นเมอืงส�าหรบัปรนิพิพาน	เพราะเป็นเมอืงเล็กๆ	ในยคุนี	้แต่ในยคุเก่านัน้	พระองค์
ได้ตรัสพระสูตรหนึ่งซ่ึงเป็นพระสูตรท่ียาวก่อนที่จะปรินิพพาน	 ได้มาตรัสที่เมืองน้ี	 
คือมหาสุทัสสนสูตร	 เล่าเร่ืองในยุคสมัยที่พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่า 
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มหาสทุสัสนะ	เป็นผูค้รองโลกนีท้ัง้โลก	มสีมบัตมิากมาย	สถานทีน่ีเ้ป็นเมืองหลวงชือ่
ว่าเมืองกุสาวดี	เป็นราชธานี	ที่พระองค์ทรงเล่าเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา	เพื่อให้เห็นชัดถึง
สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เที่ยง	ไม่แน่ไม่นอน	ทรงเล่าเรื่องที่พระองค์เป็นพระเจ้า
จกัรพรรดมิหาสทัุสสนะ	สิง่ของท่ีพระองค์ทรงมกีม็ากมายกว่าพวกเรามาก	พวกเรา
ก็คงจะมีนั่นมีนี้บ้างเล็กๆ	น้อยๆ	แล้วแต่ความเพียร	แล้วแต่กรรมที่ได้ท�ามา	แต่ท้าย
ที่สุดก็ต้องทิ้งไปท้ังหมด	 เพราะว่าสังขารเป็นของไม่แน่นอน	 ธรรมชาติเป็นอย่างนี้	
ไม่มีใครหนีไปได้

	 พระองค์ทรงเล่าให้ฟัง	 สรุปย่อๆ	 ว่า	 ตอนพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรด	ิ
พระเจ้ามหาสทุสัสนะนัน้ครองเมอืงกสุาวดเีป็นราชธานี	มีเมืองขึน้มากมาย	ในโลกนี้
ในยุคของพระองค์	มี	๘๔,๐๐๐	เมือง	มีช้างทรง	๘๔,๐๐๐	เชือก	มีม้าทรง	๘๔,๐๐๐	
ตวั	มรีถส�าหรบัใช้เป็นยานพาหนะ	๘๔,๐๐๐	คนั	มนีางสนม	๘๔,๐๐๐	นาง	มเีสือ้ผ้า
เครือ่งนุง่ห่ม	๘๔,๐๐๐	ชดุ	ในทุกๆ	เวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า	ช่วงกลางวนั	หรอืช่วงเยน็ 
ก็ดี	จะมีส�ารับทองส�าหรับใส่อาหาร	๘๔,๐๐๐	ส�ารับ	ปราสาทก็มี	๘๔,๐๐๐	หลัง	
ทีน่อนทีน่ัง่ต่างๆ	กม็อีย่างละ	๘๔,๐๐๐	และอืน่ๆ	อกีมากอย่างละ	๘๔,๐๐๐	หมายถงึ 
ว่ามีเยอะมาก	 ถ้าเราคิดอย่างปุถุชนก็คงตาลุก	 อยากจะได้อย่างนั้นบ้าง	 เหมือน 
ที่พวกเราพากันแสวงหามา
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	 พระองค์ตรัสต่อไปว่า	ถึงจะมีเมืองขึ้น	๘๔,๐๐๐	เมืองนั้น	เมืองที่พระองค์
ครองอยู่ในตอนนั้นก็มีเมืองเดียว	ถึงแม้จะมีรถ	๘๔,๐๐๐	คัน	ที่ได้ใช้สอยจริงๆ	มี 
คันเดียว	แม้จะมีนางสนม	๘๔,๐๐๐	นาง	ก็มีผู้ที่พระองค์ยกย่องอยู่นางเดียว	ถึงแม้ 
จะมีส�ารับอาหารทองท่ีเขายกมาถวาย	 ๘๔,๐๐๐	 ส�ารับ	 ที่พระองค์เสวยได้จริงๆ	 
ก็เฉพาะข้าวกับกับข้าวเฉพาะที่พอกับความต้องการ	ส่วนอาหารที่มีมากมายก็ไม่ได้
เสวย	ถึงมีปราสาท	๘๔,๐๐๐	หลัง	เวลานอนก็นอนเพียงหลังเดียว	เป็นอย่างนี้	เป็น
ธรรมดา	 ถึงแม้จะมีมากขนาดนั้น	 เวลาใช้สอยก็ใช้สอยเท่าท่ีพอให้อัตภาพร่างกาย
เป็นไปได้	ท้ายทีสุ่ดกพ็งัหมด	เป็นของไม่เท่ียง	พระองค์ทรงสรุปด้วยคาถาท่ีหลายๆ	
ท่านอาจจะคุ้นเคยว่า

	 อนิจฺจา	วต	สงฺขารา	 	 อุปฺปาทวยธมฺมิโน
	 อุปชฺฌิตฺวา	นิรุชฺฌนฺติ	 	 เตส�	วูปสโม	สุโข

	 แปลว่า	สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ	มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา	 
ครั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป	 ความเข้าไปสงบระงับของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็น 
ความสุข

	 สังขารยังไม่ระงับก็ยังทุกข์อยู่	 เพราะสังขารทั้งหมดเป็นทุกข์	 สิ่งใดไม่เที่ยง	
สิ่งนั้นเป็นทุกข์	สิ่งใดไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา	ก็ไม่ควรที่จะ
ยึดถือว่านั่นเป็นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา	
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	 นีเ่ป็นเนือ้หาย่อๆ	ของมหาสทัุสสนสตูรทีพ่ระองค์ตรสัก่อนปรนิิพพานเพ่ือให้
เกดิความสงัเวช	พระองค์ได้เป็นถงึพระเจ้าจกัรพรรด	ิท้ายทีส่ดุกไ็ม่เหลอือะไร	พวกเรา 
ก็คงมีเสื้อผ้าหลายตัวเหมือนกัน	แต่คงไม่ถึง	๘๔,๐๐๐	ชุด	เวลาสวมใส่ก็สวมใส่ได้ 
ทลีะชดุ	ผูค้นกมี็มากมาย	ผูช้ายก็มหีลายคน	ถ้าหาสาม	ีได้คนเดยีวก็พอแล้ว	ตายแล้ว 
ชาติหนึ่ง	 ถ้าหาหลายคนก็คงจะวุ่นวาย	 ที่ดินก็มีมากมายเต็มโลก	 ได้ถือครองเป็น
เจ้าของบ้างสักไร่	๒	ไร่	หรือ	๑๐๐	ตารางวา	ก็ว่าไป	แต่แผ่นดินที่เราถือครองสัก	
๑๐๐	ตารางวานี้	 เวลานอนจริงๆ	ก็นอนเฉพาะขนาดเตียงนอน	บางท่านอาจจะมี
รถยนต์หลายคัน	แต่คงไม่ถึงขนาดพระเจ้าจักรพรรดิที่มี	๘๔,๐๐๐	คัน	บางท่านมี	
๒-๓	คนั	เวลาขบักข็บัได้ทลีะคนั	ถงึจะมมีากเท่าไร	ท้ายทีส่ดุกเ็ป็นไปตามกฎสงัขาร	
คือมันเป็นของไม่เที่ยง	ดังนั้น	ได้ยินอย่างนี้แล้วก็จะได้ท�ากิจที่ควรท�าให้ลึกซึ้ง	หรือ
ท�ากจิทีค่วรท�าเรง่ด่วนท�าใหย้ิ่งๆ	ขึน้	เพราะพวกเราโดยทัว่ๆ	ไป	ยังไมม่ีรู้ว่ากิจอะไร
ที่ควรท�า	บางคนก็พยายามหาเงิน	หาบ้าน	หาที่ดิน	หาโน่นหานี่วุ่นวายไป
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	 พระองค์ตรัสมหาสทุสัสนสตูร	เพือ่ให้เกดิความสลดสงัเวช	ควรทีจ่ะเบือ่หน่าย 
คลายก�าหนัด	 บางท่านพยายามหาโน่นหานี่	 บางครั้งก็พยายามรักษาสมบัติของ
ตนเองจนไปท�าทุจริตก็มี	 ไปโกหกเขาก็มี	 ไปโกงเขาก็มี	 ไม่คุ้มกัน	จะได้ระมัดระวัง	
ที่สิ่งต่างๆ	ไม่เที่ยงจะได้รู้จักมันตามที่เป็นจริง

	 ในโลกนี	้สิง่ท่ีเป็นของเรากค็อืกรรม	ต้องรกัษากรรมไว้	ถ้าให้สงูขึน้ไปกว่านัน้ 
พระองค์ทรงให้รบีปฏบิตั	ิให้รบีฝึกหดัเพือ่เหน็อรยิสัจ	๔	ทรงอุปมาไว้หลายประการ	
เช่น	เวลาที่ไฟไหม้ศีรษะหรือไหม้ผ้า	อย่างพวกเรามีหัวและมีผมอยู่บนหัว	และสวม
เสือ้ผ้าอยู	่ถ้าไฟไหม้หัว	และไหม้ผ้าควรจะท�าอย่างไร	พวกเราโดยทัว่ไปคงตอบว่าต้อง
รีบดับไฟก่อน	แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าอย่างนั้น	พระองค์ตรัสว่า	เมื่อไฟไหม้ศีรษะ
หรอืไหม้ผ้า สิง่ทีค่วรท�าก่อน คอืควรรูอ้รยิสจัก่อนทีจ่ะดบัไฟ	พวกเราอย่างไรกต้็อง
ดบัไฟก่อน	คดิตามประสาปถุชุนทีย่งัยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตนอยู	่ท�าไมจงึเป็นอย่างนัน้	
เพราะว่าการทีจ่ะได้มโีอกาสฟังธรรม	ปฏบัิตธิรรมจนเห็นอริยสจัเป็นเรือ่งยาก	จงึควร 
รีบท�า	ด่วนท�า
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	 ไฟไหม้ศีรษะควรจะรู้จักก่อนว่า	 ศีรษะน้ันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา	 เป็นทุกข์	 
เป็นก้อนทกุข์	รูจ้กัทุกข์	รู้จกัสจัจะ	รูจ้กัความจรงิ	เพราะเราหลงมานาน	ไฟไหม้หวัเรา	
เป็นหัวของเรามาต้ังแต่เด็ก	 จนหัวจะไปจากเราอยู่แล้ว	 ยังหลงผิดอยู่	 เห็นผิดว่า 
ไฟไหม้เราอยู่อย่างนั้น	 จึงต้องให้รีบรู้ก่อนว่าหัวเป็นธาตุ	 เป็นธาตุดิน	 เป็นของแข็ง
อย่างหนึง่	เป็นของไม่แน่นอน	เป็นของไม่เทีย่ง	ให้รบีรูก่้อน	เรามีหวัอยูกั่บตวัอยูแ่ล้ว 
ถ้าไฟไหม้หัวก็ต้องรู้ก่อนว่านี่ไฟไหม้หัว	 ไม่ได้ไหม้เรา	 เพราะมีที่ตั้งของทุกข์ขึ้นมา	
ทุกข์จึงเกิดขึ้นได้	ถ้าไม่มีหัว	ไฟก็ไหม้ไม่ได้	ถ้าไม่มีร่างกาย	ไม่มีตัวนี้มา	จะให้ใครด่า 
ใครทบุต	ีกไ็ม่ได้	จะเจบ็จะปวดอย่างนัน้อย่างนี	้กไ็ม่ได้	ไม่มีทีต่ัง้ของทกุข์ต่างๆ	ต้องรู ้
ก่อนว่านี่มันเป็นสักแต่ว่ากาย	 เป็นรูป	 เป็นขันธ์	 เป็นก้อนทุกข์ที่ได้มาตามเหตุตาม
ปัจจัย

	 เวลาไฟไหม้ผ้าควรท�าอย่างไร	 ทั่วไปก็ตอบว่าต้องรีบดับไฟ	 ก็เหมือนเดิม	
พระองค์ตรัสว่านั่นอย่าเพ่ิงท�า	 มีเร่ืองเร่งด่วนท่ีควรมีมากกว่านั้นอีก	 ก็คือต้องรีบรู้
อรยิสัจ	ต้องรีบปฏบิตัเิพ่ือรู้ความจริงว่าท่ีไหม้นัน้ไหม้ผ้า	ไม่ใช่ไหม้ผ้าของเรา	เพราะ
ขนาดตวัเราของเรายงัไม่มเีลย แล้วผ้าของเราจะมีได้อย่างไร	ควรจะรบีท�าเรือ่งนี้ 
ก่อน	เพราะความจริงผ้ากไ็ม่ใช่ของเราอยูแ่ล้ว	เราเกดิมาไม่มอีะไรมา	ตายไปกไ็ม่เหลอื 
อะไรไป	ไม่มตีวัมตีนอะไร	ขนาดตวัเราของเรายงัไม่มีเลย	ส่ิงต่างๆ	ภายนอกกย็ิง่ไม่มี
ของเรา	พวกเราโดยทั่วไปมีความเห็นผิด	ยึดถือผิดๆ	เป็นเหตุต้องเวียนว่ายตายเกิด	
ทุกข์ทรมาน	พระองค์ก็เลยให้รีบปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งเหล่านี้
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	 เราทั้งหลายมาถึงสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศาสดาแล้ว	 สิ่ง 
ทีท่รงฝากไว้	มแีต่ธรรมวนิยัท่ีเป็นศาสดาแทน	เราจงึควรรบีปฏบิตัเิพือ่รูอ้ริยสัจ	เพือ่รู้
ความจริง	ในวนัน้ีจะพดูอรยิสจัให้ฟัง	หลงัจากทีไ่ด้พดูเรือ่งโน้นเรือ่งนีม้าหลายๆ	เรือ่ง
แล้ว	ท่านทัง้หลายจะได้มคีวามรูค้วามเข้าใจน�าไปปฏบิติัต่อได้	เพราะเรือ่งอรยิสจันี้
เป็นเรือ่งของชีวติเราเอง	จะได้เข้าใจชีวติอย่างครบถ้วนว่า	ชวีติของเราเป็นมาเป็นไป 
อย่างไร	แล้วจะไปถงึจดุจบได้อย่างไร	ได้เข้าใจชวีติอย่างครอบคลมุครบถ้วน	คล้ายๆ	
ต่อภาพของชีวิตให้ส�าเร็จ	 มองภาพของชีวิตออก	 ไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าจะอยู่
อย่างไร	ไปอย่างไร	คล้ายๆ	ภาพจิ๊กซอว์ยังต่อไม่เสร็จก็ยังงงอยู่	ไม่รู้ว่าภาพจะเป็น
อย่างไร	ถ้าได้เข้าใจอริยสัจแล้ว	เหมือนต่อภาพได้ส�าเร็จ	จะได้รู้จักว่าชีวิตคืออะไร	
จะไปอย่างไร	 จุดจบอยู่ตรงไหน	 และการเดินทางที่เหมาะสมถูกต้องเป็นอย่างไร	 
จะได้เข้าใจอย่างครบถ้วน	 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเพื่อเดินทางให้ถูกต้อง	
เป็นความรู้ที่เป็นหลักการ	เป็นกรอบไว้
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	 ความรู้เรื่องอริยสัจน้ีแหละ	 พระพุทธองค์ทรงตักเตือนให้พวกเรารีบรู้ไว้	 
พวกเราโดยทั่วไปไม่ทราบ	รีบไปหาความรู้ด้านอื่นก่อน	หลายท่านรีบเรียนหนังสือ
ให้จบแล้วก็จะได้มาท�ามาหากิน	เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่	เลี้ยงครอบครัว	จะได้มีครอบครัว 
ที่มั่นคง	 ก็คิดไปตามประสาคนทั่วไป	 เราก็เป็นกันมานานแล้ว	 วันนี้ลองฟังดูจะได้
รู้จักสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ควรจะรีบศึกษา	 ควรจะรีบเรียนก่อนเรื่องอื่นๆ	
ไหนๆ	ก็เรียนเรื่องอื่นๆ	มามากแล้ว	อย่าลืมมาเรียนเรื่องที่พระองค์บอกว่าควรรีบ
เรียนให้เร็วที่สุด	เร็วจนกระทั่งว่าถ้าไฟไหม้หัวก็ต้องรู้อันนี้ก่อน	ก่อนจะดับไฟที่หัว

	 ส�าหรับอริยสัจมี	๔	ข้อ	ท่านผู้คุมเวลาบอกให้พูดถึงบ่าย	๔	โมงครึ่ง	ตอนนี้
บ่าย	๓	โมงครึ่ง	มีเวลาพูดอีกประมาณ	๑	ชั่วโมง	ฉะนั้น	ท่านทั้งหลายก็ให้อดทนฟัง	
เดี๋ยวเวลาก็มาถึงตามเรื่องมัน	มาถึงตามกฎของสังขาร	ท่านทั้งหลายอย่าลืมอดทน
ฟัง	ใส่ใจให้ดี	
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	 อริยสัจเป็นความจริงชั้นสูงสุด	ไม่มีความจริงอะไรจะเหนือไปกว่านี้แล้ว	ถ้า
ใครได้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็ถือว่าจบแล้ว	 ความรู้อย่างพวกเราที่รู้กันมา	 เรื่องนั้นบ้าง
เรื่องนี้บ้าง	ถ้ายังไม่ถึงอริยสัจก็ยังไม่จบ	ยังมีสัจจะที่สูงกว่านั้นขึ้นไป	ต่อเนื่องไปอีก	
ถ้ารู้อริยสัจแล้วก็ถือว่าจบแล้ว	เป็นความรู้ที่ครอบความรู้ทั้งปวงเอาไว้	เป็นความรู้ 
ท่ีไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้แล้ว	 เป็นสัจจะที่เป็นจริงที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศเอาไว	้ 
สิ่งที่พระองค์ทรงรู้นั้นมีมาก	พระองค์ทรงบอกพุทธบริษัทให้รีบเรียนรีบศึกษา	เป็น
ความรูท้ีจ่�าเป็นและเพยีงพอส�าหรบัคนคนหนึง่ทีเ่กดิมาในชาตหินึง่จะเรยีน	เรยีนแล้ว 
ก็เอาไปปฏิบัติ	ปฏิบัติแล้วจะถึงความพ้นทุกข์	ถึงความสุขอย่างแท้จริงได้	เรียกกัน
ว่าความรู้แบบใบไม้ก�ามือเดียวอย่างนี้ก็ได้	เป็นค�าอุปมา	

	 ความรู้น้ีถ้าใครรู้เข้าแล้วเขาก็จะกลายเป็นพระอริยะ	 จะให้เป็นปุถุชน
ธรรมดาแบบคนที่ยังไม่รู้ก็ไม่ได้	เขาจะรู้ข้อเท็จจริงและด�าเนินชีวิตถูกต้อง	ไม่มีทาง
ท่ีจะด�าเนินชีวิตผิดอีกต่อไปแล้ว	 มีแต่เดินไปเรื่อยๆ	 เป็นพระอรหันต์	 ถึงนิพพาน 
ในอนาคตต่อไป	ความรู้เรื่องนี้มี	๔	ข้อด้วยกันคือ

	 ๑.	ทุกขอริยสัจ
	 ๒.	ทุกขสมุทยอริยสัจ
	 ๓.	ทุกขนิโรธอริยสัจ
	 ๔.	ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
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	 ข้อที่	๑	ทุกข์ คือสิ่งที่ปราศจากแก่นสาร	สิ่งที่ว่างเปล่า	ว่างจากความเที่ยง	
ว่างจากความสุข	 ว่างจากตัวตน	 ของที่ว่างจากความเที่ยงมารวมกันหลายๆ	 ส่วน	 
ก็เป็นตัวทุกข์มารวมกัน	 จะบอกว่ามีก็ได้เมื่อมันเกิดขึ้น	 มีเหตุมีปัจจัยก็เกิด	 แต่พอ
หมดเหตุก็ดับไป	ก็ไม่มี	จะว่ามีก็มีเมื่อมีเหตุ	จะว่าไม่มีก็ไม่มีเมื่อหมดเหตุ	มันจึงเป็น
ตัวทุกข์	ตัวไร้แก่นสาร	จะไปจับต้องเป็นจริงเป็นจังไม่ได้	เหมือนพวกเรานั่งๆ	อยู่นี่
เป็นตวัทกุข์	แต่เดมิไม่มเีราอยูใ่นโลกนี	้พอเหตปัุจจยัเงือ่นไขพร้อม	กรรมประมวลมา 
ก็โผล่มา	เป็นขันธ์	๕	ประชุมกัน	ประชุมกันตอนแรกก็เรียกว่าเกิด	ต่อมาก็ได้แก่	อีก
สักหน่อยก็ตาย	จากไม่มีก็มามี มีแล้วก็หายไป	เหตุให้เกิดยังไม่หมด	อีกสักหน่อย
ก็มีขึ้นมาใหม่	 ที่มีก็เป็นทุกข์เหมือนเดิม	 เป็นก้อนอุปาทานขันธ์	 ๕	 ที่มาตามกรรม 
และไปตามกรรม	นี่เรียกว่าตัวทุกข์

	 พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า	อุปาทานขันธ์ทั้ง	๕	เป็นตัวทุกข์	เราท่านทั้งหลาย 
ทีน่ัง่อยูน่ีเ่ป็นตวัทกุข์	แต่เรายงัเข้าใจผดิอยู	่คดิว่าเป็นตวัเราเป็นของเรา	ยงัไม่เหน็ชดั	
พระองค์ตรัสว่าให้รีบมาฝึก	ให้รีบมาเห็นว่าเป็นตัวทุกข์	ไม่ใช่เรา	เป็นปรากฏการณ์
ของทกุข์ท่ีมารวมกันเป็นโน่นเป็นนีข่ึน้มา	ทรงแจกแจงให้เห็นชดั	ความเกิดเป็นทกุข์	
ความแก่เป็นทุกข์	ความตายเป็นทุกข์	โสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	โทมนัส	อุปายาสะ	เป็น
ทุกข์	ความประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นทุกข์	ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ที่พอใจเป็นทุกข์	 ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์	 ว่าโดยรวบย่อแล้ว	 อุปาทาน
ขันธ์ทั้ง	๕	เป็นตัวทุกข์	นี้คือทุกขอริยสัจ	



114

ค. กุสินารา

	 ที่เกิดๆ	นี่ไม่ใช่คน	ไม่ใช่ผู้หญิง	ไม่ใช่ผู้ชาย	ไม่ใช่หมา	ไม่ใช่แมว	ไม่ใช่เทวดา	
ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ตวัตน	เรา	เขา	แต่เป็นตวัทกุข์ทีเ่กดิขึน้	เมือ่มเีงือ่นไขพร้อมมารวมกนั 
ประมวลมาเป็นสตัว์ชนดินัน้บ้างชนดินีบ้้าง	กเ็ป็นทกุข์เหมือนเดมิ	เป็นรปูนาม	ขนัธ์	๕ 
ที่มาตามกรรม	ฉะนั้น	สัตว์ทุกหมู่เหล่า	ทั้งเราเองที่เป็นคนไทย	เป็นคนต่างชาติก็ดี	
เป็นอินเดียกด็	ีเป็นเขมรกด็	ีเป็นชาวตะวนัตกกด็	ีจนกระทัง่เป็นสตัว์อืน่ๆ	กด็	ีเรยีกว่า
เป็นเพือ่นทกุข์	เป็นเพือ่นร่วมทกุข์	ทีเ่กดิๆ	กท็กุข์เกดิ	สบัเปลีย่นกนัไปเรือ่ยตามกรรม 
ทุกข์เกิด	ทุกข์แก่	แล้วก็ทุกข์ตาย	ตายแล้วก็เกิดใหม่	วนเวียนหมุนไปอย่างนี้	 ไม่มี
ใครรอดพ้นจากทุกข์ได้	ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ไม่มีใครที่จะออกจากวงจร
ทุกข์ได้

