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พุทธศักราช ๒๕๕๖
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เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทย
ผู้เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๑๒ คือ “การบรหิารทางจิต ส�าหรบัผูใ้หญ่” พระนพินธ์

เรื่องนี้ ทรงนิพนธ์ขณะเมื่อยังเป็นที่ พระสาสนโสภณ เพื่อออกรายการบริหารทางจิต 

ของสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ประจ�าทุกเช้าวันอาทิตย์ ตามพระราชด�าริของ

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเริม่ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถงึสิน้ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

เมือ่จัดรายการมาครบปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมค�าบรรยายในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 

พิมพ์เป็นเล่มขึ้น ส�าหรับพระราชทานแจกในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นครั้งแรก 

และค�าบรรยายในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พิมพ์ส�าหรับพระราชทานแจกในวันวิสาขบูชา  

พ.ศ. ๒๕๑๓ ครั้น พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้รวมค�าบรรยายตัง้แต่ต้นจนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๕ พมิพ์เป็นเล่มเดยีวกนั พระราชทาน

ในการพระราชพธิฉีลองพระชนมาย ุสมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีครบ ๖ รอบ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ นับเป็นการพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก 

ส่วนค�าบรรยายในปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ นัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 

สมเดจ็พระศรนีครนิทร์ทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา ๒๑ ตลุาคม ๒๕๒๓ เป็น

ครั้งแรก ต่อมา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดพิมพ์เผย

แพร่อีกหลายครั้ง ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้พิมพ์ตามต้นฉบับที่พิมพ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕

เรือ่ง การบริหารทางจิต ส�าหรบัผูห้ญ่นี ้ได้มกีารพมิพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ 

อีกหลายครั้ง โดยพิมพ์เป็นบางส่วนตามความประสงค์ของผู้จัดพิมพ์ โดยเฉพาะเรื่อง

จิตตนคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระนิพนธ์เรื่องนี้ ได้มีการคัดแยกเอาไปพิมพ์เผยแพร่

ในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้รวมค�าบรรยายเรื่อง การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่  

ตั้งแต่แรก คือ พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ พิมพ์เป็นเล่มเดียว แต่แยกส่วนที่

ว่าด้วยเรื่องจิตตนคร ซ่ึงเป็นค�าบรรยายขนาดยาวหลายตอนต่อเนื่องกัน พิมพ์เป็น 

เล่มหนึ่งต่างหาก เพราะเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว และในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้พิมพ์ตาม

ต้นฉบับที่พิมพ์ครั้งแรก

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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สรุปทางฝึกปัญญา ๔๘