	 การได้พบกบัสิง่ทีไ่ม่น่ารักไม่น่าพอใจกเ็ป็นธรรมชาติของทกุข์	ความพลดัพราก
ก็เป็นทุกข์	 ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์	 ธรรมชาติของทุกข์เป็นสิ่ง 
ทีต่รงกนัข้ามกนัความปรารถนาของผู้คน	อย่างพวกเราทัว่ไปกป็รารถนาอย่างหนึง่	แต่
ทกุข์มนัเป็นอย่างหนึง่	เกิดมาแล้วกไ็ม่อยากตายสักคนแต่กต็ายทกุคน	เป็นอย่างนัน้ 
อยากจะอยู่ต่อนานๆ	แต่ท้ายที่สุดก็ตายก่อนทุกคนไป	ทุกคนล้วนอยากอยู่นาน ยัง
ไม่หมดความอยาก ทุกคนก็ตายไปก่อน	 ธรรมชาติของทุกข์เป็นอย่างนี้	 ทุกคน
อยากสบายแต่ธรรมชาติของทุกข์ไม่สบายเลย	ธรรมชาติของมันต้องปรับปรุง	ต้อง
เปลี่ยนแปลงต้องบริหารไป	ว่าโดยย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง	๕	เป็นตัวทุกข์	พวกเรา
ทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นทุกข์	 จึงต้องรู้จักให้ดีว่าทุกข์เป็นตัวทุกข์	 มันไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่
ของเรา	 ไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนา	 ต้องรู้จักมัน	 รู้จักแล้วก็บริหารจัดการด้วย
ปัญญา	นี้คือทุกข์	
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	 ข้อที่	 ๒	 คือ	ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์	 เหตุให้เกิดรูปนาม	 ขันธ์	 ๕	 คือ	
ตัณหา	 ความรักตน	 ความรักตัว	 ความอยาก	 ความคาดหวัง	 ความเพลิน	 มัวเมา	 
ลุ่มหลง	ความจะเอาตามใจตน	ตามใจตวั	ยดึถอืตวั	ยดึถอืของตวั	ท�าเพือ่ตัว	ตวัๆ	นี้
ไม่มีจริง	 แต่ความรักตัวมี	 มันเป็นสัจจะข้อที่	 ๒	 คือเหตุให้เกิดทุกข์	 ตัวไม่มี	 แต ่
ความรักตัวมี	 เหมือนกับเงาไม่มีจริง	 แต่ความรักเงามี	 ความรักเงารักตัวนี้เอง 
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์	ของของตัวไม่มี	แต่ความยึดถือว่าของของตัวมี	ความยึดมี	แต่
ของของตัวไม่เคยมีและจะไม่มีตลอดกาล	ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น	ความยึดว่าเป็น
ของของตัวมี	 ความยึดเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติวนเวียนกันไป	 ท�าให้เราท�ากรรม
ต่างๆ	ทีพ่วกเราเวยีนว่ายตายเกิดมานานก็เป็นเพราะท�าเพือ่ตวัเอง	ท�าให้ตวัเองได้นัน่
ได้นี	้รกัษาสิง่ของของตวัเองกเ็ลยได้เกดิใหม่	ไม่ได้เกดิตัวเอง	แต่เกิดทกุข์	เกิดรปูนาม	
ขันธ์	๕	เป็นมาเรื่อยๆ	จนถึงทุกวันนี้

	 เหตใุห้เกดิทกุข์คอืตณัหา	ความรกัตน	อยากเพือ่ตวัเพือ่ตน	จะเอาตามใจตน	
เอาตามใจชอบ	เอาตามใจคิด	จริงๆ	ตนไม่มี	มีแต่ความหลงผิดด้วยอ�านาจอวิชชา	
หลงแล้วก็รกั	มคีวามส�าคญัตน	แท้ทีจ่รงิ	เป็นความส�าคญัผดิเพราะตนไม่ม	ีส�าคญัตน 
นีเ้ป็นมานะ	ว่าไปแล้วกค็อืพวกกเิลสทัง้หลาย	แต่ตวัหวัหน้าเด่นทีเ่ป็นตวัวิง่ออกหน้า
ไปท�าโน่นท�านี่	 จัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่น	 จัดการให้เกิดสังขารต่างๆ	 
ขึน้มากค็อืตณัหา	ตณัหาจงึท�าให้คนเกดิ	พวกเรากเ็กดิตามตณัหา	ความรกัตนนีแ่หละ 
ตราบใดที่ยังไม่สิ้นตัณหา	 ยังไม่หมดอยาก	 ยังไม่หมดความยึดความถือตนของตน 
กย็งัต้องเกดิไปเร่ือยๆ	ยงัรักตวักลวัตายอยูก่ย็งัต้องตายไปเรือ่ยๆ	และยงัต้องเกิดไป
เรื่อยๆ	เป็นอย่างนั้น	เป็นไปตามกฎธรรมดาของสัจจะ	



116

ค. กุสินารา

	 เราทั้งหลายจึงต้องรู้จักว่าตัวตนไม่มี	 มีแต่ทุกข์	 ส่วนความรักตน	 ยึดถือว่า 
เป็นของตนเป็นเหตุเกิดทุกข์	จึงต้องระมัดระวังการท�าตามใจตน	การท�าตามกิเลส
ต่างๆ	ในทางค�าสอนของพระพทุธเจ้าให้ละไปตามล�าดบั	เบือ้งต้นกใ็ห้ละอันหยาบๆ	
ก่อน	คอืละทจุรติท้ังหลาย	การท�าตามใจตนท่ีแรงๆ	เดีย๋วจะไปตกอบาย	อบายกเ็ป็น
ทุกข์	เป็นรูปนามเหมือนกัน	มนุษย์เราก็เป็นทุกข์	เป็นรูปนามเหมือนกัน	แต่สะดวก
กว่าอบาย	ฉะนัน้	ถ้ายงัต้องเกดิอกี	อย่างน้อยกเ็กดิในสุคตไิว้ก่อน	ถ้าดยีิง่ขึน้ไปกว่านัน้ 
ก็ให้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ	 จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมต่อไป	 ถ้าดีที่สุดเลย 
ก็ให้สิ้นตัณหา	หมดตัณหาไปเลย	ดีที่สุด	ก็มีหลายระดับขั้นด้วยกัน	

	 ถ้าว่าตามสจัจะแล้ว	ตณัหา	ความรักตวั	ยดึม่ันในตวัของตวั	ท�าให้จติใจคับแคบ 
ท�าให้เห็นแก่ตัว	ส�าคัญตัวว่าตัวเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่น	อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์	เหตุ
ให้เกดิในภพใหม่	เกดิแล้วกต็าย	เกดิแล้วกต็ายมาเรือ่ยๆ	จนกระทัง่ทกุข์เล็กๆ	น้อยๆ	
ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากความรักตัวทั้งนั้น	พวกโสกะ	ปริเทวะ	ทุกข์	 โทมนัส	 
อปุายาสะ	เหล่านีท่้านเรยีกว่าเป็นทกุข์จร	ไม่ใช่ทกุข์จรงิ ถ้าจรงิกเ็ป็นทกุข์เกดิ	ทกุข์
แก่	ทกุข์ตาย	ทกุคนหนไีม่พ้น	ส่วนทุกข์จรกห็นีพ้นบ้าง	ถ้าใครยดึน้อยลงก็ทุกข์น้อยลง 
ถ้าใครไม่ยดึเลยก็ไม่ต้องทกุข์เลย	ถ้าใครยดึเยอะกท็กุข์เยอะ	โสกะ	ปรเิทวะ	เศร้าโศก 
เสียใจกับสิ่งโน้นสิ่งนี้	เกิดจากตัณหาอุปาทาน	นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์	
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	 เหตุเกิดทุกข์นี่คือความรักตัวเอง	ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็อย่าท�าตามใจตัวเอง	
ให้ฝืนกเิลส	ฝืนไปเรือ่ยๆ	มข้ีอธรรมะต่างๆ	ให้ฝึกเยอะแยะ	นีพ่ดูเป็นหลกัการไว้ก่อน	
ที่เราเป็นทุกข์กันก็เพราะรักตัวเอง	ยึดถือสิ่งโน้นสิ่งนี้	ก็เลยเกิดความกลัว	เกิดวิตก
กังวลว่า	 ของตัวเองจะเป็นของคนอ่ืนบ้าง	 อย่างโน้นอย่างนี้	 ก็วิตกกังวลไป	 ที่จริง
ไม่มีสิ่งไหนที่เป็นของเราเลย	 แต่ความยึดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์	 ของที่ไม่ใช่ของเรา 
กเ็ป็นของทีไ่ม่ใช่ของเราอยูอ่ย่างนัน้	เป็นธรรมดา	แต่เราไปยดึมันว่าเป็นของเราและ
หลงผดิคดิว่าเรามสีิง่โน้นสิง่นี	้แม้ร่างกายของเราเอง	เรากไ็ม่ได้มีสิทธ์จะครอบครอง
มัน	ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงที่ดิน	บ้าน	รถยนต์	สามี	ภรรยา	หรือทรัพย์สินเงินทองใดๆ	

	 ขนาดกายเราเองเรายังไม่อาจจะครอบครองมันได้	 เป็นท่ีอาศัยชั่วคราว
เท่านั้น	 ที่ดินจึงไม่อาจจะเป็นของเราได้	 แต่ความยึดถือนี้ยึดได้ว่าเป็นของของเรา	
เรามีสิทธ์อย่างโน้นอย่างนี้	 พอเกิดการถือสิทธิ์ขึ้นมาก็เกิดการท�ากรรมขึ้นมา	 โดย
เริม่ต้นต้ังแต่ว่าใครจะมาเอาของของเราไปกแ็ช่งเขาบ้าง	ด่าเขาบ้าง	ฆ่ากนับ้าง	กเ็กดิ 
กรรมวนเวียนหมุนวนกันไป	 พวกยึดถือต�าแหน่งว่าต�าแหน่งนี้เป็นของเรา	 คนอื่น
จะมาแย่งก็ทะเลาะกัน	 ท้ายท่ีสุดไม่มีใครได้อะไรไป	 ได้แต่กรรมไปแล้วก็เกิดใหม่
ตามกรรม	คือได้ทุกข์นั่นเอง	ทุกข์มากทุกข์น้อยตามกรรม	ดังนั้น	ท่านทั้งหลายจึง
ต้องรักษากรรมให้ดี	 ในเมื่อยังอยู่ในโลก	 ยังไม่หมดกิเลสยังต้องเกิดอีก	 อย่างน้อย 
ให้เกิดในสุคติไว้ก่อน	 ถ้าดีย่ิงกว่านั้นต้องศึกษาเรื่องความพ้นทุกข์	 แล้วเดินตาม
หนทางที่ถูกต้องต่อไป
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	 ข้อที	่๓	ทกุขนโิรธ	คอื	ความดบัทกุข์	ความพ้นทกุข์	ความดบัโดยการส�ารอก
ให้หมดไม่เหลือซ่ึงตัณหานั้นนั่นแหละด้วยวิราคะ	 ความสละ	 ความสลัดคืน	 ความ
ปล่อยวาง	ความไม่อาลัย	ความสิ้นตัณหา	หมดตัณหา	 เอาตัณหา	 เอาความอยาก
ที่จะท�าตามใจตน	 เอาความรักตนนี้ออกไป	 ถ้าหมดความอยาก	 หมดความยึดถือ	
ความทุกข์ก็ไม่มี	เพราะทุกข์เกิดเพราะความอยากเพื่อตัวเพื่อตน	พอไม่อยาก	ไม่มี
เหตุให้เกิดทุกข์	ทุกข์ก็ไม่เกิด	ท่านเรียกว่าทุกข์ดับ	ถ้าตัณหาหมดโดยสิ้นเชิงคือเป็น
พระอรหนัต์	เข้าถงึนพิพาน	ผูท้ีห่มดบางส่วน	ทกุข์ก็จะหมดไปบางส่วนตามล�าดบัไป 
ถ้าหมดโดยสิน้เชิงก็เข้าถงึนพิพาน	อนันีคื้อความดบัทุกข์	ถ้าพวกเราอยากจะดบัทกุข์ 
อยากให้ถึงความพ้นทุกข์	ถงึความสขุ	กอ็ย่าท�าตามใจอยาก	อย่าท�าตามใจคดิ	อย่าท�า 
ตามใจชอบ	ให้ฝืนกเิลสตณัหาต่างๆ จะเข้าถงึความสงบความร่มเยน็ต่อไป	ฝึกหัด	
ส�ารวมระวัง	ตามพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้	อันนี้ความดับทุกข์	ทุกขนิโรธ

	 ฟังดูทุกขนิโรธะ	ความสิ้นตัณหา	หมดความอยาก	หมดความคาดหวัง	หมด
ความต้องการ	ความปล่อยวาง	ความหลุดพ้น	ความไม่อาลัย	ฟังดูเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งดี	
แต่ว่าท�าไม่ได้	ต้องฝึกหัดเพ่ือจะเข้าถงึ	มข้ีอปฏบิตั	ิมีหนทางเพือ่ให้เข้าถงึทกุขนโิรธะ 
ข้อปฏิบัติที่จะท�าให้เข้าถึงทุกขนิโรธะ	 เป็นมรรค	 เป็นปฏิปทา	 เป็นตัวพาไปให้ถึง	 
นี้เป็นอริยสัจข้อที่	๔	คือ	ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	คือ	อริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	
นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	เป็นตัวพาไป
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	 พูดอริยสัจให้ฟังแบบย่อๆ	จะได้เข้าใจโครงสร้างของชีวิตทั้งหมด	ที่พวกเรา
เวยีนว่ายตายเกดิมานาน	พระพทุธองค์ได้ทรงแจกแจงเอาไว้	อุปาทานขนัธ์	๕	คือชวีติ
ของพวกเราเป็นตัวทุกข์	 ไม่มีตัวตนอะไร	 เป็นรูปเป็นนามที่มาประชุมกัน	ที่ได้ชีวิต
อย่างนีม้าเป็นเพราะมเีหต	ุเหตใุห้ได้ชวีติ	เหตใุห้ได้ก้อนทกุข์อนันีม้ากคื็อความรกัตวั	
คอืมตีณัหานัน่เอง	ตณัหาตวัเดยีวสร้างทกุข์จนเตม็โลก	ในโลกมทีกุข์เยอะแยะ	พวกเรา 
ทัง้หลายนัง่อยูน่ีก่เ็ป็นทุกข์	หน้าตาของทุกข์อาจจะแตกต่างกันบ้างตามเงือ่นไข	ตาม
ปัจจัยที่แตกต่างกัน	แต่โดยพื้นฐานแล้วทุกคนก็เหมือนกันหมด คือทุกข์หมด อยู่
แล้วก็แก่ แก่แล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดใหม่เหมือนกันทุกคน ไม่ต่างกัน	ทุกข์ที่มี 
จนเต็มโลก	 ก็เพราะผู้สร้างเรือน	 ผู้สร้างทุกข์คือตัณหา	 ตัณหาตัวเดียวสร้างทุกข ์
ขึ้นมาจนเต็มโลก	 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อบายก็เกิดเพราะว่ารักตัวเอง	 แล้วไปท�ากรรม 
ไม่ดต่ีางๆ	เบยีดเบยีนกนักด็	ีเป็นมนษุย์กเ็กดิเพราะรกัตวัเองเหมอืนกัน	รกัแล้วกท็�าดี 
หน่อย	มีศีล	ได้เกิดเป็นมนุษย์	นี่คือทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์	

	 ต่อมา	อีกคู่หนึ่งก็เป็นความดับทุกข์	กับ	หนทางความดับทุกข์	คือ	ความสิ้น
ตณัหา	สิน้เงือ่นไข	สิน้เหต	ุหมดเหต	ุไม่มเีหต	ุไม่มเีหตกุไ็ม่มผีล	ไม่มทีกุข์เกดิขึน้	เป็น
ความดับของทุกข์	 ไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์ให้ดับ	 สูงสุดคือนิพพาน	 ผู้ที่เข้าถึงก็คือ 
ผู้ที่สิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิง	เป็นพระอรหันต์	มีทางที่ท�าให้ถึง	มีเหตุที่ท�าให้ถึง	ปฏิปทา 
ทีท่�าให้ถึงคืออริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	คอื	มสีมัมาทฏิฐ	ิสมัมาสงักปัปะ	สมัมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ	
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	 ในอริยสัจทั้ง	๔	ถ้าว่าเป็นคู่ๆ	แล้วจะมีอยู่	๒	คู่ด้วยกัน	คือ	คู่ทุกข์กับเหตุ
ให้เกิดทุกข์	ทุกข์นี้เป็นผล	พวกเรานั่งๆ	อยู่นี้เป็นผล	เป็นผลที่เกิดจากเหตุ	ฉะนั้น	
จะนั่งอยู่นี่ก็ดี	 ได้เห็น	 ได้ยิน	 ได้ดมกลิ่น	 ได้ลิ้มรส	 ได้สัมผัส	 ได้โน่นได้นี่ได้นั่นก็ดี	 
เป็นผลมาจากสิ่งท่ีตนเคยท�ามา	 มีเง่ือนไขต่างๆ	 เพียบพร้อมแล้วก็เกิดผลอย่างน้ี 
ข้ึนมา	 เรานึกดูดีๆ	 ว่าถ้าไม่มีกรรมประมวลให้เราเกิดที่นี่	 ไม่มีลมหายใจเข้าออก 
หล่อเลี้ยงไว้	ตายไปเสียก่อน	ก็จะไม่ได้เห็น	ไม่ได้ยินอะไรพวกนี้อีกต่อไป	ทุกอย่าง
เป็นไปตามเงื่อนไข	นี่เป็นผล	ที่ให้มีเงินก็ดี	มีข้าวกินก็ดี	มีโน่นมีนี่ก็ดี	อาจจะนึกว่า 
มีเงินเยอะก็เลยไปซื้อข้าวกิน	 ที่จริงแล้วลึกซึ้งกว่านั้นมาก	 ถึงจะมีเงินเยอะ	 แต่ถ้า
หมดลมหายใจไปเสยีก่อนกห็มดประโยชน์	ไม่ใช่เป็นเพราะเรามีเงนิเยอะเราจงึท�านัน่ 
ท�านี่ได้	 แต่เพราะมีเงื่อนไขที่ลึกกว่านั้นก็คือเหตุ	 เหตุให้เกิดคือตัณหา	 ที่พาเราไป
สร้างกรรมไว้	 ทั้งดีและไม่ดี	 ประมวลมาเพื่อให้ได้โน่นได้นี่	 ได้ประสบกับอันโน้น 
อนันีไ้ด้ส่ิงนัน้ส่ิงน้ี	เสร็จแล้วกท็�ากรรมใหม่	ถ้ายงัรักตวัเองอยูก่ย็งัต้องเกดิอกี	เป็นกฎ 
ที่พวกเราควรรู้ไว้

	 สรุปง่ายๆ	คือถ้ายังรักตัวเองอยู่ก็ยังต้องเกิดอีก	ถ้ายังรักตัวกลัวตายอยู่ก็ยัง
ต้องเกิดอีก	เป็นกฎที่ท่านแสดงไว้ตามนั้น	ไม่มีเพี้ยนไปจากนั้นแล้ว	เป็นอริยสัจ	นี่
เป็นคูห่นึง่	พวกเราท่ีนัง่ๆ	อยูก่เ็ป็นผลท่ีมาจากเหต	ุเหตคุอืตณัหา	ความรกัตน	พากนั 
ยึดถือ	เป็นอุปาทาน	พอมีอุปาทานก็ไปท�ากรรม	คิด	พูด	ท�า	เพื่อตัว	เพื่อตน	เพื่อเรา	
เพื่อของเรา	แล้วก็ได้เกิดใหม่ไปเรื่อย	ได้เห็น	ได้ยิน	ได้ดมกลิ่น	ได้ลิ้มรส	ได้สัมผัส	 
ก็เป็นเหตุและผลชุดที่	 ๑	ทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุ	 เหตุก็คือตัณหา	 เป็นเหตุให้
เกิดทุกข์	ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดผล	เหตุให้เกิดทุกข์	
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	 ส่วนคูท่ี่	๒	นพิพานเป็นทุกขนโิรธะ	กเ็ป็นผลเหมือนกนั	แต่เป็นผลทีมี่อยูแ่ล้ว 
นพิพานไม่ใช่ผลทีเ่กดิจากเหต ุเป็นสิง่ทีม่อียูแ่ล้ว ด�ารงคงทีอ่ยูอ่ย่างนัน้ เป็นของ 
ท่ีไม่เกิดไม่ดบั	ขณะทีด่�ารงอยูน่ัน้ไม่มกีารเสือ่ม	ไม่มกีารสลาย	เป็นของคงทีอ่ยู	่เป็น
ของมอียูแ่ล้ว	เป็นผลเหมอืนกนั	แต่ไม่ใช่ผลทีเ่กดิจากเหต	ุความสงบร่มเยน็	ความสขุ
อย่างแท้จรงิ	ความสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่ส่ิงทีส่ร้างขึน้ได้	แต่เป็นสิง่ทีม่อียูแ่ล้ว	ความสขุ 
แท้ไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีต้องสร้างขึ้น	 แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว	 นิพพานจึงเป็นผลที่ด�ารงคง 
ที่อยู่อย่างนั้น	เป็นผลที่มีอยู่แล้ว	อริยมรรคมีองค์	๘	เป็นเหตุให้ถึง	ไม่ใช่เหตุให้เกิด
นิพพาน	เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน	เป็นเหตุให้ถึงผล	เป็นทางเดินไปให้ถึงที่	เหมือนเรา
เดินทางมาถึงอนิเดยี	ประเทศอนิเดยีกม็อียูแ่ล้ว	ไม่ใช่เราเดนิมาเพือ่จะสร้างประเทศ
อินเดีย	การเดินทางของเราไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดอินเดีย	แต่การเดินทางของเราเพื่อ
ให้ถึงอินเดียที่มีอยู่แล้ว	สถานที่หรือเมืองของเขานั้นมีอยู่แล้ว	

	 ความสงบร่มเย็น	ความเป็นอิสระ	ความสุขอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่แล้ว	ด�ารง
คงทีอ่ยูอ่ย่างนัน้	ไม่เคยเสือ่มสลายไปไหน	เราแค่เดนิไปตามทางทีพ่ระพทุธองค์ตรสั
ไว้	 พระองค์ทรงด�าเนินมาแล้วและบอกพระอริยสาวกทั้งหลายให้เดินตามไป	พระ
อริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นก็เดินตามไปและก็เห็นมาแล้ว	 ท่านก็บอกต่อๆ	 กันมา	
อริยมรรคมีองค์	๘	กเ็ป็นเหตเุหมอืนกนั	แต่ไม่ใช่เหตใุห้เกดินพิพาน	ไม่ใช่เหตใุห้เกดิ
ความสงบ	ไม่ใช่เหตุให้เกิดความสุข	ไม่ใช่เหตุให้เกิดความอิสระอะไร	เป็นเหตุให้ถึง
ผล	เหตุให้ถึงความพ้นทุกข์	ท่านจึงใช้ค�าว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	เป็นข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์	ถึงความไม่มีทุกข์	ถึงความสุขอย่างแท้จริง	
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	 ถ้าเข้าใจอย่างนีแ้ล้ว	เราทัง้หลายกเ็พยีงแค่เดิน	ไม่ต้องยุง่กบัเรือ่งโน้นเรือ่งนี ้
อะไรให้มาก	 เพียงแต่เดินไปตามทาง	 เมื่อเดินถึงก็จะถึง	 เหมือนเราเดินทางมาถึง
สถานที่แห่งนี้	 มกุฏพันธนเจดีย์	 ตอนที่ยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ถึง	พอมาถึงมันก็ถึง	ทาง 
เป็นเหตุให้ถงึ	เราเพยีงแต่เดนิมาตามทางกจ็ะถงึ	ถ้าเราพยายามเดนิ	แต่เดนิผดิทาง
ก็ไม่ถึง	จึงต้องเดินให้ถูกทาง แล้วก็เดินไว้เสมอ ถ้ายังไม่ถึงก็เพียงแต่เดินให้อยู่
ในทางไว้	เมื่อถึงก็จะถึงตามนั้น	ตรงไปตรงมาไม่มีผิดเพี้ยน	เดินนอกทางแล้วอยาก
จะถึงก็ไม่ได้	มันไม่ใช่สัจจะ	เป็นความอยากความต้องการของตัวเอง	ต้องเดินตาม
ทาง	เดินตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้	ให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า	ให้มีสัมมา
สังกัปปะ	สัมมาวาจา	เป็นต้น	เอามารวมกัน	เดินอยู่ในทาง	ถึงเมื่อไรก็จะถึงเมื่อนั้น	
ถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึง	ตรงไปตรงมา	เรียกว่าเป็นสัจจะ	เป็นอริยสัจ	

	 ถ้าเราไม่ได้ท�าตามมรรค	 อยากจะถึงก็จะไม่ถึง	 เดินอย่างไรก็ไม่ถึงเพราะ
ว่าไม่ถูกทาง	 เหมือนเราจะมาถึงสถานที่นี้	 ใช้ความเพียรอย่างเต็มที่	 เดินไปเรื่อย	
แต่ไปคนละทิศคนละทางก็ไม่ถึง	 นี่พูดหลักอริยสัจให้ฟัง	 ท่านท้ังหลายจะได้เข้าใจ
โครงสร้าง	 กรอบในชีวิตของพวกเรา	 มาแล้วก็ไป	 เกิดๆ	 ตายๆ	 เพราะไม่รู้อริยสัจ 
จึงท่องเที่ยววนเวียนมานานนักหนาแล้ว	 พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงไว้แล้ว	
เราก็มาสวดเอา	ท่องเอา	จ�าแล้วก็มาปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้น	
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	 ทุกข์นี้เป็นผลที่มาจากเหตุ	 เป็นสิ่งที่ต้องก�าหนดรู้	 ต้องปริญญา	 ต้องรู้จัก	 
พวกเราทั้งหลายต้องก�าหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์	 รู้จักรูปว่าเป็นรูป	 รู้จักนาม
ว่าเป็นนาม	 รู้จักของไม่เท่ียงว่าเป็นของไม่เที่ยง	 รู้จักส่ิงที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตน	
รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริง	เรียกว่าปริญญา	ก�าหนดรอบรู้	ก�าหนดเส้นผมเป็น
เส้นผม	 ก�าหนดของไม่สวยว่ามันไม่สวย	 ก็ของไม่สวยอย่างไรมันก็ไม่สวย	 ถ้าสวย
แสดงว่าเป็นกิเลส	เราก็จะได้รู้จักให้ชัด	ของเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์	ไม่เคยเป็นของเรา	
ถ้ารู้สึกว่าเป็นของเราก็เป็นกิเลส	 คนละตัวกัน	 สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้น	 ที่ดินก็เป็นที่ดิน	
ส่วนรูส้กึว่าทีด่นิของเราไม่ใช่ทีด่นิ	เป็นกเิลสเกดิในใจของเรา	เหมอืนกบัเงนิก็เป็นเงนิ 
เป็นของใช้	แต่ไม่ใช่ของเรา	ถ้ารูส้กึว่าเงนิเป็นของเรา	มันกไ็ม่ใช่ของเรา	แต่เป็นกเิลส 
เป็นอุปาทานที่ถือไว้	

	 จึงต้องรู้จักแยกแยะว่าทุกข์เป็นอันหนึ่ง	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข	 ตาม
ปัจจัย	 เป็นผลท่ีมาจากเหตุ	 ท่านท้ังหลายจึงต้องมีปัญญารู้จักบริหารทุกข์	 ตอนนี ้
ได้กายได้ใจ	ได้ขนัธ์	๕	มาแล้วจงึต้องบรหิาร	บางท่านไม่ได้มีขนัธ์ของของตนอย่างเดยีว 
ยงัมสีาม	ีมภีรรยามาด้วย	กต้็องบรหิารให้เก่งๆ	ยิง่ขึน้	มคีวามเชีย่วชาญยิง่ขึน้	บางคน 
มีลูกมาด้วยก็ต้องหาเลี้ยงลูกด้วย	 ดูแลกันไป	 บางคนไม่ใช่คนอย่างเดียว	 เอาหมา 
มาเลี้ยงด้วย	 ก็เพิ่มขันธ์เข้ามา	 มีโอกาสกระทบกระทั่งกัน	 ก็ต้องฉลาดต้องรู้จักว่า
แต่ละคน	แต่ละสตัว์	แต่ละรปู	แต่ละนามก็เกดิจากปัจจยัทีต่่างกนั	เกดิจากเหตตุ่างกนั 
ก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกัน	



124

ค. กุสินารา

	 อย่าว่าแต่คนอื่นเลย	 แม้แต่ขันธ์ในร่างกายของเรา	 แค่ธาตุต่างๆ	 ก็ตีกันไป
กนัมาจนเจบ็ปว่ยบ้างอะไรบ้าง	กต็้องปรับกันไป	ปรับไปปรับมา	ทา้ยที่สุดก็พงั	ต้อง
บริหารให้พอเป็นไปได้	ท้ายที่สุดก็เป็นไปไม่ได้	ต้องปริญญา	ก�าหนดรอบรู้	ทุกข์นี้
เอาไว้รู ้ไม่ได้เอาไว้หนี ไม่ใช่เอาไว้เป็นทกุข์ เอาไว้ด ูเอาไว้ศกึษา เอาไว้ฝึกให้เกดิ
ปัญญา	ยิง่รูจ้กัทกุข์	ปัญญากจ็ะมขีึน้	เป็นคนมสีตสัิมปชญัญะ	ไม่ประมาท	ถ้าปฏบัิติ
ไม่ถกู	แทนทีจ่ะรูท้กุข์กเ็ป็นทกุข์	บางท่านทนทกุข์ไปอีก	กห็นักไปเรือ่ยๆ	ทกุข์นีไ้ม่ใช่
มเีอาไว้ทน	อย่าไปทน	เพราะว่าทนไปมนักต็ายอยูด่	ีหรอืไม่ทนกต็ายอยูด่	ีฉะน้ัน	ให้รู้ 
ให้รู้ทุกข์	เอาทุกข์ไว้รู้	ท�างานไม่ใช่ทนๆ	ท�าไป	อย่าไปทนท�า	ให้รู้	รู้แล้วก็ฝึกตนเอง
ให้มีความรับผิดชอบ	ให้มีปัญญา	ให้มีความคิดที่ดีที่ถูกต้อง	ท่านเรียกว่าทุกข์นี้ต้อง
ก�าหนดรู้	ท�าปริญญานั่นเอง

	 ต่อไปเหตุเกิดทุกข์	 คือตัณหา	 ความรักตัว	 รักตน	 ยึดมั่นในตน	 ส�าคัญตน	
ความอยาก	 ความคาดหวัง	 เพลิดเพลินยินดีในทุกข์	 เหตุให้เกิดทุกข์ต้องละ	 กิเลส
ต่างๆ	ควรละ	ถ้ายงัละโดยเดด็ขาดไม่ได้	กใ็ห้ละชัว่ครัง้ชัว่คราวโดยการข่มใจ	ส�ารวม
ระมดัระวงั	พวกเราท้ังหลายอย่างน้อยจึงต้องสมาทานศลีไว้เพือ่กนัไว้	อย่าให้เลยเถดิ
มาก	ให้ระวังกายวาจา	ให้ส�ารวมไว้	ให้ละ	อย่าท�าตามใจชอบ	อย่าท�าตามใจอยาก	
อย่าเป็นคนใจแคบ	 อย่าเห็นแก่ตัว	 ให้เป็นคนใจกว้าง	 มีข้อธรรมอะไรทีจ่ะช่วยให้ 
ใจกว้างได้	ให้รูจ้กัท่ีจะขัดเกลา	ตณัหาท่านให้ละ	ความรักตวัตนท่านให้ละ
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	 ใครยงัมตัีณหาอยูก่ต้็องบอกตวัเองว่า	รกัตวัเองเป็นเหตเุกดิทกุข์	ยดึถอืตวัเอง 
เป็นเหตุเกดิทกุข์	เมือ่เกดิทกุข์ขึน้มาจะได้ไม่โทษคนอืน่เขา	รกัตวัเองเป็นเหตใุห้เกดิ
ทกุข์	บางท่านรกัหน้าตวัเองว่าเราเป็นผูม้คีวามส�าคญั	พอเขาด่ากท็กุข์ขึน้มา	อาจจะ
เข้าใจผดิได้ว่าเป็นทกุข์เพราะคนด่าเรา	คนอืน่ว่าเรา	คนอืน่ไม่รกัษาหน้าเรา	ทีจ่รงิแล้ว 
เป็นทกุข์เพราะมนัยดึ	ความจริงเราไม่ม	ีความจริงเป็นอย่างนัน้	ตณัหาจงึให้ละ	กเิลส
ต่างๆ	ให้ละ	ให้ขัดเกลา	เป็นสิ่งควรละ	ปหานะ	ถ้าเป็นทุกข์ให้ปริญญา	ให้ก�าหนด
รอบรู้	 กิเลสต่างๆ	 ให้ละ	 ให้ขัดเกลา	 ให้ระวังไว้	 กันไว้	 อย่าไปท�าตามมัน	 อย่าให้
อาหารมัน	ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็หาข้อธรรมะต่างๆ	มาขัดเกลามัน

	 ต่อไปกทุ็กขนโิรธะ	ความดบัทุกข์	คอืพระนพิพาน	ให้กระท�าให้แจ้ง	กระท�าให้
รู้จัก	เข้าให้ถึง	เหมือนสถานที่นี้	มกุฏพันธนเจดีย์นี้	ตอนนี้พวกเรามาถึงแล้ว	คล้ายๆ	
อย่างนั้นคือมากระท�าให้แจ้ง	 จะได้เห็น	 จะได้รู้จัก	 ความสุขอย่างแท้จริงควรจะได้
รู้จัก	 ความสงบอย่างแท้จริงควรจะได้รู้จัก	 สงบกิเลส	 สงบตัณหา	 ไม่ใช่ให้จิตสงบ	
แต่ให้กเิลสสงบ	จิตสงบใครๆ ก็ท�าได้ ฤๅษกี็ท�าได้ สว่นกเิลสสงบนีต่้องปฏิบัตติาม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะท�าได้ เราท�าให้จิตสงบได้บ้างช่ัวครั้งชั่วคราวก็อย่า
ไปดีใจ	 นั่นไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริง	 เพราะความสงบอย่างแท้จริงคือสิ้นตัณหา	
สิ้นความอยาก	สิ้นความคาดหวัง	สิ้นความรักตัวรักตน	เลิกอาลัย	เลิกห่วงเลิกกังวล 
ควรกระท�าให้แจ้งความสงบอย่างแท้จริง	 ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง	 คือพ้นจาก
อ�านาจของกิเลส	พ้นจากอ�านาจของตัวตน	เราไม่ได้มาปฏิบัติให้ตัวเองหลุดพ้น	แต่
มาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากอ�านาจของกิเลสที่เห็นผิดว่ามีตัวเอง	 ไม่ได้มาท�าให้
ตัวเองดี	 แต่มาท�าให้หลุดพ้นจากความเห็นผิดว่ามีตัวเอง	 กิเลสเหล่านี้มันท�าให้เรา
เหนื่อย	ล�าบาก	วนอยู่	ไปไหนไม่รอด	
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	 ให้มีปัญญาเห็นว่ามีแต่ทุกข์	 ไม่มีเรา	 ให้เลิกรักตัวเองจะได้สบาย	ความสิ้น
ตัณหาเป็นความดับของทุกข์	พวกเราท�าตามใจตัวเอง	ท�าให้ตัวเองมานานแล้ว	จน
เวียนว่ายตายเกิดมานาน	 ไม่สงบสักที	 วุ่นอยู่อย่างน้ัน	 พยายามท�าสมาธิให้ใจสงบ 
กไ็ม่สงบ	วุน่อยู	่ต้องรูว้ธิใีห้ด	ีเราฝึกให้มปัีญญาเหน็ชดัว่ามีแต่ของไม่เทีย่ง	ไม่แน่ไม่นอน 
ท�าให้กิเลสสงบ	 ไม่ใช่ท�าให้เราสงบ	 ท�าให้กิเลสสงบ	 ให้ทิฏฐิคือความเห็นผิดลดไป	
ละไป	ช�าระล้างออกไป	จะได้สงบ	

	 ทกุขนโิรธะหรอืนพิพาน	ความสิน้ตณัหา	สิน้อปุาทาน	ควรกระท�าให้แจ้ง	ท�าให้
รู้จัก	ท่านเรียกว่าสัจฉิกาตัพพธรรม	เป็นธรรมที่ควรกระท�าให้แจ้ง	จะเข้าถึง	กระท�า
ให้แจ้งนิพพาน	ดับทุกข์	ถึงความสุขอย่างแท้จริง	ต้องมีสัจจะข้อที่	๔	คืออริยมรรค
มีองค์	 ๘	 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	 ข้อนี้ควรเจริญ	 ควรท�าให้มีขึ้น	 ท�าให้เกิดขึ้น 
ท�าให้มสีมัมาทิฏฐิขึน้มา	ท�าให้มสีมัมาสังกปัปะขึน้มา	ท�าให้มสีมัมาวาจาขึน้มา	ท�าให้
มีสัมมากัมมันตะ	ท�าให้มีสัมมาอาชีวะ	ท�าให้มีสัมมาวายามะ	ท�าให้มีสัมมาสติ	ให้มี 
สัมมาสมาธิขึ้นมา	 ครบ	 ๘	 อย่างมารวมกันเข้า	 ท�าให้มีขึ้น	 ท�าให้เกิดขึ้น	 เรียกว่า 
ภาเวตัพพธรรม	
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	 ที่พูดวันนี้	 เป็นธรรมะระดับสูง	 เป็นความจริงชั้นยอด	 ไม่มีตัวตน	 ไม่มีสัตว์	
ไม่มีบุคคล	คือ	อริยสัจ	๔	ทุกข์นี้เป็นปริญเญยยธรรม	เป็นธรรมที่ควรก�าหนดรอบรู้	
ควรรู้จักด้วยปัญญา	ควรรู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์	ไม่ใช่ให้ทนทุกข์	ไม่ใช่ให้เป็น
ทุกข์	แต่ให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์	เพราะทุกข์ไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น	ให้รู้ทุกข์ว่า
เป็นทุกข์เท่านั้น	

	 ตัณหาเป็นเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์	เป็นปหาตัพพธรรม	เป็นธรรมที่ควรละ	ควร
ระวัง	 ปิดกั้น	 ป้องกัน	 อย่าให้เกิดขึ้น	 ถ้าเกิดแล้วก็ต้องระวังอย่าให้มันตัวโต	 และ
ต้องหาวิธีกวาดมันออกไป	เอามันออกไป	ละมัน	ท�าลายมัน	เป็นปหาตัพพธรรม	

	 ทุกขนิโรธะคือนิพพาน	ความสิ้นตัณหา	ความปล่อยวาง	ความไม่อาลัย	ควร
ท�าใหแ้จ้ง	เปน็สจัฉกิาตัพพธรรม	ท�าใหรู้จ้ัก	เขา้ใหถ้งึ	ไดรู้จ้ักวา่ความจรงิเป็นแบบนี้	
และอริยมรรคมีองค์	๘	เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	เป็นภาเวตัพพธรรม	เป็นธรรม
ทีค่วรเจรญิ	ท�าให้มขีึน้	ท�าให้เกดิขึน้	นีพ่ดูแบบสรปุครอบคลุมธรรมะทีพ่ดูมาแล้วให้
รวมลงในนี้	
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	 เมือ่ฟังดงันีแ้ล้ว	หน้าทีส่�าหรบัพวกเราทัง้หลายกม็ ี๔ ประเดน็นี ้คอืหน้าที่
ก�าหนดรูทุ้กข์ ละทกุขสมทุยั กระท�าให้แจ้งนโิรธ และเจรญิมรรค	หน้าทีก่มี็อย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระท�ากิจหน้าท่ีให้ส�าเร็จด้วยความไม่ประมาท	 คือกิจใน
อริยสัจทั้ง	๔	ประการนี้	โดยเฉพาะข้อที่	๔	นี้เราไม่เคยท�าให้เกิดขึ้นมาเลย	อย่าลืม
พากันท�า	การเจริญมรรคจะช่วยให้ท�ากิจต่อสัจจะข้ออื่นๆ	 ได้	 โดยเริ่มต้นจากให้มี
สัมมาทิฏฐิ	มีความเห็นที่ถูกต้อง	ซึ่งเป็นมรรคองค์ที่	๑	พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้
รู้จักอะไรเป็นอะไรให้ชัดเจน	เข้าใจแล้วก็รู้ชัดข้อปฏิบัติ	รู้วิธีใช้ชีวิตให้ถูกต้อง
 
	 ในสมัยพุทธกาลนั้น	พระพุทธองค์ทรงตรวจดูอินทรีย์ผู้ฟังว่า	ผู้ฟังนั้นได้ฝึก
ข้อนัน้ข้อนีม้าแล้ว	ควรจะได้รับธรรมะข้อนัน้ข้อนีจ้งึจะถูกต้องเหมาะสมกับอนิทรีย์
ของเขา	ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุไวหน่อย	แสดงธรรมไม่เยอะนัก	ถ้าอินทรีย์อ่อน 
กต้็องแจกแจงเยอะหน่อย	ตรวจดูบคุคลแล้ว	กต้็องดเูวลาทีเ่หมาะสม	จะแสดงเวลา
ไหน	 ตรวจดูธรรมเทศนาว่าอันไหนจะเหมาะแก่จริตของเขา	 ยุคพุทธกาลจึงถือว่า
เป็นโอกาสทอง	 ดีท่ีสุดในการบรรลุธรรม	 เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะกับ
บุคคล	สถานที่	เวลา	เหมาะแก่จริต	ผู้ฟังเกิดปัญญา	เข้าใจทะลุปรุโปร่ง	บรรลุธรรม	
เห็นความจริงแล้วก็จบไป
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	 ส่วนพวกเราถ้าฟังแล้วกย็งัไม่เหน็	ยงัไม่มีปัญญาเห็นสัจจธรรม	กใ็ห้มีความรู้ 
เป็นพืน้ฐานไว้	แล้วไปฝึกมรรคให้เตม็บริบรูณ์	เนือ่งจากว่าในยคุของพวกเรานีไ้ม่มีใคร 
ที่จะรู้อินทรีย์	 รู้จริตอัธธาศัยกัน	 ไม่รู้ว่าธรรมเทศนานี้เหมาะแก่คนนี้	 กรรมฐานนี้
เหมาะแก่คนนั้น	 ไม่มีใครรู้อย่างนั้น	 อันนี้เป็นข้อจ�ากัด	 แต่อย่างน้อยก็ยังมีธรรม 
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นหลักการอยู่ ถ้าพูดถึงหลักภาคปฏิบัติคืออริยมรรค 
มีองค์	๘	นี้ต้องท�าให้ครบถ้วนมารวมกัน	ทั้งปัญญา ทั้งศีล ทั้งสมาธิ มารวมกัน  
จะเกิดญาณ ได้มีดวงตามองเห็นความจริงต่อไป	เริ่มต้นจากให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ	
ในการเดินทางมาในคร้ังนี้ผมได้พูดธรรมะให้ฟังแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างก็เพื่อให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ	 มีความเห็นถูกต้องเป็นพ้ืนฐานไว้	 ถ้าท่านใดฟังแล้วมีความรู้ขึ้นมาบ้าง 
นิดหน่อยก็นับว่าดีแล้ว	ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาภายหลัง	แล้วท�ามรรคข้ออื่นๆ	ท�าเพิ่ม
ขึ้นมา

	 สัมมาทิฏฐินั้นมีเหตุเกิด	๒	ประการ	ท่านทั้งหลายควรจ�าไว้	ท�าเหตุให้เกิด
สัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อน	 จะได้เจริญมรรคข้ออื่นๆ	 เพิ่มเติมได	้ จะได้เดินถูกทาง	 เหต ุ
ที่ท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐินี้มีอยู่	๒	ประการ	
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	 เหตุที่	๑	คือ	ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อื่น	ปรโต	แปลว่า	ผู้อื่น	โฆสะ	แปลว่า	
เสยีง	ปรโตโฆสะ	เสยีงจากผูอ้ืน่	ผูอ้ืน่ในท่ีนีก้ค็อืพระพทุธเจ้า	ผูเ้ป็นศาสดาของพวกเรา 
คือ	เสยีงธรรมะนัน่เอง	มาคราวนีผ้มก็เป็นตวัแทนพดูประเด็นนัน้บ้าง	ประเดน็นีบ้้าง	
เล็กๆ	น้อยๆ	เป็นธรรมะทีพ่ระพทุธองค์ทรงประกาศไว้	ท่านทัง้หลายกอ็ย่าลมืฟังบ่อยๆ	
ในยคุนีม้เีสยีงของธรรมะให้ฟังอยู	่จะศกึษาจากพระไตรปิฎกกไ็ด้	ศึกษาเอาจากครบูา
อาจารย์ก็ได้	อันนี้ก็ฟังเสียงจากผู้อื่น	คือเสียงธรรมะ	เสียงจากพระพุทธเจ้า	ธรรมะ
ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ก็เริ่มตั้งแต่แสดงปฐมเทศนา	ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
เทวดาชั้นต่างๆ	ก็ประกาศต่อเนื่องกันไปทุกชั้นฟ้าจนถึงพรหมโลก	ทางด้านมนุษย์
เรากป็ระกาศต่อเนือ่งกนัมาจนถงึยคุนี	้นีเ่ป็นเสยีงจากพระพทุธเจ้า	เสยีงโฆษณาจาก
พระพทุธเจ้า	ให้พยายามฟังธรรมไว้	อนันีเ้ป็นเหตทุี	่๑	เป็นเงือ่นไขข้อท่ี	๑	คอืเสยีงจาก
พระพุทธเจ้า	ถ้าไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้า	ฟังจากคนไม่รู้เรื่อง	ฟังคนนั้นว่าอย่างนี้	คนนี้ 
ว่าอย่างนั้นก็ไม่ไหว	 พวกเราก็คงจะหลงนานไปเร่ือยๆ	 ฟังผิดก็เข้าใจผิดไปเรื่อยๆ	
เหมือนกัน	จึงต้องฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า	เป็นเหตุประการที่	๑	คือ	ปรโตโฆสะ
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	 ต่อไปเหตุประการที่	๒	คือ	โยนิโสมนสิการ การกระท�าไว้ในใจให้แยบคาย	
ท�าไว้ในใจให้ถูกต้อง	ใส่ใจให้ถูกต้อง	ฟังธรรมแล้วต้องเอามาใส่ใจ	ถ้าฟังแล้วไม่เอา
มาใส่ใจมนักไ็ม่เข้าใจ	ไม่ลงไปในใจ	ไม่เกดิเป็นสมัมาทฏิฐ	ิฟังแล้วกด็เูหมอืนจะจ�าได้
บ้าง	หรือว่าพูดได้บ้าง	แต่ในเมื่อธรรมะไม่เข้ามาสู่ใจมันก็ไม่เกิดเป็นปัญญา	ไม่เกิด
เป็นความเห็นที่ชัดเจน	 ไม่เกิดเป็นความเห็นที่ถูกต้อง	 เหมือนกับเราฟังมาว่า	 เรา
ต้องตายเป็นธรรมดา	หลายท่านได้ฟังมาหลายเทีย่ว	ถ้าไม่เอามาใส่ใจ	ไม่เอามาบอก
ตัวเองเสมอๆ	มันก็ไม่เข้าไปในใจ	ไม่เกิดเป็นปัญญา	ถึงจะเคยฟังมา	แต่ก็ยังใช้ชีวิต
เหมือนจะไม่ตายอยู่อย่างนั้น	เหมือนกับว่าตายเป็นแต่ชาวบ้านเขา	ส่วนเราเหมือน
จะตายไม่เป็น	นีค่อืยงัไม่เกดิเป็นสมัมาทฏิฐิ	จงึต้องฟังส่วนหนึง่	ฟังแล้วกเ็อามาใส่ใจ	
ใส่บ่อยๆ	น้อมเข้ามาในใจ	พิจารณาดู	เป็นคนมีเหตุผล	

	 ธรรมะนีพ้ระพทุธองค์ทรงแสดงเตม็ไปด้วยเหตผุล	เป็นสจัจะตามธรรมชาติ
อยู่แล้ว	จึงมีพยาน	มีข้อเท็จจริงให้เราได้พิจารณาอยู่เสมอ	เอาสิ่งที่พิจารณาเข้าใจ
แล้วมาฝึกก่อน	 ทุจริตไม่ควรท�าอย่างนี้เป็นต้น	 ก็เอามาใส่ใจ	 จะได้เกิดเป็นปัญญา	
เป็นสมัมาทิฏฐ	ิเป็นความเหน็ทีถ่กูต้อง	เหน็ส่ิงท่ีไม่ควรท�าว่าไม่ควรท�า เห็นส่ิงควร
ท�าว่าควรท�า	เหน็สิง่ทีผ่ดิว่าเป็นสิง่ทีผ่ดิ	เหน็สิง่ทีถ่กูว่าเป็นสิง่ทีถ่กู	เหน็ของไม่เทีย่ง
ว่าไม่เที่ยง	 เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าไม่ใช่ของเรา	 เห็นถูกต้องตามความเป็นจริง	ซึ่ง
จะเห็นถูกอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการใส่ลงไปในใจ	ใส่ใจให้ถูกต้อง	โยนิโสมนสิการ	รู้จัก
ใส่ใจ
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	 เมืองไทยเรานี้นับว่าเป็นสถานที่ที่ดีมาก	หลายท่านได้เข้าวัดอยู่เสมอ	ท่าน 
ที่สนใจธรรมะก็มีโอกาสฟัง	 ได้ฟังเรื่องนั้นบ้าง	 เรื่องนี้บ้างอยู่ประจ�า	 นี้ก็นับว่าเป็น 
เหตอุนัที	่๑	แล้ว	อย่าลมืเอาธรรมะทีไ่ด้ฟังแล้วนัน้มาใส่ใจ	หลายท่านใส่ใจข้อธรรมะ 
บทโน้นบทนี้	 ได้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นเบื้องต้น	 เช่น	 เชื่อกรรม	 เชื่อผลของกรรม	 
เชื่อเวียนว่ายตายบ้างเกิดบ้างแล้ว	 ต่อไปก็อย่าลืมใส่ใจข้อธรรมะให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น	 
ให้เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เท่ียง	 สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์	 ธรรมะ
ท้ังหลายไม่ใช่ตัวตน	 ต้องฝึกหัดใส่ใจให้ยิ่งขึ้นไป	 นี้เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ	 มีอยู่	 
๒	ประการ	เป็นมรรคองค์ที่	๑	แล้วก็ฝึกมรรคข้ออื่นๆ	ต่อไป

	 การจะเกดิสมัมาทิฏฐ	ิต้องอาศยัการกระท�าเอาไว้ในใจ	เราต้องฝึกใจของเรา
ให้มีความพร้อมด้วย	เลยมเีทคนคิวธิกีารต่างๆ	เอาไว้ฝึกใจให้มีความพร้อม	ท่านไหน
ท่ีจิตมีความพร้อมเยอะกร็บัข้อธรรมะได้เยอะ	ใส่ใจธรรมะได้มาก	มองเหน็ความจรงิ
ได้ลึกซึ้ง	ท่านไหนจิตใจยังไม่พร้อมก็ยังรับไม่ได้	ท่านที่พร้อมนิดหน่อยก็รับได้น้อย	
เหมอืนท่านทีม่าฟังผมบรรยาย	แต่ละท่านกร็บัได้ไม่เท่ากนั	บางท่านไม่ได้รบัเพราะ
ว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไป	 บางท่านไม่เข้าหูเลยเพราะหูปิดไปแล้ว	 หลับตาไปด้วย	 
หปิูดไปด้วย	อย่างนีก็้ม	ีบางท่านใส่ใจลกึซึง้กเ็ข้าใจมาก	นีก่ไ็ม่เท่ากัน	ฉะนัน้	การใส่ใจ
ธรรมะจึงต้องท�าใจให้มีความพร้อม	ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมศึกษาดู	ฝึกหัดจิตใจของ
ตนเอง	ทีเ่รามาไหว้พระสวดมนต์กเ็ป็นการฝึกจิตให้มีความสะอาด	เกดิบญุกศุล	ช่วย
ให้รบัธรรมะได้ง่าย	บางท่านเคยท�าสมาธกิย็ิง่ด	ีจะได้มจีติทีส่ะอาด	ตัง้ม่ัน	เป็นกลาง 
รับข้อธรรมะต่างๆ	ได้ลึกซึ้ง	
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	 พื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีไว้ประจ�าตัว	 คือความเป็นผู้ไม่ประมาท	 อยู่อย่าง 
ไม่ปราศจากสติ	เป็นคนมีสติ	รู้ตัวเองอยู่เสมอ	ถ้าเป็นคนมีสติ	รู้ตัวเองอยู่เสมอ	จะ
ท�าให้เป็นผูม้ศีีลท่ีด	ีส�ารวม	ระมัดระวัง	ส่ิงไม่ดก็ีจะงดเว้นได้	บอกตวัเองได้	บอกตวัเอง 
ถูกต้อง	ท่านทั้งหลายก็อย่าลืม	พากันฝึกให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ	มีสติ	รู้ตัวเอง	เรา 
เป็นคนกต้็องรูว่้าเราเป็นคน	ธรรมท่ีรักษาความเป็นคน	คอืศลี	๕	ต้องมศีลี	๕	อยูเ่สมอ 
ต้องมีความรู้ตัว	รู้กาย	รู้จิตของตัวเอง	กายนั่งอยู่ก็รับรู้ว่ากายนั่งอยู่	เดินก็รู้ว่าเดิน 
ยืนก็รู้ว่ายืน	 นั่งก็รู้ว่านั่ง	 ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออกก็รู้ว่า 
ลมหายใจออก	มคีวามสขุกร็ูว่้าความรูส้กึเป็นอย่างนี้	มคีวามรูส้กึเกดิขึน้	ทกุข์กร็บัรู้	
รู้ตัวเองอยู่เสมอ	เวลาจะพูดก็ให้มีสติรู้ว่าจะพูด	เวลาจะท�าก็ให้มีสติ	รู้ตัว	การมีสติ
เป็นธรรมะพื้นฐาน	จะท�ากิจทุกอย่างให้ส�าเร็จได้	

	 พระพทุธองค์ทรงแสดงเป็นปัจฉมิโอวาทอย่างทีผ่มได้กล่าวไปเมือ่เช้า	สงัขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา	 เธอทั้งหลายจงท�ากิจทุกอย่างให้ส�าเร็จโดย
ความไม่ประมาท	เป็นคนมสีต	ิไม่ประมาท	ท�ากจิในสัจจะทัง้	๔	ข้อ	กจิก�าหนดรูท้กุข์ 
กิจละทุกขสมุทัย	กิจกระท�าให้แจ้งนิโรธ	และกิจในการเจริญมรรค	ท�ามรรคให้เกิด	
ก็จะส�าเร็จได้	ถ้าเป็นคนประมาท	ขาดสติไป	ก็ไม่ได้ท�า	
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	 ดงันัน้	ท่านทัง้หลายอย่าประมาท	มาในสงัเวชนยีสถานแล้ว	ให้สถานทีน่ีเ้ป็น
เครื่องกระตุ้นเตือนตัวเองให้เป็นคนไม่ประมาท	 ไม่หลงลืมตัวเอง	 ไม่หลงลืมหน้าที่
ว่าเรานี้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า	ต้องเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน	เป็นคน 
มีความอดทน	 ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน�ามาปฏิบัติตาม	 อย่างนี้เป็นต้น	
อาศัยความไม่ประมาท	มีสติ	รู้ตัวเองอยู่เสมอนี้เป็นเครื่องช่วย	ท�าให้ปฏิบัติธรรมะ
อื่นๆ	ยิ่งขึ้นไปได้

	 ในการบรรยายในวันนี้	 ผมพูดมาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้ว	 สรุปว่าได้พูดเรื่อง
อรยิสจั	๔	ซึง่เป็นข้อธรรมะที่พระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า	พวกเราพุทธบรษิัทควรจะรีบรู้ 
อย่างเร่งด่วน	 เป็นความรู้เร่งด่วนส�าหรับทุกคน	 ไม่อย่างนั้นจะเสียโอกาส	 พลาด
โอกาสไป	แต่พวกเรารวมท้ังผมด้วย	ส่วนใหญ่กไ็ปเรียนวชิาอืน่มาเยอะจนเตม็สมอง	
อรยิสจักม็าเรียนเอาตอนหลังๆ	กไ็ม่เป็นไร	ไหนๆ	กไ็หนๆ	แล้ว	คงต้องเอาเท่านีไ้ปก่อน 
แต่ให้ทราบไว้ว่า	พระพุทธองค์ตรัสไว้ถงึความจ�าเป็น	ความเร่งด่วนทีค่วรจะรูอ้รยิสจั	
รู้จักทุกข์	รู้จักเหตุเกิดทุกข์	รู้จักความดับทุกข์	รู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์	
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	 ทนีี	้ต้องรู้จกักจิหน้าท่ีของเราต่อสจัจะแต่ละข้อ	ทกุข์ควรก�าหนดรอบรู	้เป็น
ปริญเญยยธรรม	ปัญหาเอาไว้รู้	ทุกข์เอาไว้รู้	ไม่ใช่เอาไว้หลบไปโน่นไปนี่	ไม่ใช่เอาไว้
เป็นทกุข์	หรอืเอาไว้ทนทุกข์	แต่เอาไว้รู้	จะได้มปัีญญาให้ลกึซึง้ขึน้	ทกุขสมทุยั	ตณัหานี้
ควรละ	เป็นปหาตพัพธรรม	ทุกขนโิรธะ	ความสิน้ตณัหา	ความปล่อยวาง	ความไม่อาลยั 
พระนิพพานนี้	 ควรกระท�าให้แจ้ง	 เป็นสัจฉิกาตัพพธรรม	อริยมรรคมีองค์	 ๘	 เป็น
หนทาง	เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	ควรเจริญ	เป็นภาเวตัพพธรรม	

	 และผมได้พูดวิธีการที่จะท�าให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น	อาศัยเหตุ	๒	ประการ	คือ
	 ๑.	 ปรโตโฆสะ	 เสียงจากพระพุทธเจ้า	 เสียงธรรมะที่ได้รับการถ่ายทอด 
กันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงยุคพวกเรานี้	ยุคนี้ก็มีโอกาสเนื่องจากเสียงธรรมยังอยู่
	 ๒.	โยนิโสมนสิการ	การเอามากระท�าไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้อง	น้อมน�า
ธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจ

	 บรรยายมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว	 ได้เวลาบ่าย	 ๔	 โมงครึ่งตามท่ี
แผนกคุมเวลาได้ให้ไว้แล้ว	ท่านทั้งหลายอดทนมาถึงบ่าย	๔	โมงครึ่งจนได้	บางท่าน
รู้สึกนานเหลือเกิน	บางท่านรู้สึกครู่เดียวเอง	หลับไปแค่ตื่นเดียวเท่านั้น	เวลาก็เป็น
อย่างท่ีมนัเป็น ไม่ได้นาน ไม่ได้ครู่เดยีว เป็นสังขารท่ีไม่เท่ียงแท้	คงหมดเวลาเท่านี ้
นะครับ	อนุโมทนาทุกท่านครับ
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๖. พระพุทธเจ้าเลิศสุด

บรรยายที่ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

	 สวัสดีครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

	 สถานที่นี้ชื่อสถานท่ีว่าสวนลุมพินีวัน	 เป็นสถานที่ประสูติของมหาบุรุษ	 
ตอนน้ันยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า	 ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่	 ซึ่งว่าตามล�าดับเรื่อง	
พระพุทธองค์ทรงแสดงสังเวชนียสถาน	๔	 แห่ง	 สถานที่นี้เป็นสถานที่ล�าดับที่	 ๑	
ส�าหรับผูท้ีเ่ป็นชาวพุทธ	มศีรัทธาแล้ว	มาสถานทีแ่ห่งนีก้ร็ะลกึนกึถงึว่า	พระอรหนัต 
สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ	ณ	สถานที่แห่งนี้	เป็นสถานที่ช่วยกระตุ้นเตือนใจพวกเรา 
ท้ังหลายที่มีศรัทธา	 ให้เป็นผู้ที่ไม่หลงลืมความจริง	 แล้วเร่งท�ากิจของตนที่ยังท�า 
ไม่เสร็จ	

	 สถานที่แห่งนี้	พระโพธิสัตว์ได้กล่าว	“อาสภิวาจา”	วาจาที่อาจหาญ	วาจา 
ทีอ่งอาจ	ไม่กลัวว่าใครจะมาว่าภายหลงัว่า	“เราเป็นผูเ้ลศิทีส่ดุในโลก	เราเป็นผูเ้จรญิ
ที่สุดในโลก	เราผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก	ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย	บัดนี้ภพใหม่มิได้มี”	
อย่างนี้	 อันนี้เป็นวาจาที่ท่านเรียกว่า	 อาสภิวาจา	 วาจาที่องอาจ	 กล้าหาญ	พูดไป
แล้วไม่กลัวใครจะมาว่าทีหลัง	ไม่กลัวว่าเขาจะมาลบล้าง	ในตอนนั้น	ถ้าว่าตามเรื่อง 
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ในประวัติแล้ว	 มีทั้งพระพรหม	มีทั้งเทวดาชั้นต่างๆ	 มาด้วย	 ตอนนั้นพระพุทธเจ้า
ของเราเป็นพระโพธิสัตว์	 ยังเป็นเด็กๆ	 อยู่เลย	 พระองค์ทรงมองดูแล้วก็ไม่มีใคร 
ที่จะใหญ่ว่าพระองค์ด้วยคุณต่างๆ

	 ดังนั้น	โดยธรรมดาทั่วไปแล้ว	พระพรหมหรือเทวดาชั้นต่างๆ	พระโพธิสัตว์
ยังมีคุณธรรมสูงกว่านั้นอีกมาก	 ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้า	 ย่อมมีคุณธรรมสูงกว่า
นั้นมาก	 เหล่าพระอรหันต์ท้ังหลาย	 พระพรหมและเทวดาต่างๆ	 ก็มากราบมาไหว้	
พระอรหันต์ท้ังหลายท่านก็อาศัยอัตภาพที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละ	ปฏิบัติ
ฝึกหดัจนกระท่ังได้เป็นพระอรหันต์	พอเป็นพระอรหนัต์แล้วแม้แต่เทวดาพรหมต่างๆ	 
ก็มากราบมาไหว้	 จึงนับว่าเป็นผู้ที่สูงสุดในสากลจักรวาลนี้	 ผู้ที่ประกอบด้วยวิชชา
และจรณะที่สมบูรณ์	คือพระอรหันต์นี้เป็นผู้ที่เลิศสุด	พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้น
เป็นพระโพธิสัตว์	 พระองค์ทรงมองดูในตอนนั้นก็ไม่มีใครจะใหญ่กว่าพระองค์แล้ว	
โดยคุณธรรมต่างๆ	พระองค์จึงกล่าวอย่างนั้น

	 ต่อมา	พระองค์ได้ตรัสรู้	กแ็น่นอนอยูแ่ล้วไม่มใีครทีใ่หญ่กว่านีอ้กีต่อไป	นีพ้ดูถึง 
บุคคลทีเ่ลศิเกดิขึน้มาในโลก	เลศิกว่าพระพรหม	เลศิกว่าเทวดา	แม้กระทัง่ตอนเป็น
พระโพธิสัตว์ก็เลิศกว่าเทวดากับพรหมเหล่านั้นแล้ว	เพราะว่า	พระพุทธเจ้านี้	เป็น	
“พุทธะ”	เป็น	“ผู้รู้”	ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทวดา	ใหญ่กว่าพรหม	ใหญ่กว่าคนดี	ใหญ่กว่า
คนมคีณุธรรมอะไรทัง้ปวง	กค็อื	“พทุธะ”	“ผูรู้้”	ผูรู้น้ีเ้ป็นผูท้ีใ่หญ่ทีส่ดุ	ผูท้ีรู้่ความจริง 
ผูท้ีเ่ป็นพทุธะ	คนแรกกค็อืพระพุทธเจ้าของเรา	ทรงค้นพบสจัธรรมด้วยตวัเอง	เรยีกว่า 
“สัมมาสัมพุทธะ”
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	 อันนี้กล่าวถึง	พระมหาบุรุษได้ประสูติ	ณ	สถานที่แห่งนี้	เราทั้งหลายมาแล้ว
กจ็ะได้ระลกึนกึถงึ	ทีน่ี	้มข้ีอธรรมะอะไรบ้างทีค่วรจะนกึถงึ	จะได้เอามากระตุน้เตอืน
ตนเอง	แล้วกพ็จิารณาตนเอง	ประพฤตปิฏิบตัใิห้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ไป	มีข้อธรรมะทีเ่ก่ียวกบั 
เรือ่งสิง่ทีเ่ลศิหลายประการ	ถ้าพดูแบบสรปุ	พระพทุธองค์ทรงแสดงสรุปไว้เป็นคาถา 
ส้ันๆ	มอียู	่๔	อย่าง	สิง่ทีเ่ป็นยอด	เป็นเลศิกว่าสิง่อืน่ๆ	พระพทุธเจ้าของเรากอ็งค์หนึง่ 
แล้ว	แน่นอนอยู่แล้วอันนี้	ผมจะพูดเป็นบาลีแล้วก็แปลออกมา	ท่านจะได้รู้จักว่า	๔	
อย่างนั้นมีอะไรบ้าง

	 อย่างท่ี	๑	บาลว่ีา	มคคฺานฏฺงคฺโิก เสฏฺโ	บรรดาทางทัง้หลาย	บรรดามรรค
ทั้งหลาย	ทางอันประกอบไปด้วยองค์	๘	ประเสริฐที่สุด	อันนี้ก็สิ่งที่ยอดที่สุด	ถ้าพูด
ในแบบทางหรือตัวด�าเนินไป	เป็นตัวพาไป	ทางไปสวรรค์ก็มี	ทางไปพรหมก็มี	ทาง
ไปโน่นไปนีก่ม็	ีในบรรดาทางทัง้หลายนี	่ทางทีด่เีลศิสดุคอือรยิมรรคมอีงค์	๘	เพราะ
พาไปให้ถงึความพ้นทกุข์	คอืถงึนพิพานได้	บรรดามรรคทัง้หลายนีม่รรคทีเ่ลิศสุดคือ
อริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	
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	 อย่างท่ี	๒	บาลีว่า	สจฺจาน� จตโุร ปทา	ในบรรดาสจัจะ	หรอืความจรงิทัง้หลาย	
บท	๔	ประเสริฐสุด	บท	๔	คือ	สัจจะท้ัง	๔	ทกุขอรยิสจั	ทกุขสมุทยัอรยิสัจ	ทกุขนโิรธ
อรยิสจั	ทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทาอริยสัจ	ความจรงิมเียอะแยะ	อย่างทีเ่ราทัง้หลายเรยีน
กนัมา	หลกัวชิาต่างๆ	 ในทางโลกก็เป็นความจรงิเหมอืนกนั	 เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาต	ิ
เรยีนแล้วกส็ามารถเอามาสร้างเครือ่งมือ	วสัด	ุอปุกรณ์ต่างๆ	ได้	มวีชิาโน้นวชิานีท้ีเ่รยีน
กนัมากมาย	 ซึง่กเ็ป็นหลกัความจรงิในธรรมชาตนิีแ้หละ	มนษุย์เรารูแ้ล้วกเ็อามาใช้ 
ให้เกดิประโยชน์	แต่ความจริงเหล่านัน้ยงัไม่ดทีีส่ดุไม่เลศิทีสุ่ด	

	 ในบรรดาสจัจะ	หรือความจริงท้ังหลายนี	่มคีวามจรงิอยู	่๔	ประเดน็ทีด่ทีีส่ดุ	
เลศิทีส่ดุ	ถ้าใครรูแ้ล้วจะหมดทกุข์ได้	ความจรงิ	๔	อย่าง	คือ	อรยิสจั	๔	นีเ่อง	ความจรงิ 
ว่า	นี้ทุกข์	อุปทานขันธ์	๕	อันนี้คือทุกข์	ถ้าใครรู้อันนี้นับว่าเป็นสัจจะที่ดีที่สุด	เลิศ
ที่สุด	ดีกว่าสัจจะอื่นๆ	มากมาย	เลิศที่สุดแล้วนะ	รู้ว่านี้คือทุกขสมุทัย	ตัณหานี้เป็น
ทุกขสมุทัย	รู้อันนี้เป็นทุกขนิโรธะ	พระนิพพานนี้	ความสิ้นตัณหา	เป็นทุกขนิโรธะ 
และรู้จักนี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	 อริยมรรคมีองค์	 ๘	 นี้	 เป็นทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา	เป็นปฏปิทาให้ถงึความพ้นทุกข์	ทางให้ถงึความดบัทกุข์	ทางให้ถงึความไม่มี
ทุกข์	สัจจะ	๔	ข้อนี้เลิศที่สุดในบรรดาสัจจะทั้งหลาย	พวกเรารู้ข้อเท็จจริงเรื่องนั้น 
เรื่องโน้น	 เรื่องนี้มาหลายเรื่องแล้ว	 ก็จริงเหมือนกัน	 แต่มันไม่เลิศ	 สิ่งที่เลิศนี่ก็	 ๔	
ประเด็นนี้	
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	 อย่างท่ี	๓ วริาโค เสฏฺโ ธมมฺาน� ในบรรดาธรรมะทัง้หลาย	วริาคะประเสริฐ
สุด	 ในบรรดาธรรม	ธรรมคือสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ	ภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตน	มันเป็นอย่าง 
ที่มันเป็นนั้น	เป็นภาวะที่เป็นธรรมดาอย่างนั้น	ในบรรดาธรรมะทั้งหลาย	วิราคะคือ
พระนพิพานนีด่ทีีส่ดุเลศิทีส่ดุ	อนัอืน่ๆ	แม้จะดีแต่กไ็ม่ถงึทีส่ดุ	ธรรมะดทีีส่ดุ	เลศิท่ีสดุ
นี่คือนิพพาน	วิราคธรรม	ธรรมะอันเป็นที่สิ้นราคะได้	คลายราคะได้	เมื่อถึงนิพพาน	
มีนิพพานเป็นอารมณ์จะหมดกิเลสได้

	 อย่างที่	๔	ทิปทานญฺจ จกฺขุมา	ในบรรดาสัตว์	๒	เท้าทั้งหลาย	พระพุทธเจ้า
ผู้มีจักษุประเสริฐสุด	ในบรรดาสัตว์	๒	เท้าอย่างพวกเราที่เป็นคนก็ดี	เป็นเทวดาก็ดี	
เป็นพรหมก็ดี	พระพุทธเจ้าผู้มีดวงตา	ผู้มีปัญญา	เป็นผู้ประเสริฐที่สุดอย่างนี้

	 ฉะนัน้	สิง่ทีด่	ีทีเ่ลศิ	ประเสรฐิสงูสดุ	ผมได้กล่าวโดยสรปุเม่ือครูน่ี	้เป็นคาถานี้	
มีอยู่	๔	ประเด็นด้วยกัน	มคฺคานฏฺงฺคิโก	เสฏฺโ,	สจฺจาน�	จตุโร	ปทา,	วิราโค	เสฏฺโ	
ธมฺมาน�,	 ทิปทานญฺจ	 จกฺขุมา	 กล่าวถึงสิ่งที่เลิศ	 ๔	ประการ	 อย่างที่	 ๑	 ในบรรดา 
ทางทัง้หลาย	ในบรรดามรรคท้ังหลาย	อริยมรรคอนัประกอบไปด้วยองค์	๘	นีด้ทีีส่ดุ	
เป็นทางพาไปนิพพาน	อย่างที่	๒	ในบรรดาสัจจะทั้งหลาย	สัจจะ	๔	อริยสัจ	๔	นี้
ประเสริฐที่สุด	เรื่องนี้ได้พูดให้ฟังไปแล้ว	ที่พวกเราได้รับมาในคราวนี้	มีแต่อันที่เลิศ
ทั้งนั้นเลย	อย่างที่	๓	วิราโค	เสฏฺโ	ธมฺมาน�	ในบรรดาธรรมะทั้งหลาย	พระนิพพาน
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ประเสรฐิสดุ	พวกเราท�าอะไรกใ็ห้เป็นปัจจัยแก่นพิพาน	คนไทยตัง้แต่โบราณมาพากนั 
ท�าบุญให้เป็นปัจจัยแก่นิพพาน	จึงมีค�าบาลีที่ผูกขึ้นมาบอกว่า	นิพฺพานปจฺจโย	โหตุ	
ขอให้การกระท�าอย่างนี้ๆ	เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน	เพราะพระนิพพาน	ความสิ้น
ตัณหา	ความสละ	ปล่อยวาง	เป็นสิ่งที่ดีที่สุด	 เลิศที่สุด	สามารถเข้าถึงได้	ถ้าได้ท�า
อย่างถกูต้อง	และมหีนทางปฏิบตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	อย่างที	่๔	ในบรรดา
สัตว์	๒	เท้า	มนุษย์เราก็ดี	เทวดาก็ดี	พรหมก็ดี	พระพุทธเจ้าประเสริฐสุด	

	 เหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราตอนประสูตินั้น	ยังไม่ได้ตรัสรู้ด้วยซ�้าไป	 เป็น
พระโพธิสัตว์	พระองค์ทรงมองดู	มีทั้งพรหม	ทั้งเทวดามาในตอนนั้น	ตอนนั้นเป็น
พระกุมารทรงมองดูแล้วก็ไม่มีใครท่ีจะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ด้วยคุณธรรม	พระองค์
ทรงประกาศค�านั้นไว้ตั้งแต่แรกทีเดียว

	 เราทัง้หลายได้มา	ณ	สถานท่ีแห่งนี	้ถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ	ได้รู้จกัหนทาง
ที่เลิศคืออริยมรรคมีองค์	 ๘	 ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อรู้สัจจะความจริงที่เลิศคืออริยสัจ	 ๔	
เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่เลิศถึงนิพพาน	มีแต่ของเลิศๆ	ทั้งนั้นเลย	 ได้ทราบแล้ว	อย่า
ลืมจดจ�าเอาไว้	ส่วนสิ่งที่รองๆ	ลงมาก็จะได้รู้จักว่า	โอ้...	อันนั้นมันยังไม่เลิศ	ยังไม่ดี
ที่สุด	สิ่งที่เลิศสุดคืออันนี้ๆ
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	 ทีนี้	เพราะเหตุผลอะไร	เราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์	จึงถือว่าเป็นภพภูมิ
ที่ดี	 เนื่องจากว่า	ผู้ที่เลิศสุด	คือผู้ที่เป็นพุทธะ	เป็นผู้รู้	มนุษย์เรามีศักยภาพหรือว่า 
มีความสามารถที่จะท�าเหตุปัจจัยให้เป็นพุทธะได้สะดวกกว่าที่อื่นๆ	 พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์มาตรัสรู้	 ก็ล้วนมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละ	 เพราะมนุษย์นี่ดีที่สุดในแง่
การฝึกหดัพฒันาตนเอง	เพ่ือให้เป็นพุทธะ	เป็นผู้รู	้บรรดาพระสาวกทัง้หลายท่ีใหญ่ๆ	
อัครสาวกเบ้ืองขวาคือท่านพระสารีบุตร	 อัครสาวกเบื้องซ้ายคือท่านพระมหา 
โมคคัลลานะ	 และองค์อ่ืนๆ	 ท่ีเป็นพระเถระผู้ใหญ่	 ก็ล้วนเป็นมนุษย์	 พระอริยเจ้า
ที่เป็นเทวดาก็มีบ้าง	 เป็นพรหมก็มีบ้าง	 แต่ไม่ยิ่งใหญ่นัก	 ผู้เลิศด้วยคุณต่างๆ	 เป็น
มนุษย์นี่เอง	 ฉะนั้น	 เมื่อเป็นมนุษย์แล้ว	 จึงจะเป็นภพภูมิท่ีดีที่สุดในการที่จะท�าตัว
ให้เป็นพุทธะ	เป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	เป็นพุทธะ	รู้แจ้งโลกตามที่มันเป็นจริง	รู้โลก
ว่ามันเป็นสังขารมาประชุมรวมกัน	มาเพราะเงื่อนไข	อย่างพวกเราก็สามารถฝึกหัด
ท�าตนให้เป็นผู้รู้ได้	โดยฟังพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติตาม

	 ในประเดน็อย่างนี	้มนษุย์เราเป็นภพภูมิทีด่ทีีสุ่ด	เปรยีบเทยีบกบัมนษุย์ทวปี
อืน่	หรอืเทวดาชัน้ดาวดงึส์	พระพุทธองค์ทรงเปรยีบเทียบระหว่าง	๓	กลุม่ด้วยกนั	คอื	
มนุษย์ต่างดาวชาวอุตตรกุรุทวีป	ทวีปนี้หลายท่านได้ยินชื่อบ่อย	เป็นมนุษย์เหมือน
เรานี่แหละ	 แต่อยู่ต่างทวีปออกไป	 ทวีปของเราเป็นโลกมนุษย์	 มีชื่อว่าชมพูทวีป	 
มีทวปีอ่ืนอีกนะ	หลกัๆ	แล้ว	ท่านว่าม	ี๔	ทวปี	ทีม่มีนษุย์คล้ายๆ	เรา	แต่ไม่เหมอืนกนัเสยี 
ทีเดียว	ทวปีท่ีออกชือ่บ่อยคืออุตตรกุรุทวปี	อย่างเรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าไปทรมานชฎลิ	
๓	พีน้่อง	พระองค์กไ็ปบณิฑบาตทีอ่ตุตรกรุทุวปี	ในสมยัทีพ่ระองค์ไปแสดงอภธิรรม
ท่ีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ในช่วงที่เป็นเวลาภัตตาหาร	 พระองค์ก็เนรมิตพระพุทธนิมิต 
ให้แสดงอภิธรรมต่อไป	ส่วนพระองค์เองเสด็จไปบิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีป	
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	 เนื่องจากระยะเวลาระหว่างสวรรค์ช้ันดาวดึงส์กับพวกเรานี้ต่างกัน	 ระยะ
เวลาส�าหรับพวกเราในมนุษย์นี่	พระพุทธองค์เสด็จไปเข้าพรรษาอยู่	๓	เดือน	แต่ใน
เทวโลกชั้นดาวดึงส์นั้น	ผ่านไปแป๊บเดียวนะ	ส่วนจะค�านวณกันอย่างไร	นักค�านวณ
เขาสามารถค�านวณได้นะ	ระยะเวลา	๑๐๐	ปีของมนษุย์นี	้เท่ากบัวนัหนึง่กบัคืนหนึง่
ของเทวดาชั้นดาวดึงส์	๓๐	วันเท่ากับ	๑	เดือน	๑๒	เดือนเท่ากับ	๑	ปี	เทวดาชั้น
ดาวดึงส์นี้มีอายุ	๑,๐๐๐	ปีทิพย์	ไม่ใช่	๑,๐๐๐	ปีมนุษย์	เป็น	๑,๐๐๐	ปีทิพย์ของ
เทวดาดาวดึงส์นั่นแหละ	พระพุทธองค์เสด็จไปจากมนุษย์เรา	ไปเข้าพรรษา	ไปอยู่ 
ทีน่ัน่ก	็๓	เดอืน	ถ้าโดยเวลาของดาวดงึส์กไ็ม่ถงึชัว่โมงนะ	เหมือนพวกเรามาฟังธรรม	
แป๊บเดยีวกเ็ลิกกลับบ้านอย่างนี	้ความรู้สึกของเทวดากเ็ป็นอย่างนัน้	ความรูส้กึของคน 
กเ็ป็นอกีอย่างหนึง่	อนันีใ้นตอนทีพ่ระพทุธองค์ไปแสดงอภธิรรมทีส่วรรค์ชัน้ดาวดงึส์	
เมื่อเวลาภิกขาจาร	ฉันอาหาร	พระองค์เสด็จไปบิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีป	 ไม่ได้มา
ที่เมืองมนุษย์ชมพูทวีป	พอฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วก็แสดงธรรมต่อ	ส่วนพวกเทวดา
ที่ฟังธรรมไม่รู้	เนื่องจากพระองค์ได้เนรมิตพระพุทธนิมิตแสดงธรรมต่อเนื่องกันไป	

	 นีก้พ็ดูให้พอรูจ้กัมนษุย์ต่างดาวกลุม่หนึง่	คอืชาวอตุตรกรุทุวปี	เพือ่ชีแ้จงว่า	
มนษุย์ชมพทูวปีเรานีด้ทีีส่ดุในการท�าตนให้เป็นพทุธะ	ถอืว่าเลศิทีส่ดุในประเดน็นี	้ถ้า
ไม่ใช้โอกาสตอนนีก้ถ็อืว่าเสยีหายไป	มโีอกาสมากทีส่ดุว่าอย่างนัน้เถอะ	เปรยีบเทยีบ 
กลุ่มที่	 ๑	 คืออุตตรกุรุทวีป	 พวกมนุษย์อีกทวีปหนึ่ง	 หรือจะว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว
ก็ได้	 อีกกลุ่มหนึ่งเทียบกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ 
ค่อนข้างดงั	หวัหน้าคอืท้าวสกักเทวราช	รูส้กึว่าใกล้ชดิกบัโลกนีเ้หลอืเกนิ	โผล่มาเรือ่ย 
ทเีดยีว	เมอืงไทยกม็เีรือ่ย	ป้ันรปูเป็นตวัเขยีวๆ	เปรยีบเทยีบกนัให้เห็นข้อเด่นต่างกนั
อย่างไรบ้าง	พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบ	อย่างละ	๓	คุณสมบัติ	
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	 ถ้าเปรยีบเทยีบ	มนษุย์อตุตรกรุทุวปีนี	้มข้ีอเหนอืกว่าเทวดาชัน้ดาวดงึส์	และ
เหนือกว่ามนุษย์ชมพูทวีป	๓	ประเด็น	คือ	(๑)	ไม่มีความหวงแหน	เนื่องจากทุกคน
มสีิง่ของเสมอกนัหมด	ทกุคนมศีลี	๕	หมด	ไม่มใีครผดิศลีเลย	ไม่มใีครหวงแหนอะไร	
อยากได้อะไรกถ็อืเอาไปเลย	ไม่มกีารยดึถอืว่า	ส่ิงนีข้องเรา	ส่ิงโน้นของท่าน	(๒)	ไม่มี
ความเหน็แก่ตวั	ทกุคนเท่าเทยีมกนั	ไม่มกีารเห็นแก่ตวัหรอืพวกพ้องของตัว	ไม่ต้อง
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น	ยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของตัว	ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน	ไม่ต้อง
มีการเปรียบเทียบอะไร	ไม่มีตัณหา	ไม่มีความอยากได้สิ่งใดๆ	จึงไม่เป็นทุกข์เพราะ
สิ่งของ	สิ่งของต่างๆ	เป็นสมบัติกลางๆ	ใครต้องการก็ไปเอาได้	สบายเลย	(๓)	อายุ
แน่นอนเท่ากันหมด	 คือ	 เกิดแล้วก็อายุเท่ากันทุกคน	 ไม่มีใครตายก่อนใคร	 อายุ 
เท่ากนัหมด	คอื	๑,๐๐๐	ปี	ทุกคนเท่าเทยีมเสมอภาคกนั	ตัง้แต่เรือ่งอายแุล้ว	จงึไม่ต้อง 
หวงแหน	ไม่มกีารผดิศลี	ตายแล้วกไ็ปเกดิบนสวรรค์เหมอืนกนัหมด	ไม่เหมอืนเทวดา
ดาวดึงส์	 อายุไม่เท่ากันท้ังหมด	 ส่วนใหญ่อายุยืน	 แต่บางพวกตายก่อนก็มี	 บางที 
เล่นเพลนิลมืกินข้าวเลยตายก่อน	บางทีกม็คีวามโกรธมากเกนิไป	ธาตไุฟเผากต็ายก่อน 
ก็มี	อายุไม่เท่ากันทั้งหมด	แต่พวกมนุษย์อุตตรกุรุทวีปอายุเท่ากันหมด	ไม่ได้เปรียบ
เสยีเปรยีบกนั	นีคื่อข้อเด่นของมนษุย์ต่างดาว	ชาวอตุตรกรุทุวปี	ฟังแล้วอยากไปบ้าง
หรือเปล่า	เดี๋ยวฟังเปรียบเทียบให้จบก่อน	แล้วค่อยคิดทีหลังก็แล้วกัน
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	 เทวดาชั้นดาวดึงส์เหนือกว่ามนุษย์อุตตรกุรุทวีป	 และเหนือกว่ามนุษย์ 
ชาวชมพูทวีปด้วยเหตุ	๓	อย่าง	(๑) อายุทิพย์	คือ	อายุยืนกว่า	เมื่อกี้พูดให้ฟังแล้ว	
๑๐๐	ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์	 ทีนี้	 ๓๐	 วัน	 เท่ากับ	 
๑	เดือน	๓๐	วันของเขานะ	ไม่ใช่	๓๐	วันของพวกเรา	๑๒	เดือน	เป็น	๑	ปี	อายุเขา	
๑,๐๐๐	ปีทิพย์	(๒)	วรรณะทิพย์ ผิวสวยกว่า	ผิวสวย	ผิวดีมาก	เป็นผิวทิพย์	ผ่องใส	
สะอาด	หมดจด	(๓) มคีวามสุขอนัเป็นทิพย์	มคีวามสขุมากกว่าและประณตีละเอยีด
อ่อนกว่ามนษุย์ต่างดาวอตุตรกรุุทวีปนัน้	มคีวามสขุมากกว่ามนษุย์เรา	เป็นความสขุ
แบบทิพย์	 ไม่ใช่ความสุขแบบเรา	 อย่างพวกเรานี้	 จะกินข้าวให้อร่อย	มีความสุขดี 
นีต้่องให้แม่ครวัไปท�า	ล�าบากล�าบน	แทบล้ม	แทบตาย	แต่เทวดาไม่ต้องท�าอย่างนัน้ 
อาหารทิพย์	 นึกอยากกินก็มีอาหารกินเลย	 อาหารเทพ	 เสพกามก็เสพแบบทิพย์	 
พวกเรากว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างนี่	 ล�าบากล�าบน	 เทวดาดีกว่าในแง่นี้นะครับ	ถ้า
จะเอาในแง่ว่าอายุแยะกว่า	 เป็นอายุทิพย์	ผิวพรรณสวยกว่า	 เป็นวรรณะทิพย์	สุข
มากกว่า	เป็นสุขทิพย์	นี่ต้องยกให้ดาวดึงส์ชนะ	เด่นกว่าในแง่นี้	เด่นกว่า	๓	ด้านนี้
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	 ต่อไปมนุษย์ชมพูทวีปเราบ้าง	 พวกเราท่ีนั่งๆ	 กันอยู่นี้นะ	 เหนือกว่าเขา 
เด่นกว่าเขา	๓	ด้านเหมือนกัน	๓	ด้านอะไรบ้าง	(๑)	มคีวามกล้าหาญ	บาลท่ีานใช้ว่า	 
วโีร	คอืเป็นคนมคีวามกล้าหาญ	เดด็เดีย่วมากกว่า	กล้าหาญ	ไม่กลวัตาย	มีความเข้มแขง็ 
มคีวามอดทนมากกว่า	ถ้ายนืตากแดดแข่งกนันี	่เทวดาดาวดงึส์แพ้เราตลอดนะ	พวกเรา 
มาที่ประเทศอินเดีย	นั่งรถตามทางมานี่	ถนนไม่ดี	บางทีเด้งจนตัวลอย	เด้งดึ๋งๆ	เรา 
กไ็มเ่ป็นไร	ส่วนเทพดาวดึงส์ถ้ามาสงิอยูใ่นรถเรา	เด้งดึง๋อยูอ่ย่างนีก้ห็นีไปแลว้	สู้เรา 
ไม่ได้	แบกข้าวสารแข่งกนั	มนษุย์ก็ชนะ	มคีวามกล้าหาญ	บากบ่ัน	มีความอดทนกว่า	
ทนแดด	ทนฝน	ไม่ตายง่ายๆ	หวินีก่ไ็ม่ตายง่ายๆ	หลายวนักว่าจะตาย	ถ้าเป็นเทวดาชัน้
ดาวดึงส์นี่	หิวแล้วไม่กินข้าวนี่ตายเลย	พวกเราโกรธกันทะเลาะกัน	ต่อยกันก็ไม่ตาย 
ง่ายๆ	 ส่วนเทพดาวดึงส์นี่	 ไม่ต้องรบจริงๆ	 แค่โกรธจริงๆ	 ก็ตายแล้วนะ	 เนื่องจาก 
ธาตไุฟมนัแรง	แล้วรปูละเอยีดมาก	ไฟจะเผาร่างไป	จงึว่ามนษุย์เรานี	้มคีวามกล้าหาญ 
อดทน	เดด็เดีย่วมากกว่า	มากกว่าทัง้มนษุย์ต่างดาวอุตตรกรุทุวปี	และมากกว่าเทวดา
ชั้นดาวดึงส์	ข้อนี้จึงเด่นกว่า	พวกเรามีความอดทน	เข้มแข็งกว่าสามารถท�าอะไรได้
มากกว่าที่คิดเยอะนะ	ส่วนใหญ่พวกเราที่รู้สึกว่าท�าอะไรไม่ค่อยได้	เพราะใจไม่แข็ง
พอ	ใจเสาะ	โดยสภาพร่างกายมันสู้ได้มากกว่านั้นมาก	อันนี้ประเด็นอันที่หนึ่ง
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	 (๒)	เป็นผูม้สีตมิัน่คงกว่า	เนือ่งจากว่ามนษุย์เรานี	่มทีัง้สขุทัง้ทกุข์ปะปนกนั 
ทั้งสบายทั้งล�าบากปนกัน	 สถานที่ก็แตกต่างกันมาก	 อย่างประเทศอินเดียนี่เป็น
สถานที่ให้สติได้ดี	 เพราะมีคนยากคนจนเยอะแยะเหลือเกิน	 คนตายคนเจ็บอะไร 
ก็มีมากมาย	 คนที่รวยแล้ว	 ต่อมายากจนตกกระป๋องก็มีให้ดูเยอะแยะไป	 มีความ 
แตกต่างหลากหลาย	อย่างนีท้�าให้มสีตดิ	ีมีสิง่เปรยีบเทยีบทัง้ฝ่ายดฝ่ีายไม่ดใีห้ด	ูท�าให้
ไม่หลงลืม	 ถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวอุตตรกุรุทวีป	 อายุเท่ากันหมด	 มีอะไรเหมือนกัน 
หมด	อย่างนีม้นักไ็ม่ค่อยมอีะไร	เทวดากอ็ายยุนืเหลือเกนิ	ส่วนใหญ่มีความสุขตลอด	
สติไม่ค่อยมั่นคง	 ไม่มีเคร่ืองเตือนสติให้นึกความเป็นจริง	 ส่วนมนุษย์เรานี่มีเครื่อง
เตือนสติเยอะ	มีสิ่งให้นึกได้ถึงข้อเท็จจริง	ทุกข์หนอๆ	ล�าบากแท้ๆ	อย่างนี้ก็มีคนบ่น
เป็นประจ�า	คนดีใจ	คนเสียใจ	คนมีทรัพย์	คนหมดทรัพย์	คนมีความสุขมากๆ	คนมี
ความทุกข์มากๆ	ก็มีให้เห็นเป็นประจ�า	ท�าให้มีสติมาก	
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	 (๓)	มกีารอยูป่ระพฤติพรหมจรรย์คอืท�าอรยิมรรคได้ดกีว่า	พระพทุธเจ้าทกุ
พระองค์กม็าอบุตัท่ีิชมพูทวปีนี	้ข้อปฏบิตัอิรยิมรรคพระองค์ก็ทรงประกาศทีช่มพทูวปี 
มพีระอริยสาวกมากมายปฏบิตัติามจนบริบูรณ์	ได้เป็นพระอรหันต์	มนษุย์ชมพทูวปี
จึงประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีกว่ามาก	ฝึกศีลก็ได้ดีกว่าฝึกที่ภูมิอื่นๆ	เช่น	ไปฝึกที่ภูมิ
เทวดานี	่เนือ่งจากข้างนอกดหีมด	ข้างในจงึไม่ค่อยได้ฝึก	มนษุย์เรานีข้่างนอกไม่ค่อย
ดีนัก	 มีคนด่าเป็นประจ�า	 เราจึงได้ฝึกความอดทน	 ฝึกงดเว้น	 ท�าให้ศีลดี	 ท�าให้เรา 
มีความอดทน	งดเว้นสิ่งไม่ดีได้ง่าย	เพราะได้ฝึกคุณธรรม	ได้โชว์ความดีเยอะ	เพราะ
ข้างนอกไม่ดเีรากไ็ด้โชว์ด	ีข้างนอกดเูหมอืนไม่เรยีบร้อย	ไม่สงบ	เรากไ็ด้โชว์ความสงบ	
ส่วนเทวดาไม่ค่อยได้ฝึก	 เพราะข้างนอกดีหมด	ก็เลยไม่ได้ฝึกเท่าไร	ฝึกปัญญาก็ได้
เยอะและได้ไว	เพราะสิ่งต่างเปลี่ยนแปลง	แปรปรวนอยู่เสมอ	ไม่แน่ไม่นอน	บังคับ
ควบคุมไม่ได้	 อย่างมาประเทศอินเดียนี่ฝึกได้ดีมากเหลือเกิน	 ประเทศอินเดียนั้น 
จึงเป็นโรงเรียนพระโพธิสัตว์	 ท่านไหนที่ได้ศึกษาในชาดก	 จะมีเร่ืองบอกว่า	 พระ
โพธสิตัว์เกดิทีก่รงุพาราณสีอยูเ่สมอ	เพราะเมอืงพาราณสนีีเ่ป็นโรงเรยีนจรงิๆ	มอีะไร
หลากหลายให้ศึกษาให้เรียนรู้มาก	มีความทุกข์	มีความแตกต่างของผู้คนเยอะ	 ใน
ชาดกจะบอกว่า	พระโพธสิตัว์เกิดในกรงุพาราณส	ีมพีระราชาชือ่ว่าพระเจ้าพรหมทัต 
อะไรก็ว่าไป	 อย่างนี้แหละ	 ชมพูทวีปนี้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดี	 ท�าอริยมรรคได ้
ไวกว่า
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	 พระโพธสิตัว์ทรงเปล่งอาสภวิาจาว่า	เราเป็นผู้เลิศทีสุ่ด	ตัง้แต่เป็นเด็ก	ต่อมา 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พวกเราหากมาท�าตามค�าสอนของพระองค	์ 
ก็สามารถเหนือกว่าเทวดาและเหนือกว่าพรหมได้	ค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้	ไม่ใช่
สอนให้เป็นคนดี	ไม่ใช่สอนระดับเทวดา	ไม่ได้สอนให้จิตสงบ	ไม่ใช่ระดับพรหม	แต่
สอนให้พุทธะ	 เป็นผู้รู้	 รู้สิ่งต่างๆ	ตามที่มันเป็นจริง	 สอนให้รู้อริยสัจ	 ให้หมดกิเลส	
เป็นพระอริยเจ้า	

	 สรปุว่า	เรามาสถานทีแ่ห่งนี	้ได้รูจ้กัว่าการเกดิเป็นมนษุย์นี	้ถอืว่าเป็นภพภมูิ
ที่ดีแล้ว	 เลิศสุดในแง่ที่จะฝึกให้เป็นพุทธะ	 พระพุทธเจ้าของเราก็ได้พิสูจน์ให้ดูแล้ว
ว่า	พระองค์บ�าเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งได้เกิดเป็นมนุษย์	แล้วก็ฝึกตนเอง	แสวงหา	
ค้นหา	 จนกระทั่งได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 พวกเราไม่ต้องถึงขั้นนั้น	 เป็นสาวก 
ก็นับว่าประเสริฐแล้ว	 ท�าตนให้พ้นจากทุกข์	 เปลี่ยนแปลงจากปุถุชนให้เป็นพระ
อริยะได้	

	 การเปรียบเทียบเมื่อครู่น้ี	 พูดสรุปอีกสักหน่อย	 บางท่านอาจจะจ�ายังไม่ได	้
มนษุย์อุตตรกรุทุวปี	เหนอืกว่า	เลศิกว่า	เด่นกว่า	ใน	๓	แง่	คอื	(๑)	ไม่มีความหวงแหน	
(๒)	ไม่มีความเห็นแก่ตัว	(๓)	อายุแน่นอนเท่ากันหมด	เทวดาชั้นดาวดึงส์	เหนือกว่า	
เด่นกว่า	ใน	๓	แง่	คือ	(๑)	อายุทิพย์	(๒)	วรรณะทิพย์	(๓)	มีความสุขอันเป็นทิพย์	
มนุษย์ชมพูทวีปอย่างพวกเราทั้งหลายที่นั่งๆ	กันอยู่นี้	เหนือกว่า	เลิศกว่า	ใน	๓	แง่	
คอื	(๑)	มคีวามกล้าหาญ	(๒)	เป็นผูม้สีตมิัน่คงกว่า	(๓)	มีการอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์
คือท�าอริยมรรคได้ดีกว่า
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	 วันนี้	 ได้มาสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ	 พระองค์เป็นผู้เลิศที่สุดในโลก	 ผม
ได้แสดงแจงสิ่งที่เลิศ	๔	ประการ	และแสดงให้เห็นความส�าคัญของการเกิดมาเป็น
มนษุย์พบค�าสอนของพระพทุธเจ้า	นบัว่าเป็นชาตทิีด่ทีีส่ดุอกีชาตหิน่ึงในสงัสารวฏันี ้
ถ้าเราใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์	 ก็จะสามารถท�าตนให้พ้นทุกข์	 ท�าตนให้เข้าใกล้
นิพพานยิ่งๆ	ขึ้นไปอีก
 
	 บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ	อนุโมทนาทุกท่านครับ
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๗. สรุปธรรมนำาไปปฏิบัติ
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๗. สรุปธรรมน�าไปปฏิบัติ

บรรยายที่ สารนาถ เมืองพาราณสี
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

	 ต่อไปตั้งใจฟังสรุปธรรมะนะครับ
		 กราบนมัสการหลวงปู่และพระอาจารย์นะครับ	
	 สวัสดีครับ	ท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่านครับ	

	 วันน้ีเป็นวันสุดท้ายแล้ว	 พวกเราจะได้เดินทางกลับ	 หลังจากที่มาไหว ้
สงัเวชนยีสถาน	ในช่วงบรรยายวนัแรกผมกไ็ด้ให้ความหมายเกีย่วกบัสงัเวชนยีสถาน 
ไปแล้ว	วนันีเ้ป็นวนัสุดท้าย	จบส้ินสังเวชนยีสถานแล้ว	ไม่ทราบว่าทกุท่านไปยงัสถานที่ 
เหล่านั้นแล้ว	ได้มีความสังเวช	ความสลดใจ	ความที่รู้สึกว่าได้มีตัวกระตุ้น	มีสถานที่ 
ช่วยกระตุน้เตอืนให้มาเป็นผูท้ีไ่ม่ประมาท	ไม่หลงลมืความจรงิบ้างหรอืยงั	แต่ละท่าน
ก็คงจะรู้ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว	เมื่อเช้านี้ได้ไปสังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายในการเดิน
ทางคราวนี	้ถ้าว่าตามล�าดบัท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสงัเวชนียสถาน	๔	แห่งแล้ว 
อยูล่�าดับที	่๓	สถานทีแ่ห่งนีค้อืทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั	ใกล้กรงุพาราณสเีพือ่ระลกึ
ว่า	 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธัมมจักรอันยอดเยี่ยม 
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ในสถานที่แห่งนี้	 ข้อธรรมะต่างๆ	 ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ในตอนแสดง
ธัมมจักร	 ผมก็ได้พูดให้ฟังไปบ้างแล้ว	 แต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าที่ทรง
แสดงปฐมเทศนานี	้ แสดงเรือ่งอะไรบ้าง	 จะพดูให้ฟังเล็กๆ	 น้อยๆ	 แล้วกจ็ะได้สรปุ 
ข้อธรรมะต่างๆ	 มาคราวน้ี	 ผมมาท�าหน้าที่ในแง่ขยายความธรรมะ	หรือบอกสอน
แนะน�าเกีย่วกบัธรรมะท่ีควรจะพิจาณา	ทีค่วรจะได้ในท่ีต่างๆ	ท่ีได้เดนิทางมา

	 พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	 ประกาศจักรคือธรรมะ	
เหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าก็ได้ประกาศต่อเนื่องกันไป	 จนถึงพรหมโลก	 หมู่มนุษย์เรานี้ 
ก็ประกาศต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้	 ท่านใดที่เคยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	
คงจะรู้ว่ามีข้อธรรมะอะไรบ้างในบทสวดนั้น

	 ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น	 ข้อธรรมะที่ส�าคัญๆ	 ก็มีอยู่	 ๒	 ประเด็น	 คือ
พระองค์ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ค�าว่า	 มัชฌิมา	 แปลเป็นไทย	
นิยมแปลว่า	สายกลาง	ทางสายกลาง	ที่เรานิยมพูดกันบ่อยๆ	ค�าว่า	มัชฌิมา	ภาษา
บาลีนี่หมายถึง	 มันพอดี	 มันถูกต้อง	 มันเหมาะสมกับความเป็นจริง	 เหมาะสมกับ 
เป้าหมาย	ตรงกันกับเป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึง	มัชฌิมาปฏิปทา	คือข้อปฏิบัติหรือ
ทางด�าเนินที่พอดี	 เหมาะสม	 ถูกต้อง	 กับการที่จะท�าให้เป็นผู้ที่มีดวงตา	 มีปัญญา	 
เป็นไปเพื่อความสงบระงับของกิเลสทั้งหลาย	 เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง	 เห็นสิ่งต่างๆ	
ตามเป็นจริง	เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อริยสัจ	เป็นไปเพื่อพระนิพพาน	มัชฌิมาปฏิปทา
นี้ก็เป็นข้อธรรมะอย่างที่หนึ่งในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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	 ข้อธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอริยสัจ	๔	ซึ่งผมได้พูดไปแล้ว	ถ้าปฏิบัติตาม
อริยมรรคมีองค์	๘	มดีวงตาปัญญา	กจ็ะรูแ้จ้งอรยิสจั	พระพุทธองค์นัน้ได้ทรงค้นคว้า
วิจัย	 ปฏิบัติ	 ด�าเนินตามมรรค	 จนกระท่ังมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจโดยท่ีไม่ได้ฟังใคร 
มาก่อน	 พระองค์ทรงปฏิญญาตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ	 ส่วนพวกเรามาฟังแล้ว 
ก็ค่อยๆ	ปฏิบัติตามไป	หากได้เห็นอริยสัจ	ก็เป็นผู้รู้ตาม

	 หลักธรรมหลักๆ	ก็มี	๒	อย่างนี้แหละ	อริยมรรคมีองค์	๘	ประการ	เป็นข้อ
ปฏิบัติ	 เป็นมัชฌิมาปฏิปทา	 เป็นข้อปฏิบัติที่พอดีเหมาะสม	 ถูกต้อง	 อันจะเป็นไป
เพื่อท�าให้มีดวงตา	มีญาณ	ท�าให้เกิดดวงตา	เกิดญาณ	เมื่อมีดวงตา	มีญาณแล้ว	จะ
เป็นไปเพือ่ความสงบระงบั	เพือ่ความรูย้ิง่	เพือ่ความตรสัรู	้เพือ่นพิพาน	มีดวงตาแล้ว
ก็จะได้เห็นอริยสัจ	๔	ได้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์	เดิมเราเห็นผิดอยู่	เห็นไม่ถูก	เห็น
ไม่ตรง	เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์	เห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์	
และเห็นหนทางว่าเป็นหนทาง	อย่างนี้นะครับ	

	 ก่อนทีจ่ะทรงประกาศมชัฌมิาปฏปิทา	พระพทุธองค์ทรงแจกแจงข้อปฏิบตัิ
ทีผ่ดิพลาด	ข้อปฏบิตัทิีเ่ราเรยีกว่า	ทางสดุโต่ง	๒	ข้าง	ตามความเห็นผิดของคนทัว่ไป
ในยุคนัน้	จนกระทัง่ถงึยคุนีก้ย็งัปฏบิตัผิดิเพ้ียนกนัอยูด้่วยก�าลงัของกเิลส	หนทางผดิ
มี	๒	ประการ	
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	 อันท่ีหนึ่ง	 คือ	 กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให้หมกมุ่นด้วยใคร่ 
ในกาม	เกดิจากความเห็นผดิว่า	กามคุณเป็นของไม่มโีทษ	เอบิอิม่พรัง่พร้อมด้วยกาม
แล้วจะพ้นทุกข์ได้	 แสวงหาความสุขในกาม	 เนื่องจากกามนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง	
มันให้ความสุขไม่ได้จริง	คนที่ไปขวนขวาย	ลุ่มหลง	หาความสุขในกาม	จึงไม่อาจจะ
ถึงความสุขที่แท้จริงได้	 ใครที่หาความสุขจากแบบนี้ก็นับว่าผิดตั้งแต่ต้นแล้ว	อย่าง 
พวกเรายุคใหม่	ถ้าไม่เคยศึกษาธรรมะก็มักจะนึกว่า	ได้นั่นได้นี่	มีนั่นมีนี่	มีเงินทอง	
มช่ืีอเสยีง	มตี�าแหน่งสงูๆ	แล้วกจ็ะได้มคีวามสขุ	อนันีก้เ็ป็นความเหน็ทีผ่ดิ	ไม่ใช่ทางที่
จะให้ความสขุได้อย่างแท้จริง	แบบท่ีเราเป็นกนัอยู	่หลายท่านกไ็ด้มีเงนิทอง	มีชือ่เสยีง 
หรือมีต�าแหน่ง	 มีนั่นมีนี่บ้างแล้ว	 ความสุขก็ยังหาไม่เจอ	 ดูเหมือนจะห่างออกไป
เรื่อยๆ	 เพราะว่าการหมกมุ่นประกอบตนให้พัวพันในกามสุขนี้	 มันผิดทางอยู่	 มัน
ไม่ใช่ทางที่จะท�าให้สงบ	 ไม่ใช่ทางให้กิเลสสงบระงับ	 เรายังวุ่นวายอยู่ก็เป็นเพราะ
กิเลสนี้เอง	ไปหมกมุ่นในกามคุณต่างๆ	มันท�าให้กิเลสยังไม่สงบ	เป็นการให้เชื้อแก่
กิเลส	กิเลสยังมีอยู่	ก็ยังไม่สงบอยู่อย่างนั้นแหละ	เราจะบอกว่า	กินอาหารอร่อยๆ	
กินเยอะๆ	จนมันเบื่อไปเลย	อย่างนี้ก็คงไม่ได้เบื่อไปตลอดชาติ	นอนเยอะๆ	นอนให้
มนัอ่ิม	นอนให้เพยีงพอต่อความต้องการ	มันจะไม่ได้ง่วงอกี	อย่างนีค้งไปไม่รอด	ต้อง
กนิน้อยๆ	นอนน้อยๆ	ไม่ให้อาหารกเิลส	ปฏบิตัติามอรยิมรรค	จงึจะเบือ่หน่ายได้จรงิ
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	 กามสุขัลลิกานุโยโค	 การประกอบตนให้มัวเมาหมกมุ่นด้วยความใคร่ใน 
กามสขุ	อนันีเ้ป็นทางผดิ	การจะมคีวามสขุกับกามคณุได้	ต้องมตีณัหา	มรีาคะย้อมจติ 
ให้มดืมวั	พระพทุธเจ้าทรงแสดงโทษของกามไว้มากมายหลายประการ	สิง่ต่างๆ	มนั
มีคุณ	มีโทษ	บางทีเราเห็นแต่คุณ	เห็นแต่แง่ดีของมัน	ไม่มองแง่เสีย	มองไม่ครบด้าน	
มองไม่ครบประเด็น	มองแต่ในแง่ที่มันจะให้ความสุขโสมนัส	ก็เกิดความเสียหายได้	
พระพทุธเจ้าทรงแสดงทัง้แง่ด	ีแง่ทีม่นัมคีณุ	แง่ทีมั่นมีโทษ	แสดงข้อเทจ็จรงิของมัน 
เป็นของเกิด เป็นของดับ มีคุณอย่างไร มีโทษอย่างไร และทรงแสดงอุบายวิธี 
ทีจ่ะออกจากมนั ไม่ตกเป็นทาสมนั ไม่เอาสขุและทุกข์ไปฝากไว้กบัมัน	เราจะออก
จากมันได้อย่างไร

	 โลกของเรานีม้ตีวัหลอกเยอะแยะ	มาอินเดยีนีก่มี็ปัญหาอะไรเยอะแยะ	อย่างนี้ 
กร็ูส้กึรกัเมอืงไทยแล้ว	อยากกลับเมืองไทย	ไปรักเมืองไทย	อยากอยู่เมืองไทย	ก็ผิด
อีกแล้ว	 หาความสุขไม่ได้จริง	 เราจะสุขได้อย่างแท้จริงต้องส้ินตัณหา	 อย่างที่บอก
ไปแล้ว	ในเรื่องอริยสัจ	การไปหมกมุ่น	การแสวงหาความสุขจากกามคุณ	ไม่ใช่ทาง 
ที่จะท�าให้จิตมีความสงบ	พระองค์ทรงสอนให้เห็นโทษของกามตามที่มันเป็น	
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	 พระองค์ทรงแสดงโทษของกามในแง่อปุมาหลายประการด้วยกนั	เช่น	อปุมา
กามคณุ	วัตถุ	สิ่งของ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	เป็นเหมือนโครงกระดูกที่คนช�านาญเขา
เลาะเอาเนื้อออกไปเรียบร้อยแล้ว	เหลือแต่เลือดติดกระดูกอยู่	มีหมาที่หิวโซนั่งอยู่
ข้างๆ	 เขียง	 เขาเลาะเนื้อออกไปเรียบร้อยแล้ว	 ก็โยนกระดูกให้หมา	 ถามว่า	 หมา 
ทีเ่ลยีกระดกูนีจ่ะอิม่ไหม	พวกเราคงตอบได้	คงไม่อ่ิมนะ	เหมือนกบัพวกเราทัง้หลาย
ทีพ่ากนัด่ืมกนิโน่นนีน่ัน่	ถ้าถามดวู่าอิม่หรอืยงั	บางคนกนิหมดไปหลายรถสบิล้อแล้ว	
กนิจนแก่	บางท่านกนิจนอ้วนไปเลยก็ม	ียงัไม่รูส้กึอิม่	จนจะตายแล้ว	กย็งัอยากอยูต่่อ	
อยากกินต่อ	แต่ก็ตายเสียก่อน	อันนี้เป็นโทษของกามคุณ	ดังนั้น	ให้รู้จักโทษของมัน	
ถ้าไปหมกมุ่นขวนขวายหาสุขจากกามคุณ	คงจะไม่จบไม่สิ้น

	 กามทั้งหลายอุปมาเหมือนกับความฝัน	 อย่างบางท่านเคยฝัน	 ฝันเห็นโน่น
เห็นนี่	อะไรต่อมิอะไรต่างๆ	พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เหลืออะไร	ก็เหมือนกับเราตอนนี้	
สิง่นัน้เป็นของเรา	สิง่นีเ้ป็นของเรา	เรามตี�าแหน่งโน้น	เรามตี�าแหน่งนี	้นีก้เ็รยีกว่ายงั
อยู่ในความฝันอยู่	เหมือนจริงมาก	แต่เป็นแค่ความฝัน	พอตื่นขึ้นมาก็ไม่เหลืออะไร	
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	 กามทัง้หลายเหมอืนกบัของขอยมืเขามา	เราไม่ใช่เจ้าของอย่างแท้จรงิ	เรายมื
เขามา	เลยได้ใช้ช่ัวคราว	ใช้ได้เฉพาะตอนทีเ่จ้าของเขาไม่ทวงคืน	แม้แต่ร่างกายเราเอง
กข็อยมืโลกเขามาใช้	พอถงึเวลา	เขากท็วงคนื	ตอนนีห้ลายท่านเจ้าของเขากเ็ริม่ทวงมา
แล้ว	ต้องยอมคนืเขาแต่โดยด	ีถงึเวลาแล้ว	เขาจะมาเอาคนื	ไม่ใช่ว่า	เจ้าของเขาทวงคนื
กเ็ถียงกนัอยูน่ั่น	ไม่ยอมคืนเขาไป	เหมอืนกบัมคีนหนึง่ยมืเครือ่งประดับของคนอ่ืนมา	
เอามาประดบัร่างกายของตวัเอง	เดนิไปตามท้องตลาด	คนท้ังหลายทีเ่หน็เขากบ็อกว่า	
โอ...	คนนีร้วยแท้	มเีคร่ืองประดับอย่างโน้นอย่างนีก้ว่็าไป	พอเจ้าของเขาเจอตวั	เขา
ทวงคืน	กอ็ย่าลืมให้เขานะ	นีก่เ็ป็นค�าอุปมาแสดงโทษของกาม	

	 ต่อมาอันท่ีสอง	อัตตกิลมถานุโยค	 การประกอบตนให้ได้รับความล�าบาก
โดยเปล่าประโยชน์	 มีความเห็นผิดว่า	 วิธีทรมานตนอย่างนั้นๆ	ท�าให้หมดกิเลสได	้
ท�าให้หมดทุกข์ได้	ทั้งๆ	ที่มันไม่ใช่หนทาง	ประกอบไปแล้วก็เป็นทุกข์เปล่าๆ	ท�าไป 
กเ็ปล่าประโยชน์	กายกล็�าบาก	เจบ็ปวดไปโดยไม่มีผลในการละกเิลสอะไร	โดยเฉพาะ
พวกทีเ่ขาแสวงหาโมกขธรรม	อยากหลดุพ้น	อยากจะหมดกเิลส	หมดทกุข์	หมดโศก	
หมดโรค	หมดภัย	แต่ไม่รู้หนทาง	เขากท็�าให้ตนล�าบากมากมาย	เมือ่เช้าหลายท่านได้
ไปที่แม่น�้าคงคา	เขาก็ทรมานตนด้วยวิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้าง	อยากจะหมดบาป	สิ้นบาป	
อยากจะให้เวรภยัท้ังหลายมันหมดไป	เขาไม่รู้วธิ	ีเขากไ็ปท�าให้ตนล�าบาก	เช่น	ตืน่เช้า 
ขึ้นมา	อากาศหนาวๆ	ก็ไปอาบน�้า	โดยคิดว่า	น�้าแม่น�้าคงคานี้มันจะช่วยล้างบาปได้	
อย่างนี้	 บางคนยังไม่ได้ล้าง	 ก็นึกอยู่ว่า	 เมื่อไรจะได้ล้างสักที	 ถ้าตาย	 ก็เอากระดูก 
ไปล้างที่แม่น�้าจะได้สะอาดบริสุทธิ์	 ได้ไปเกิดสวรรค์	 อะไรอย่างนี้	 ก็เหนื่อยล�าบาก
ตัวเองเปล่าๆ	ไปล้างก็ล้างได้แต่ขี้ไคล	แต่กิเลสนี่มันล้างไม่ออก	ของไม่ดีต่างๆ	มัน
ล้างไม่ได้	บาปก็ล้างไม่ได้	แต่เขาเข้าใจผิดอยู่	
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	 บางพวกก็ท�าพิธีกรรมอะไรต่อมิอะไร	 ในทางอินเดียนี่จึงเป็นที่ดูพวกที่เขา
เห็นผิด	แล้วก็มาท�าให้ตนเองล�าบากต่างๆ	นานา	ท�าความเพียรไป	อุตส่าห์ท�า	แต่
ว่าไร้ประโยชน์	มีเยอะแยะ	ซึ่งนักบวชเหล่านี้ก็มีชื่อต่างๆ	หลากหลาย	เป็นฤๅษีก็มี 
เป็นดาบสก็มี	 เป็นอเจลกะก็มี	 อเจลกะก็คือชีเปลือย	 คือคนไม่นุ่งผ้า	 เป็นนักบวช 
ที่อยู่ตามส�านักต่างๆ	 ก็มี	 ตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงยุคนี้	 มีประวัติเล่าต่อเน่ืองกัน
มา	 ในคราวนี้ท่านทั้งหลายได้มาดู	คงจะเห็นบ้างบางส่วน	มีพิธีกรรมมงคลตื่นข่าว 
หลากหลายที่เมืองไทยเราเอาไปใช้กับเขาบ้างเหมือนกัน	เอาไปใช้เยอะแยะ	เอาไป 
จากอนิเดยีนีแ่หละ	พธิขีึน้บ้านใหม่	พธิรีดน�า้สงัข์	ถ้าจะให้ขลงักต้็องเอาน�า้จากแม่น�า้
คงคานีไ่ป	แค่จะมาเอาน�า้นีก่เ็สยีเงินไปหลายหม่ืนแล้ว	ไปมากล็�าบาก	คดิดไูปเอาน�า้ 
ทีแ่ม่น�า้คงคา	คดิดมูนัทรมานขนาดไหน	แล้วกไ็ม่ได้มงคลอะไรมาสกัอย่างเลย	เพราะ
แม่น�้าคงคานี่ไม่ได้อยู่ในมงคล	๓๘	

	 อยากได้มงคล	ก็มีมงคล	๓๘	ข้อ	 เปิดหนังสือดูรายละเอียด	แล้วก็ท�าตาม
เอาสบายเลย	 แต่คนที่ไม่รู้นี่มันล�าบาก	 เหนื่อยและเสียเวลา	 ไม่ได้ประโยชน์อะไร
เลย	ท�าให้ตนเองล�าบากโดยเปล่าประโยชน์	นีไ่ม่ต้องพดูถงึพวกทีท่รมานตนโดยการ
นั่งตากแดดบ้าง	 นอนบนตะปูบ้าง	 นอนบนหนามบ้าง	 หรือพวกท�าสมาธิเคร่งครัด	
พยายามให้มันนิ่ง	 มันแน่นอน	 อะไรต่อมิอะไร	 ไม่รู้ความจริง	 มันก็ล�าบาก	 ไปกด 
ไปข่ม	 โดยคิดว่าอดอาหารนี่แหละ	 กิเลสมันจะลด	 นี่ก็เพี้ยนไป	 เพราะกิเลสนี่มัน 
ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย	มันอยู่ที่จิต	เมื่อมันอยู่ที่จิตก็ต้องท�าให้ถูกด้วย	ไปข่มจิตไว้	ข่มให้
มันนิ่งไปเลย	อย่างนี้ก็เพี้ยนไปอีก	ไม่ได้ถอนกิเลสออกมา	แค่ข่มไว้	ทับไว้	สิ่งต่างๆ	
มแีต่ของไม่เทีย่ง	จะต้องมปัีญญารูจ้กัว่ามนัมแีต่ของไม่เทีย่ง	ต้องช�าระความเหน็ผดิ
ออกไป	จึงจะท�าได้	ต้องมาปฏิบัติตามอริยมรรคเท่านั้น	จึงจะถูกทาง
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	 ทางทีผ่ดิมอียู	่๒	ทาง	กามสขุลัลกิานโุยคกบัอัตตกลิมถานโุยค	พระพทุธองค์ 
ทรงให้หลกีเลีย่งสิง่ผดิ	แล้วตรสัมชัฌมิาปฏปิทา	คอืทางทีถ่กูต้อง	พอด	ีเหมาะสมกบั
ความเป็นจริง	อันเป็นไปเพื่อท�าให้เกิดดวงตา	มีองค์ประกอบอยู่	๘	ประการ	ได้แก่	
สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	
สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ	นับว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลาย	 เราจะ
ได้ไม่ไปท�าทางที่ผิดนั้น

	 พวกเรานี่แม้จะเกิดในเมืองไทยเมืองพุทธ	 ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ท�าอันผิดๆ	 
มาเยอะเหมือนกัน	 หมกมุ่นในกามสุขโดยคิดว่าจะได้สุขจนใจเหี่ยวแห้งเลย	 อันนี้
มันผิดทางอยู่	 เป็นไปไม่ได้ที่จะท�าให้ได้ปัญญาจนเข้าถึงความสงบ	 บางท่านที่ได้
สนใจธรรมะ	ได้มาฟังธรรม	ได้มาพิจารณาอะไรให้มันถูกต้องตามธรรม	ได้มาเจริญ
ปัญญา	ก็ได้ความสงบไปบ้างแล้ว	ต่อไปก็เพียงแต่มาปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	บางคน
สนใจปฏิบัติธรรม	ถ้าไม่ฟังให้ดี	ก็จะไปท�าตนให้ล�าบากเปล่าๆ	อดข้าวอดน�้า	ข่มจิต 
ข่มใจ	วิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้าง	ท�าสมาธิวิธีโน้นวิธีนี้	หลากหลายเหลือเกิน	ซึ่งเขาก็ท�ามา 
ต้ังแต่ยุคพุทธกาล	 จนผู้ที่ได้สมาธิชั้นสูงสุดก็มีเยอะแยะ	 แต่ก็ไม่ได้มีปัญญารู้แจ้ง
อริยสัจ	ไม่หมดกิเลส	เพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ทาง	
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	 ตัวทางจริงๆ	 คืออริยมรรคมีองค์	 ๘	 ประการ	 เป็นทางที่จะท�าให้ถึงความ 
พ้นทกุข์ได้	ตัง้แต่ทกุข์เลก็ๆ	น้อยๆ	จนถงึทุกข์ทัง้หมดเลย	ตัง้แต่เรือ่งไม่ดเีลก็ๆ	น้อยๆ	
ที่เราเรียกกันว่าเสนียดจัญไรอะไรทั้งหลาย	 จนกระทั่งกิเลสละเอียดๆ	 ก็ละได้ด้วย
ข้อปฏบัิตอัินเดยีวกนันีแ้หละ	ปฏบิตัไิด้น้อยกล็ะได้น้อย	ปฏบิตัไิด้เตม็บรบิรูณ์ เป็น
พระอรหนัต์ กล็ะกเิลสได้ทัง้หมด	พวกเราทราบดงันีแ้ล้ว	กง่็ายเหลือเกนิแล้วตอนนี ้
อยากได้มงคลก็ท�าเอาเลย	 ท�าอยู่ในกรอบอริยมรรค	 ให้มีความเห็นถูกต้อง	 อะไร 
ไม่ดีก็ละไปเสีย	อะไรดีก็ท�าเสีย	ความคิดไหนไม่ดีก็ละไป	ความคิดไหนดีก็ท�า	ค�าพูด 
ไหนไม่ดีก็ละไป	 ค�าพูดไหนดีก็ท�า	 พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์
ดีแล้ว	 จึงบอกว่าในยุคนี้	 พวกเรามีโชคลาภที่เกิดมาทันค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 
ได้รับข่าวสาร	ได้รับค�าสอนที่สืบทอดกันมา	ตั้งแต่พระองค์ทรงประกาศเอาไว้ที่ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน	ตกทอดมาจนถึงรุ่นพวกเรา	

	 อีกไม่นานนักค�าสอนนี้ก็จะหมดไปจากโลกมนุษย์	 ต่อไปชาวโลกก็จะมีแต่
ความมดื	ยิง่ไปดเูมือ่เช้านี	้ข้างแม่น�า้คงคานี	่ไม่รูส้งัเวชกนับ้างเปล่า	ต้องมคีวามรู้สกึ
กระตุ้นเตือนตัวเองว่า	 โอ...	 เรานี่เกิดในเมืองพุทธนี่ดีเท่าไรแล้ว	 ได้เข้าใจได้รู้อะไร
เป็นอะไร	ไม่ต้องมาท�าพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร	อาบน�้าเย็นๆ	
โดยคิดว่าจะล้างบาปได้	เอาน�้านี้ไปกินจะได้เป็นมงคล	อย่างนี้	
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	 นีก้ล่าวถงึค�าสอนท่ีพระพุทธองค์ทรงประกาศไว้ทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั	ทรง
ประกาศธรรมจกัร	 อาวธุคอืธรรมะ	 เอาไว้ฆ่ากิเลสในจิตตสันดานของสัตว์ทั้งหลาย	
แสดงธรรมะหลกัๆ	๒	ชดุด้วยกนั	เป็นธรรมะชดุใหญ่ท่ีสดุแล้ว	คอื	อรยิมรรคมีองค์	๘	 
กบัอรยิสัจ	๔	และกจิต่ออริยสัจแต่ละข้อๆ	กค็รบถ้วนแล้ว	ท่านใดทีส่นใจกส็ามารถไป
สวดธมัมจักกปัปวตัตนสตูรได้	เป็นพระสตูรทีดี่มาก	แสดงหลกัการปฏบัิตทิีค่รบถ้วน 
ทีเดียว	

	 ต่อไปจะพูดถงึข้อสรุปธรรมะ	พวกเรามากนั	๘	วนั	มาสงัเวชนยีสถาน	๔	แห่ง 
กค็วรจะได้สงัเวช	คอืการกระตุน้เตอืนจติใจให้เป็นคนไม่ประมาท	เป็นคนทีต่ืน่ขึน้มา 
ดูความเป็นจรงิ	ตืน่ขึน้	หมายความว่าแต่เดมิพวกเรานัน้เป็นคนทีห่ลบัอยู	่ยงัไม่ตืน่ขึน้ 
ยังไม่รู้ความจริง	ยังไม่เป็นพุทธะ	ยังไม่ได้เป็นผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	เราก็จะได้ตื่นขึ้น
มาแล้ว	กระตุน้เตอืนตนเองให้มาท�าความเพียร	บางท่านอาจจะได้ฟังข้อธรรมะต่างๆ	
มาเยอะแล้ว	ศึกษามาเยอะ	จะได้เร่งฝึกหัด	บางท่านรู้วิธีด้วยแล้ว	จะได้พยายามให้
ยิ่งขึ้น	บางท่านยังไม่รู้ก็จะได้ศึกษา	แต่ละท่านมีการศึกษาต่างขั้นกัน	ถ้าสังเวชก็จะ
ได้ไปพัฒนาตนเองต่อไป
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	 ถ้าพูดถึงการปฏิบัติไปตามล�าดับ	 หลังจากที่เกิดความสังเวชแล้ว	 อยากจะ
ศึกษาเรียนรู้	 ควรจะเริ่มอย่างไร	 ปฏิบัติอย่างไร	 เพราะว่าเมื่อพูดถึงข้อธรรมะ	 ก็มี
เยอะหลากหลาย	ถ้าพูดเต็มที่ก็ต้องอริยมรรคมีองค์	๘	ปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มที่	เป็น
อรหันต์ไปเลย	แต่บางท่านยังหันซ้ายหันขวาอยู่	ปัญหาทางบ้านก็ยังเยอะ	จะให้พูด
ถึงพระอรหนัต์	ปล่อยวางทุกเร่ืองไปเลย	กอ็าจจะยงัไม่ถงึเวลา	จงึต้องมีล�าดบัในการ
ศึกษา	ผมจะขอแยกออกมาเป็น	๓	ระดับด้วยกัน	
	 หลงัจากท่ีมคีวามสงัเวช	หรือว่ากระตุน้เตอืนตวัเองได้แล้ว	มาสถานทีแ่ห่งนี้ 
แล้ว	ก็กระตุ้นเตือนตนเอง	 รู้ว่า	 เออ...	 เรามีชีวิตอยู่ไม่นาน	 เดี๋ยวก็แก่	 เดี๋ยวก็เจ็บ	
เดีย๋วกต็าย	ต้องทิง้สิง่ต่างๆ	ไปแล้ว	ควรจะได้อะไรตดิตวัไปบ้าง	อนันีแ้ยกเป็นระดับ
แบบง่ายๆ	๓	ระดับ	ไม่ใช่แบบละเอียด	เพราะว่าถ้าละเอียดเกินไปนัก	เดี๋ยวจะจ�า
ไม่ไหว	เอาแบบง่ายๆ	ก่อน

	 ระดับที	่๑	ให้เป็นผูม้พีืน้ฐานทีด่	ีการจะท�าให้เกดิกศุล	มกีศุลสมบรูณ์เตม็ที ่
ต้องมีพื้นฐาน	พวกเรามาที่นี่	เรียกว่ามาแสวงบุญ	มาท�ากุศล	เจริญกุศล	ถ้าพื้นฐาน 
ไม่ดีนี่	 กุศลก็ไม่งอกงามเหมือนกัน	 หลายท่านอยู่เมืองไทยคงได้ไปท�าบุญบ่อยๆ	 
ได้เจริญกุศลแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างหลายประการอยู่	ถ้าพื้นฐานไม่ดี	กุศลก็ไม่งอกงาม
เช่นกัน	 บางคนนี่เข้าวัดหลายปีเหมือนกัน	 ตั้งแต่สาวจนแก่ทีเดียว	 แต่ก็ยังเป็นคน
ไม่อดทน	 เป็นคนขี้เกียจอยู่	 เป็นคนขี้โกรธอยู่	 ขี้อิจฉาอยู่	 อย่างนี้ก็นับว่ายังไม่เกิด
ประโยชน์เท่าไรนัก	 บุญก็ได้เหมือนกัน	 แต่มันไม่งอกงาม	 นี้จึงต้องมีพื้นฐาน	 ที่
จะก่อให้เกิดกุศลให้ดี	 พื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลาย	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มี	 
๒	ประการ
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	 พื้นฐานเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย	มีอยู่	๒	ประการ	อย่างหนึ่ง คือ ศีล
ที่บริสุทธิ์ดี อย่างที่สอง คือ ความเห็นที่ตรง	ให้มี	๒	อย่างนี้เป็นพื้นฐานเสียก่อน	 
คุณงามความดีทั้งหลายก็จะได้งอกงามยิ่งๆ	ขึ้น	

	 อย่างทีห่นึง่คอืศลีทีบ่รสิทุธ์ิด	ีให้ทกุท่านตัง้ใจเป็นผูมี้ศลี	มาในทีน่ี	้ผมก็ได้พา
ท่านทัง้หลายไหว้พระสวดมนต์	ถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ	แล้วให้สมาทานสกิขาบท	
๕	เป็นพืน้ฐานไว้	นีก้เ็พ่ือจะให้ได้เป็นพ้ืนฐานทีด่นีัน่เอง	มเีหตุผลเบือ้งหลงัด้วย	ท่าน
ทั้งหลายก็อย่าลืมไปตั้งใจไปท�าให้มั่นคง	เบื้องต้นมีศีล	๕	ต่อมาให้งดเว้นจากทจุรติ
ทัง้	๑๐	ให้เหน็ชดัว่าทุจริตท้ังหลายไม่ควรท�า	อนันีศี้ลทีบ่รสิทุธ์ิด	ีศีลนี่เป็นของดีมาก	
มคีณุค่ามาก	เป็นพืน้ฐานส�าหรบัพวกเรา	เป็นเหมือนแผ่นดนิส�าหรบัเหยยีบยนื	หรอื
ท�าการงานต่างๆ	คนท�าการงาน	ถ้าไม่มีแผ่นดิน	มันก็ท�าอะไรไม่ได้	พวกเรากเ็หมอืน
กนั	จะเจรญิบญุกศุลต่างๆ	ถ้าไม่มศีีล	มนักง็อกงามไม่ได้	จะให้ทาน	จะท�าอะไรกท็�าได้
เหมอืนกนั	แต่บญุไม่งอกงาม	เพราะว่าพ้ืนฐานมันไม่ดี	
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	 จึงต้องมีพื้นฐานที่ดี	ตัวศีลน่ีเองเป็นทานระดับที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นระดับ 
มหาทาน	หลายท่านชอบให้ทาน	อย่างนี้ก็ดีมากแล้ว	แต่ศีลเป็นมหาทานที่บัณฑิต
ท่านรู้กันมานาน	ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น	ทานโดยทั่วไป	 เวลาที่เราให้คนอื่นเขา	 เรา 
ก็ให้คนน้ันบ้าง	 ให้คนนี้บ้าง	 ให้เป็นกลุ่มบ้างอะไรบ้าง	 ถ้าสูงสุดก็ให้เป็นสังฆทาน	 
ก็ให้เป็นครั้งเป็นคราว	ให้แก่บางกลุ่มบางพวก	ถ้าเป็นศีลนี่จะเป็นมหาทาน	สมมติ
ว่าศีลข้อที่	 ๑	 เราตั้งใจว่าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์	 งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์	
งดเว้นจากการท�าร้ายเบียดเบียนใครๆ	เราไม่ท�าตลอดชีวิตนี้	พอตั้งใจอย่างนี้	สัตว์
ในโลกนี้มีจ�านวนเท่าไร	 เราก็ให้ความปลอดภัย	 ให้ความไม่มีภัย	 ให้ความไม่มีเวร	 
ให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทุกหมู่เหล่า	อย่างนั้นแหละ	สัตว์นี่ไม่ใช่จ�านวนน้อยๆ	
เอาแค่คนนี่ก็เกือบเจ็ดพันล้านคนแล้ว	แค่เราตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าใคร	จะไม่ท�าร้ายใคร	
แค่นีก้ใ็ห้ความปลอดภยัแก่ทกุคนทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง	จงึเป็นการให้ทีย่ิง่ใหญ่มาก	สตัว์ 
มีจ�านวนเท่าไรล่ะ	 จ�านวนมหาศาลมาก	 เราก็ให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทุกตัวตน 
นัน่แหละ	อย่างนี	้ จงึเป็นมหาทาน	ท�าให้ไม่มเีวร	 ไม่มภียัต่อกนั	 ศลีข้ออ่ืนกค็ล้ายกนั 
นีแ่หละ
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	 ดังนั้น	ถ้าอยากท�ามหาทาน	ท�าทานที่ยิ่งใหญ่นี้	ทุกท่านอย่าลืมมีศีล	ศีล	๕ 
น่ันแหละ	 ที่ให้สมาทานไปนั่นแหละ	พยายามรักษาไว้	 เป็นของดีมากทีเดียว	 ได้
อานิสงส์มหาศาล	แค่ตั้งใจว่าจะไม่คดโกง	 ไม่ขโมยอะไรของใครนี่	ทางบริษัทที่เรา
ท�างานกส็บายใจแล้ว	เราไปอยูท่ี่ไหน	ไม่มกีารยักยอกอะไร	ไม่มีการลกัขโมยเอาของ
ใคร	ให้ความปลอดภัย	ให้ความไม่มีเวร	ให้ความไม่เบียดเบียนแก่ทุกคน	อย่างนี้นะ 
เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มาก	 เพียงมีศีลเท่านั้นก็เป็นมหาทาน	 นี้เป็นพื้นฐานอันที่หนึ่ง	 
ถ้ามีศีลก็จะท�ากุศลอ่ืนๆ	 ให้เจริญงอกงามขึ้น	 พูดภาษาเราก็ว่าท�าบุญขึ้น	 บางคน
ชอบบ่นอยู่เรื่อย	โอย...	ท�าบุญไม่ขึ้น	ท�าบุญแล้วก็ทุกข์	ท�าบุญแล้วก็เครียดโดนด่า
อยู่เรื่อย	 อะไรต่างๆ	 อันนี้ต้องพิจารณาตนเองว่ามันขาดอะไร	 ขาดพื้นฐานข้อไหน
บ้าง	ถ้าว่าตามหลักนี้	ก็คือโดยส่วนใหญ่จะขาดศีลกัน	ฉะนั้น	ให้เป็นคนมีศีล	ส�ารวม	
ระมดัระวัง	มคีวามอดทน	มคีวามอ่อนน้อม	รูจ้กัเหน็อกเหน็ใจ	อย่าไปท�าร้ายร่างกาย
และจิตใจใครๆ	
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	 พื้นฐานข้อที่สองคือความเห็นที่ตรง	ความเห็นที่ถูกต้อง	ความเห็นที่ถูกต้อง 
ในขัน้พืน้ฐาน	คอืความเช่ือเรือ่งกรรม	เรือ่งผลของกรรม	ดช่ัีวอยูท่ีก่รรม	ไม่อยูท่ีข้่างนอก 
อยู่ที่กรรม	อยู่ที่ภายในนี้	ดีชั่วอยู่ที่ใจของเรานี่แหละ	อยู่ที่กรรม	อยู่ที่เจตนา	อยู่ที่
ความตั้งใจของเรานี่เอง	ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้พูดให้ฟังไปบ้างแล้ว	ถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่อง
กรรม	เรื่องผลของกรรม	พื้นฐานก็จะดี	ถ้ายังเป็นพวกที่มีมงคลตื่นข่าวอยู่	มุ่งหาแต่
มงคลโน่นนี่นั่น	 เชื่อหมอดูหมอเดา	เขาทายว่า	 เออ...	คุณนี่ชักจะไม่ดีแล้ว	ต้องไป
แก้กรรมแล้ว	แก้โน่นแก้นี่	หวั่นไหวไปตามเขา	ท�าไปตามเขาว่า	อย่างนี้พื้นฐานไม่ดี	
เมื่อพื้นฐานไม่ดี	จะท�ากุศลอะไรต่อไปก็ไม่ประสบความส�าเร็จ

	 พื้นฐานนี่ส�าคัญมาก	ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ	นี่แหละ	แต่ส�าคัญ	ถ้าอยากจะ
เจรญิก้าวหน้าในทางธรรมะ	พวกมงคลตืน่ข่าว	เช่น	พธิกีรรมไม่มแีก่นสารต่างๆ	อย่าง
ทีเ่หน็ในเมอืงอนิเดยีเขานี	่มใีห้เห็นเยอะแยะไปหมด	กท็ิง้ให้หมดเสยี	หมอดหูมอเดา 
ก็ทิ้งไปซะ	 อย่าไปเชื่อเขา	 ดีชั่วไม่ได้อยู่ที่วันเดือนป	ี แต่อยู่ที่กรรม	 อยู่ที่กายกรรม	 
วจีกรรม	มโนกรรมนี้แหละ	ท�าดีมันก็ดี	ท�าไม่ดีมันก็ไม่ดี	ไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปี	ไม่ได้ 
อยู่ที่ฤกษ์	 ไม่อยู่ที่โน่นที่นี่	 ในเมืองไทยก็มีฤกษ์ดียามดีอะไรของเขา	 ชาวโลกเขา 
กว่็ากนัไป	แต่เรานีอ่ย่าไปยดึไปถอือะไรกบัเขา	ให้มีความเห็นทีถ่กูต้อง	เรารูอ้ยูใ่นใจ 
ของเราว่า	ดีชั่วอยู่ที่กรรม ให้มั่นใจอย่างนี้
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	 ถ้ามี	๒	อย่างนี้	คือศีลที่บริสุทธิ์ดี	กับความเห็นที่ตรง	นี้ก็นับว่าเป็นพื้นฐาน
แล้ว	อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่ง	ส�าหรับพวกเราที่ได้ความสังเวช	ได้สลดใจ	ได้ความกระตุ้น
เตือนจิตใจ	 เมื่อมาสถานท่ีเหล่านี้แล้ว	 ก็อย่าลืมให้ได้พื้นฐานนะครับ	 พอได้ขั้น
พื้นฐานนี้แล้ว	 ชีวิตก็คงจะดีขึ้นมาบ้าง	อย่างน้อยก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะว่าไม่ได ้
ท�าผิดศลี ถงึแม้จะตายกค็งไม่ได้กลวัอะไร	เพราะตายไปกค็งจะได้ไปสูส่คุตโิลกสวรรค์	
ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้	ทุกคนไปตามกรรม	เราไม่ได้ท�าอะไรผิด	ก็ไม่ได้ 
เดือดร้อนใจอะไร	อย่างนี้นะ	ท่านไหนที่ยังเดือดร้อนใจ	ยังกลัวเขาด่า	ยังวิตกกังวล
กบัเรือ่งนัน้เรือ่งน้ีอยู	่อันนีต้้องมาช�าระศีลกับความเหน็ให้ชดัเจน	ความจรงิ	ทีเ่ราวติก
กังวลกลัวนั่นกลัวนี่อยู่	ไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่น	ไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอก	แต่เป็น
เพราะศีลยังไม่บริบูรณ์	พอศีลยังไม่บริบูรณ์	ก็กลัวเขาจะว่าบ้าง	กลัวเขาจะด่าบ้าง	

	 ถ้าเป็นคนศลีดแีล้ว	กจ็ะไม่กลวัเขาด่า	ไม่จ�าเป็นต้องกลวัอะไร	เขาด่าอยูแ่ล้ว	
ชาวโลกเขากด่็าของเขาประจ�าอยูแ่ล้ว	อย่าว่าแต่เราเลย	พระพทุธเจ้ายงัโดนด่าเลย	
นับประสาอะไรกับพวกเรา	ดังนั้น	ที่กลัวเขาด่านี่	ไม่ใช่เป็นเพราะเขาจะด่า	แต่เป็น
เพราะศีลไม่ดีนั่นเอง	บางคนก็กลัวตายอะไรต่างๆ	ก็เหมือนกันนี่แหละ	เป็นเพราะ
ศลียงัไม่ดี	หวาดหวัน่กลวัว่าจะหล่นไปข้างล่างตกอบายบ้าง	อย่างนีน้ะ	พวกเราโดย
ทั่วไป	ยังไม่รู้ว่าที่เกิดความกลัวขึ้นมา	หวาดหวั่นใจขึ้นมานี่	เป็นเพราะอะไร	นึกว่า
มาจากสิ่งภายนอก	 แท้ที่จริงแล้ว	 เป็นเพราะศีลไม่ดี	 ฉะนั้น	 อย่าลืมศีลที่บริสุทธิ์ดี 
กบัความเหน็ทีต่รง	มศีลีและเชือ่กรรม	เชือ่ผลของกรรม	อนันีเ้ป็นพืน้ฐานของทกุคน 
ไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละ	เป็นคนก็ต้องมีอันนี้
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	 ระดับที่	๒	ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ความไม่ประมาทนี้มีความส�าคัญ
เหลือเกิน	 อย่างที่ได้ยกโอวาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนก่อนปรินิพพาน	 เป็น
พระวาจาครั้งสุดท้าย	 พระองค์ตรัสให้พวกเราท�ากิจทุกอย่างให้ส�าเร็จด้วยความ 
ไม่ประมาท	 ความไม่ประมาทก็คือความเป็นอยู่อย่างไม่ปราศจากสติ	 ความมีสติ 
อยู่เสมอ	ตื่นตัวอยู่เสมอ	รู้ตัวอยู่เสมอ	อย่างท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในตอนนี้	นั่งอยู่บน
รถนี่	 ไม่ทราบรู้ตัวกันบ้างไหม	ต้องมีความรู้ตัวอยู่เสมอ	 ตัวเราก็มีตัวกายกับตัวจิต	
ตัวกายมันท�าอะไรอยู่	 มันเดิน	 มันยืน	 มันนั่ง	 มันนอน	หายใจเข้า	 หายใจออกอยู	่ 
ตัวกายนี้ประกอบไปด้วยผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ซึ่งล้วนไม่แน่นอน	เป็นของไม่เที่ยง	
เป็นของไม่สวยไม่งาม	 ต้องไม่หลงลืม	 ต้องมีสติ	 ต้องรู้ตัว	 รู้ตัวจิตตัวใจของเราว่า	 
ใจของเรามันรู้สึกอย่างไร	 มันคิดอะไร	 มันไปทางไหน	 มันดีหรือมันไม่ดี	 ต้องรู้จัก	
ต้องบอกตัวเองได้	บอกตัวเองเป็น	เป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ	มีความรู้ตัว	ขั้นตอนนี้
ก็มีความส�าคัญเป็นล�าดับที่สอง	เพราะถ้าอยู่อย่างประมาท	หลงลืมไปแล้ว	ธรรมะ
ขั้นสูงๆ	นี่มันก็ท�าไม่ได้	เพราะมัวเมาประมาทหลงไป	
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	 มาสังเวชนียสถานนี่ก็เพื่อให้ไม่ประมาทนั่นแหละ	 เพื่อให้ส�านึกได้ว่าจะรีบ
ท�าอะไร	จะท�าอะไรได้	ต้องมคีวามรูต้วั	มสีต	ิถ้าไม่มสีต	ิไม่มคีวามรูต้วั	มนักท็�าอะไร 
ไม่ได้แล้ว	 อย่างน้ี	 อย่าว่าแต่ข้ันสูงๆ	 เลย	 ขั้นที่จะมีศีลนี่	 ถ้าขาดสติไป	 ก็หลงไป
ท�าทุจริตได้อีก	 ขั้นที่สองนี่ก็เลยพูดถึงการเป็นคนไม่ประมาท	 ใช้ชีวิตอย่างมีสติ	 มี
ความรู้ตัวเองอยู่เสมอ	ถ้าว่าตามธรรมะ	ท่านให้มีสติสัมปชัญญะคอยก�ากับจิต	ให้มี
สติสัมปชัญญะในการเดิน	การยืน	การนั่ง	การนอน	การเหยียด	การคู้	การท�าโน่น
ท�านี่	ให้มีความรู้ตัว	อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคน	ธรรมะที่ท�าให้เป็นคน คืออะไร 
คือศีล ๕	ต้องรู้จัก	ดีชั่วอยู่ที่ไหน	อยู่ที่กรรม	จะพูดนี่มันดีหรือมันไม่ดี	ต้องบอกได้	
คิดนี่มันดีหรือมันไม่ดี	ต้องบอกได้

	 มีความรู้เยอะ	 แต่ขาดสตินี่	 ก็ไม่ได้	 ต้องมีสติไว้เสมอ	 ให้ใช้ชีวิตอย่างมี
สติสัมปชัญญะ	สติสัมปชัญญะนี่มีความส�าคัญมาก	ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท	
มีสติก�ากับจิต	 คอยบอก	 คอยเตือนตนอยู่เสมอ	 ท่านที่ยังไม่ค่อยมี	 ก็ต้องไปฝึกให ้
มีสติ	 มีความรู้ตัว	มีเทคนิควิธีหลายอย่างมากในการฝึกให้มีสติ	 เหมือนกับเรื่องศีล 
นัน่แหละ	ใครทีย่งัไม่มีศีล	ต้องไปสมาทานเอาแล้วกร็กัษาให้ดอีย่าให้ขาดตกบกพร่อง	
ใครที่ยังไม่เชื่อเรื่องของกรรมและผลของกรรม	ก็ต้องไปศึกษา	ไปพิจารณาดู	
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	 ความเป็นผู้มีสติ	 คือมีความรู้ตัวกายตัวใจ	 อาศัยกายอาศัยใจเราน้ีเป็น 
เครือ่งฝึก	ในกายนีม้ลีมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	ใช้อนันีก้ไ็ด้	ให้มีความรูอ้ยูเ่สมอว่า
นีล่มหายใจเข้า	นีล่มหายใจออก	อย่างนีก้น็บัว่ามสีตบ้ิางแล้ว	ฝึกให้ยิง่ขึน้อกี	กายเดนิ	
ยืน	นั่ง	นอน	อยู่เป็นประจ�า	เดินเท้าซ้าย	เท้าขวา	ก็ให้รู้อยู่ในอาการต่างๆ	ของกาย 
เดี๋ยวเดินซ้าย	เดี๋ยวเดินขวา	เดี๋ยวไปนั่น	เดี๋ยวไปนี่	เดี๋ยวโยกไปทางนั้น	เดี๋ยวโยกไป
ทางนี	้เดีย๋วก�ามอืเข้า	เดีย๋วแบมือออก	คู้แขนเข้า	เหยยีดแขนออก	พบัขาเข้า	เหยยีด
ขาออก	กระดิกนิ้ว	กะพริบตา	กลืนน�้าลาย	กินข้าว	ดื่มน�้า	นุ่งห่มเสือ้ผ้า	เข้าห้องน�า้	
ถ่ายอจุจาระปัสสาวะ	ให้มีความรู้	รู้กายว่าก�าลงัท�าอาการอย่างนี้ๆ 	

	 รูใ้ห้ละเอยีดยิง่ขึน้	ถงึส่วนประกอบต่างๆ	ของกาย	ตวัเรานีม่นัไม่มหีรอก	เป็น
สมมติ	 ใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารกัน	 พิจารณาดูกายน้ีประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าเกลียด 
ทั้งนั้น	ได้แก่	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก	เยื่อในกระดูก	ไต	หัวใจ	ตับ	
พังผืด	ม้าม	ปอด	ไส้ใหญ่	ไส้น้อย	อาหารใหม่	อาหารเก่า	ดี	เสลด	หนอง	เลือด	เหงื่อ	
มันข้น	น�้าตา	เปลวมัน	น�้าลาย	น�้ามูก	น�้าไขข้อ	แล้วก็น�้ามูตร	คือน�้าปัสสาวะนี้	ไม่ลืม
ว่า	เออ...	ร่างกายประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล่านี้	นี่ก็เรียกว่าไม่ลืม	มีสติ	ไม่ประมาท	
เออ...	เราต้องตายเป็นธรรมดานะ	นี้ก็เรียกว่ามีสติแล้ว	
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	 มสีติ	รูต้วัทางด้านจิต	นีค่วามโกรธเกดิขึน้	นีค่วามโลภเกิดขึน้	นีค่วามง่วงเหงา
หาวนอนเกิดขึ้น	 นี่เครียดเกิดขึ้น	 นี่วิตกกังวลเกิดขึ้น	 นี่ความไม่สบายใจเกิดขึ้น	 นี่
ความสุขเกิดขึ้น	นี่ความทุกข์เกิดขึ้น	นี่รู้สึกสบายใจ	นี่รู้สึกไม่สบายใจ	รู้สึกหิว	รู้สึก
กระหาย	รู้สึกเจ็บ	รู้สึกปวด	ให้มีสติ	มีความรู้ตัว	มีสัมปชัญญะคอยก�ากับ	พิจารณา
สิ่งมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์	 เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม	ช่วยให้แยกแยะดีชั่ว	
ถูกผิด	 ท�าให้เราไม่ผิดศีล	 ท�าคุณงามความดีเพิ่มขึ้น	 ฝึกท�าสมาธิและปัญญาต่อไป	 
ก็จะท�าได้	ถ้าเป็นคนประมาท	ขาดสติไป	ก็ไม่ได้ท�าเลย	

	 ขั้นที่สองนี้	ต่อจากมีศีล	เชื่อกรรม	เชื่อผลของกรรม	มาฝึกให้เป็นผู้ใช้ชีวิต
อย่างมีสติสัมปชัญญะ	มีวิธีฝึกเยอะแยะ	จะฝึกในชีวิตธรรมดาของเราก็ได้	ฝึกจาก
อาการทางกายต่างๆ	ตามธรรมดานี่แหละ	ให้เพิ่มความใส่ใจ เพิ่มสติเข้าไป	หรือ
จะไปเข้าคอร์สปฏบัิต	ิฝึกตามรปูแบบกไ็ด้	ในชวีติประจ�าวนัของเรานี	่กนิข้าว	อาบน�า้	
ล้างหน้า	แปรงฟัน	ใส่สตลิงไป	ให้มคีวามรู้ว่า	นีก่ายก�าลงัจะอาบน�า้	ล้างหน้า	แปรงฟัน 
ท�าอาการอย่างนี้ๆ	 ถึงเวลานอนหรือยัง	 นอนแล้ว	 ตื่นได้หรือยัง	 มีประโยชน์อะไร
อย่างไรก็พิจารณาดู	 ถ้าไม่หลงลืม	 มีสติสัมปชัญญะคอยไปก�ากับอยู่เสมอ	 อย่างนี้
เรียกว่าไม่ประมาท	สิ่งนี้ส�าคัญมาก	
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	 พระพุทธเจ้าทรงสอนเร่ืองความไม่ประมาทนี่	 เป็นธรรมะข้อใหญ่	 ธรรมะ 
ในภาคปฏบัิต	ิอปุมาเหมอืนกบัสตัว์บกนี	่รอยเท้าทีใ่หญ่ทีส่ดุคอืรอยเท้าช้าง	ธรรมะ
ในภาคปฏบิตัทิัง้หลายทีจ่ะได้รบัการฝึกฝน	ฝึกหัดปฏบัิตกิร็วมลงในความไม่ประมาท	
ความไม่ประมาทเหมือนกับรอยเท้าช้าง	 รอยเท้าสัตว์อื่นๆ	ก็รวมลงในรอยเท้าช้าง 
อันนีน้ีเ่อง	ไม่ประมาทแล้ว	ธรรมะอืน่ๆ	กจ็ะได้รบัการปฏบิตั	ิหริโิอตตปัปะกจ็ะค่อยๆ	
เกิดติดตามมา	ความเข้มแข็งอดทนก็จะค่อยๆ	ตามมา	

	 มีสติ	ไม่หลงลืม	รู้ตัวว่าเราเป็นคน	ถ้าลึกซึ้งขึ้นมาอีกหน่อย	เราเป็นลูกศิษย์
ของพระพุทธเจ้านะ	 ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน	ต้องมี
ความอดทน	เข้มแข้ง	มีศีล	และคุณธรรมความดีอื่นๆ	พัฒนาคุณงามความดี	ไม่ลืม
ท�ากุศลเล็กๆ	น้อยๆ	อะไรที่เราท�าได้ก็ท�าอยู่เสมอ	เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศล
ธรรมทั้งหลาย	 เริ่มตั้งแต่มีพ่อมีแม่ก็ดูแล	มีญาติพี่น้องก็สงเคราะห์กัน	อาศัยความ 
มสีติ	เป็นคนไม่ประมาทอยูเ่สมอ	จะสามารถท�ากศุลธรรมต่างๆ	ให้เพิม่พนูขึน้ไป	
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	 ล�าดับที่	 ๓	ฝึกอริยมรรคมีองค์ ๘	 อันนี้สูงสุดแล้ว	 เป็นการฝึกให้ความดี
ทั้งหมดมารวมกัน	เพื่อที่จะละกิเลส	ท�าลายกิเลส	ท�าให้มีดวงตามีปัญญา	ถ้ามีศีลดี 
เชื่อกรรม	 เชื่อผลของกรรม	 มีสติสัปชัญญะแล้ว	 ต่อไปก็มาฝึกอริยมรรคนะ	 อันนี ้
สูงที่สุดแล้ว	ใครท�าได้บริบูรณ์เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์	หมดกิเลสแล้ว	ดังนั้น	ถ้าพูด
ให้ง่าย	 ไม่แบ่งระดับขั้นอะไร	ก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่	 ให้อยู่ในกรอบอริยมรรค	
อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน	แต่ผมพูดเป็นล�าดับอย่างนี้	ก็เผื่อบางท่านที่อาจจะใหม่ต่อ
ธรรมะ	จะได้เรยีงล�าดบัการศกึษาการปฏิบตัติามได้ถกูต้อง	จะได้รู้จักว่า	ท�าอนัไหน 
ก่อนดี	 หลังจากท่ีมาไหว้สังเวชนียสถานแล้ว	 กระตุ้นเตือนจิตใจตัวเองให้เป็น 
ผู้ไม่ประมาทแล้ว	ควรจะท�าอะไร	ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร	

	 สรปุว่า	ธรรมะนัน้พวกเราต้องน�าไปปฏบิตั	ิได้ผลหรอืไม่ได้ผล	อยูท่ีก่ารปฏบิตัิ	
การมาฟัง	 มาศึกษาเล่าเรียนก็เป็นส่วนหนึ่ง	 เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญเหมือนกัน 
แต่กย็งัเข้าไม่ถงึธรรม	เข้าถึงได้ด้วยการปฏบิติั	ด้วยการเดนิทางตามธรรมะ	ธรรมะนัน้ 
เป็นปัจจัตตงั	เป็นของเฉพาะตน	ผูป้ฏบิตัไิด้มปัีญญา เป็นผูรู้ก้ร็ูไ้ด้เฉพาะตน	ผูไ้ม่ได้ 
ปฏิบัติตามก็เข้าไม่ถึง	ไม่อาจรู้ธรรมะที่แท้จริงได้	
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	 ฉะนั้น	 เราท้ังหลายเมื่อได้มาถึงสถานที่เหล่านี้แล้ว	พบประจักษ์พยาน	 ได้
ทราบชัดถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลก	 ทรงประกาศสอน
ธรรมะ	 แล้วก็ปรินิพพานไปแล้ว	 ทรงมอบธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทน	 เราจะได้
ปฏิบัติตาม	 การปฏิบัติตามค�าสอนนี้เป็นเป็นการบูชาที่สูงที่สุด	 ไม่มีการบูชาใด 
สูงไปกว่านี้แล้ว	ถ้าได้มาปฏิบัติตามก็สูงกว่าการบูชาอื่นๆ	การบูชาอื่นๆ	ก็เป็นการ
บูชาเหมอืนกนั	การบชูาด้วยอามสิวตัถตุ่างๆ	ดอกไม้	ของหอม	ธปูเทยีน	การกราบไหว้ 
เดินประทักษิณ	 เป็นการบูชาด้วยอามิส	 นับว่าดีแล้ว	 แต่ยังมีการบูชาท่ีสูงกว่านั้น 
ทีเ่ราสามารถท�าได้	เมือ่มาปฏบิตับิชูา	ปฏบิตัติามค�าสอน	พระองค์ทรงสอนให้อดทน	
เราก็อดทนไว้	ไม่มีการบูชาอะไรที่จะสูงไปกว่านี้แล้ว	

	 พวกเราท้ังหลายท่ีอุตส่าห์เดินทางมาอินเดียน่ี	 ไม่ใช่มากันง่ายๆ	 และไม่ใช่
กลบักนัง่ายๆ	ชวีติมแีต่สิง่ไม่แน่นอน	มาแล้วก็ต้องกระตุน้เตอืนตวัเองให้ปฏิบตัธิรรม	
ผมได้กล่าวถึงข้อธรรมะส�าหรับส�าหรับปฏบิตั	ิเป็นล�าดบัเป็นขัน้เป็นตอนไว้	๓	ล�าดบั
ด้วยกัน	นี้พูดแบบย่อๆ	ให้เข้าใจง่าย	
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	 ล�าดบัทีห่นึง่	คือ	ข้ันพ้ืนฐาน	เป็นเบ้ืองต้นของกุศลธรรมทัง้หลายมี	๒	ประการ	
หนึ่ง	ศีลที่บริสุทธิ์ดี	สอง	ความเห็นที่ตรง	เชื่อเรื่องกรรม	เรื่องผลของกรรม	นี้เป็น
พืน้ฐาน	เป็นเบ้ืองต้น	ท่านใดทีม่แีล้วก็อนโุมทนาสาธดุ้วย	คนไทยส่วนใหญ่ก็จะมบ้ีาง
แล้ว	ท่านใดมแีต่ยงัไม่ครบ	ยงัไม่บรสิทุธิก์ไ็ปช�าระให้ด	ีจะได้เป็นพืน้ฐานของคุณงาม
ความดีประการอืน่ๆ	แค่มศีีลกบัความเห็นท่ีตรงนี	่กน็บัว่าดเียอะอยูน่ะ	ท�าให้บุญกศุล 
อืน่ๆ	เจรญิงอกงามขึน้ได้	พดูภาษาเรากว่็าท�าบญุขึน้	เพราะทีน่าด	ีเอาวชัพชืออกไปแล้ว 
ไม่ว่าจะหว่านเมลด็พนัธุอ์ะไรลงไป	กค็งพอจะงอกงาม	ถ้าวัชพชืเยอะ	อตุส่าห์ท�าบุญ	
ได้บุญมาเยอะ	ความโกรธเกิดขึน้	ด่าคนอืน่ค�าเดยีวเท่านัน้	บญุกห็ายหมดเลย	อย่างนี้ 
ไม่ไหวนะ	ไปท�าบุญที่วัดมาตั้งเยอะตั้งแยะ	ไปแสวงบุญที่อินเดีย	กลับไปถึงบ้าน	ไป
พูดไม่ดีกับพ่อแม่	อย่างนี้เสียหาย	จึงต้องมีพื้นฐานศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรง	

	 ล�าดับที่สอง	 ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท	 อยู่อย่างไม่ปราศจากสติ	 มี
สติสัมปชัญญะมาคอยก�ากับจิต	ก�ากับค�าพูด	ก�ากับการกระท�า	ก�ากับความคิดนึก
อะไรต่างๆ	มีสติสัมปชัญญะตั้งแต่ตื่นจนหลับ	ให้มีสติสัมปชัญญะในการไปที่นั่นที่นี่ 
ให้มีสติสัมปชัญญะในการมองดูสิ่งนั้นสิ่งนี้	 ให้มีสติสัมปชัญญะในการคู้แขนขาหรือ
เหยยีดแขนขา	ให้มสีตสิมัปชญัญะในนุง่ห่มเสือ้ผ้า	ให้มีสตสัิมปชญัญะในการกนิข้าว	
ในการด่ืมน�า้	ให้มสีตสิมัปชญัญะในการนอน	ในการพดูคยุตดิต่อส่ือสารต่างๆ	เป็นต้น	
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	 ให้มีสติสัมปชัญญะ	มีความรู้อยู่เสมอ	รู้กาย	รู้จิตของตนเอง	บอกตัวเองได้	
บอกตัวเองเป็น	ดีชั่วไม่มีใครรู้กับเราหรอก	เรารู้ใจของเราเอง	ถ้าไม่มีสติ	ประมาท
เสยีแล้วนี	่กไ็ม่ไหว	พฒันาต่อไม่ได้	สตกิต้็องฝึกเอา	มทีัง้แบบฝึกจากชวีติธรรมดาของ
เราก็ได้	ในเมืองไทยเรากมี็ส�านกัต่างๆ	ให้ฝึก	มีเทคนคิวธิต่ีางๆ	หลากหลาย	อย่างทกุ
วันนี้	หาง่าย	ดูในกูเกิลก็ยังได้	เอามาหัดมาฝึก	ฝึกให้มีความรู้ตัว	ลมหายใจเข้าออก 
ก็ใช้ได้แล้ว	หายใจเข้ารู้	หายใจออกรู้	 เดิน	ยืน	นั่ง	นอน	อิริยาบถประจ�าของกาย 
กใ็ห้รู	้ตอนนีท่้านทัง้หลายนัง่อยู	่กใ็ห้รูตั้วว่านีก่ายก�าลังนัง่อยูน่ะ	ลมหายใจก�าลังเข้า	
ลมหายใจก�าลังออก	อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ว	ก็หัดนึกถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ	ใส่ใจบ่อยๆ	อย่า
ปล่อยใจลอย	อย่ามัวแต่คิดวนเรื่องโน้นเรื่องนี้
 
	 ต่อมา	 ล�าดับสุดท้าย	 หลังจากเป็นผู้ท่ีมีสติสัมปชัญญะ	 ใช้ชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาท	ก็มาฝึกอริยมรรคให้สมบูรณ์	 แท้ที่จริงแล้ว	ศีลที่ดี	 ความเห็นที่ตรง	มี
สตสิมัปชัญญะ	เป็นผูไ้ม่ประมาท	นีก่ไ็ด้องค์มรรคหลายข้อแล้ว	เพยีงแต่ยงัไม่บริบรูณ์	
ยังไม่เต็ม	ด้านองค์มรรคนี่	ต้องเอาสัมมาทิฏฐิไปช�าระสิ่งยังเพี้ยนยังผิดอยู่ประเด็น
โน้นประเด็นนี้	ช�าระส่ิงท่ีผิดออกไปให้หมด ให้เหลือแต่อันที่ถูกล้วนๆ	 อริยมรรค
จึงมีความละเอียดอ่อนมาก	ต้องมีความเห็นถูกจริงๆ	ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียด
รอบคอบ	 ปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลส	 มุ่งตรงไปนิพพานเท่าน้ัน	 ส่วนใดที่ยังท�าตาม
กิเลสหรือมีวัตถุประสงค์ไม่ตรง	 ก็ช�าระอันที่ผิดออกไป	 ค่อยๆ	 ด�าเนินไปตามทาง 
ที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้	
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	 ผมบรรยายธรรมเทศนาท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนา	มหีลกัธรรม 
๒	ชุด	คืออริยมรรคมีองค์	๘	กับอริยสัจ	๔	และได้สรุปข้อธรรมะให้ท่านทั้งหลาย 
ได้น�าไปปฏิบัติ	 หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะมีความสังเวช	 ได้กระตุ้นเตือนตนเอง	 
ให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า	 เป็นผู้มีศีล	 เชื่อกรรม	 เชื่อผลของกรรม	 เป็นคน 
ไม่ประมาท	ได้ด�าเนนิตามมรรคท่ีพระพุทธองค์ตรสัเอาไว้	เพือ่ท�าตนให้พ้นจากทกุข์

	 สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนี	้ จงเป็นผู้มีความเพียร	 
มีสัมปชัญญะ	และมีสติ	 เจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว	
จนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ
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