สรุปข้อความเบื้องต้นแห่งรายการนี้ ๔๙

ขยายหลักวิธีปฏิบัติ ๕๐

หลักปฏิบัติของการบริหารจิตให้มีสมาธิ ๕๐

อนึ่ง มีธรรมะที่เป็นคู่กัน  ๕๑

คือ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ๕๑

แบบฝึกหัดตั้งสติ ๕๓

แบบฝึกหัดตั้งสติ (ต่อ) ๕๕

สติเป็นเครื่องรักษาตน ๕๖

สติกับสัมปชัญญะ ๕๘

สติกับสัญญา ๕๙

การที่ท�าค�าที่พูดแม้นาน ๕๙

เวลาที่ส�าคัญของสติ คือ เวลาปัจจุบัน ๖๑

สติเป็นเครื่องห้ามความอยากได้ที่ผิด ๖๔

อะไรจะเป็นเครื่องห้ามโกรธ ๖๕

ความหลงแบบต่าง ๆ ๖๗

ความเชื่อง่าย ๖๘

ความมักง่าย ๗๐

ความส�าคัญตนผิด ๗๒

ความขาดการศึกษา ๗๓

ความเมากาย ๗๕

ความเมาใจ ๗๖

ความลืมตัว ๘๐



อะไรที่ไม่ควรประมาทคือปัญญา ๘๑

สรุปรายการ ๘๔

หัดคิดถึงความจริง ๘๖

อารมณ์ค้าง ๘๙

เหตุของอารมณ์ค้าง-ความโลภ ๙๑

การให้เป็นการลดความโลภ ๙๓

โลภมากทุกข์มาก ๙๕

ความไม่โลภ ๙๗

ดับโลภด้วยสติ ๑๐๐

ดับโลภด้วยเหตุผล ๑๐๒

ให้เพื่อหวังบุญมิใช่โลภ ๑๐๕

ความไม่ต้องการเป็นสุข ๑๐๘

ความโลภมีกลิ่นเหม็นทวนลม ๑๑๐

คนโลภตายร้อน ๑๑๓

ความปรารถนาดับ ความร้อนดับ ๑๑๕

เสียสินสงวนศักดิ์ ๑๑๘

อย่าท�าผิดทั้งชีวิต ๑๒๐

ตัวเองหลอกตัวเองไม่ได้ ๑๒๓

คนโลภจะต้องจน ๑๒๕

ความโกรธ ๑๒๗

ความตั้งใจจริงเป็นก�าลัง ๑๒๙

ความเห็นใจเป็นเหตุให้อภัย ๑๓๒

เหตุผลเป็นเครื่องช่วยบริหารจิต ๑๓๓

ใจที่มีค่า ๑๓๖



กิเลสเกิดจากความคิด ๑๓๘

สิ่งที่ต้องระวังคือความคิด ๑๔๐

สุขทุกข์เกิดจากใจ ๑๔๓

กิเลสท�าให้คนตายทั้งเป็น ๑๔๕

แก้ความคิดด้วยความคิด ๑๔๗

ความคิดเป็นสิ่งควรพิจารณา ๑๕๐

ความไม่ใส่ใจถึง ๑๕๒

ใจเป็นที่ฝังของความคิด ๑๕๔

ความคิดเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม ๑๕๖

สติเกิดได้เร็วกว่ากิเลส ๑๕๘

ความสกปรกของใจ ๑๖๐

ใจที่รับผิด ๑๖๒

ใจที่ให้ความสุข ๑๖๓

ความหลง ๑๖๖

ความเห็นอย่างหลงผิด ๑๖๘

ความเห็นผิดเป็นเหตุให้ท�าผิด ๑๗๐

ใจเป็นที่สั่งสม ๑๗๒

ความเชื่อไม่ท�าให้ความจริงเปลี่ยนแปลงได้ ๑๗๔

ปัญญามากความหลงผิดน้อย ๑๗๖

ความหลงความรู้ในสัจจะ ๑๗๘

ธรรมะคือดวงประทีป ๑๘๐

ความทรงจ�าธรรมเป็นสิ่งจ�าเป็น ๑๘๒

ความดีส�าคัญกว่า ๑๘๔

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ๑๘๖



ตัวปัญญาอย่างยิ่ง ๑๘๙

ตัวเราของเรา ๑๙๑

ความรักที่สมควร ๑๙๒

โลภ โกรธ หลง ๑๙๔

ส�าคัญที่ใจ ๑๙๖

เวรไม่ระงับด้วยเวร ๑๙๙

ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุข ๒๐๐

ผู้ที่มารรังควานเอาได้และไม่ได้ ๒๐๒

สาระและอสาระ ๒๐๔

เรือนรั่วและเรือนไม่รั่ว ๒๐๕

ผู้เศร้าโศก ๒๐๗

บุญบันเทิง ๒๐๙

ผู้เดือดร้อนและผู้ชื่นบาน ๒๑๑

พูดกับท�า ๒๑๓

ทางแห่งความตายกับไม่ตาย ๒๑๕

ธรรมเป็นเครื่องเจริญยศ ๒๑๗

เกาะที่น�้าท่วมไม่ได้ ๒๑๙

รักษาความไม่ประมาท ๒๒๑

เหมือนทรัพย์ประเสริฐ ๒๒๑

ใครจะได้สุขอันไพบูลย์ ๒๒๓

ปราสาทคือปัญญา ๒๒๕

ใครเป็นเหมือนม้าฝีเท้าเร็ว ๒๒๗

ฉัตรมงคล ๒๒๙

อัปปมาทเกื้อกูลความส�าเร็จ ๒๓๑



ใครยินดีในความไม่ประมาท ๒๓๒

นัยแห่งนิพพาน ๒๓๕

จิตห้ามยากแต่ท�าให้ตรงได้ ๒๓๖

จิตที่ฝึกแล้วน�าสุขมาให้ ๒๓๘

จิตเห็นได้ยาก ๒๔๐

ลักษณะต่าง ๆ ของจิต ๒๔๒

จิตไม่มั่น ปัญญาไม่เต็ม ๒๔๔

ผู้ที่ไม่มีภัย ๒๔๖

จิตอุปมาด้วยนคร ๒๔๗

จากคณะสงฆ์ไทย ๒๔๙

มหามงคลพิธี ๒๕๒

ด�าเนินรอยตามพระพุทธบาทให้ถูกต้อง ๒๕๓

สามัคคีก่อให้เกิดสุข ๒๕๕

พิจารณาก่อนแล้วจึงท�า ๒๕๗

กรรมมีความส�าคัญเหนือกว่าตัวบุคคลทั้งปวง ๒๕๙

ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ๒๖๑

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ ๒๖๓

ผู้ประกอบด้วยปัญญา แม้เผชิญทุกข์ก็เป็นสุขได้ ๒๖๕

ดินแดนที่มฤตยูจะไม่รุกรานผู้อยู่ ไม่มีเลย ๒๖๗

เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน ๒๖๘

ส�าหรับผู้ล่วงลับแล้ว ที่พึ่งคือบุญ ๒๗๑

การคิดอยู่ในปัจจุบันเป็นธรรม ๒๗๓

ควบคุมความคิดได้จะเป็นสุขได้ ๒๗๕

การเพิ่มพูนปัญญาคือการลดความทุกข์ ๒๗๖



ใจตนเองที่ต้องพิจารณา ๒๗๘

ไตรลักษณ์ ลักษณะสามที่มีคุณ ๒๘๐

ผู้ขาดสติย่อมท�าลายตัวเอง ๒๘๑

ทางพ้นทุกข์ ๒๘๓

ใจที่ไม่ขาดแคลน ๒๘๕

ทุกข์เป็นสิ่งวางได้ ๒๘๗

การใช้หนี้กรรม ๒๘๙

จะไม่เดือดร้อนได้แม้มีผู้นินทาว่าร้าย ๒๙๐

ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ๒๙๒

พึงท�าเสียงสรรเสริญให้ดังกว่าเสียงนินทา ๒๙๔

ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล ๒๙๖

ผู้นินทาคือผู้ท�ากรรมไม่ดี ๒๙๗

อดีตและอนาคตไม่ใช่สิ่งพึงยึด ๒๙๙

ความไม่สมหวังที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ ๓๐๐

ไม่มีสิ่งใดที่ดีงามให้ความเบิกบานได้ เสมอพระรัตนตรัย ๓๐๒

ใจของคนดีเป็นใจที่คุ้นเคยกับความดี ๓๐๔

ค่าของใจส�าคัญยิ่งกว่าความสมหวังทั้งหลาย ๓๐๕

วิธีตัดทุกข์ที่จะเกิดจากความไม่ได้ดังใจ ๓๐๗

ทุกสิ่งเป็นไปตามอ�านาจความดีชั่วของใจ ๓๐๘

ผู้แผ่เมตตาจะได้รับคุณแห่งเมตตาด้วยตนเองก่อน ๓๑๑

ความไม่สงบของใจคือเครื่องปิดกั้นสติปัญญา ๓๑๒

การเอาแต่ใจตัวเป็นความทุกข์ ๓๑๔

คนช่างคิดคือคนเป็นทุกข์ ๓๑๖

อันคนอกตัญญูนั้นทุกคนรังเกียจ ๓๑๗



มารดาบิดามีความเมตตากรุณาต่อบุตรธิดา ยิ่งกว่าชีวิตของท่านเอง ๓๑๙

ความร่มเย็นเกิดจากระลึกรู้พระคุณท่าน ๓๒๑

คนดีย่อมไม่เลี่ยงหนีการทดแทนพระคุณ ๓๒๓

การคิดถึงความดีเป็นการบริหารจิต ๓๒๕

ประเทศชาติเปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร ๓๒๗

พระคุณของพระศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งอัศจรรย์ ๓๒๙

ความอกตัญญูเป็นบาปกรรมที่หนัก ๓๓๒

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องคุ้มครองรักษา ๓๓๕

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องพาให้งาม ๓๓๗

พึงท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเสมอ ๓๓๙

กรรมเป็นเครื่องจ�าแนก ๓๔๑

ความลืมเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจเรื่องกรรม ๓๔๓

ไม่มีอ�านาจใดเปลี่ยนแปลงผลของกรรมได้ ๓๔๗

กรรมปัจจุบันอาจชนะกรรมในอดีตได้ ๓๔๘



.



การบรหิารทางจติ ส�าหรับผู้ใหญ่



.



การบรหิารทางจติ

รายการบริหารทางจิตเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นใหม่ เริ่มแต่วันอาทิตย์ต้นปีใหม่ 

พทุธศกัราช ๒๕๑๑ นีโ้ดยพระประสงค์สมเดจ็พระราชชนนี ซึง่ทรงปรารภว่า จติใจมี

ความส�าคัญ เพราะเป็นมูลฐานแห่งความประพฤตใินทกุทาง และความเจรญิ ความเส่ือม 

ความสขุ ความทกุข์ต่าง ๆ  พระพทุธศาสนาได้มหีลกัธรรมะส�าหรบัอบรมจิตใจ อยู่โดย

สมบรูณ์ หากได้มีการชกัน�าให้เกดิความสนใจในการอบรมจติใจจนถงึปลูกฝังเป็นนิสยั

ในทางที่ถูก เพื่อประโยชน์ในทางที่จะประพฤติตนโดยเหมาะสม มีความเจริญในการ

เล่าเรยีนศกึษา การอาชพี การงาน สามารถเผชญิเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ครองชวีติมคีวาม

สุขราบรื่นตามสมควร

การอบรมดงักล่าวควรเริม่ตัง้แต่เดก็จนถึงผู้ใหญ่ เพราะเดก็เป็นไม้อ่อนทีอ่าจ

จะดัดได้ง่าย และสมควรที่จะเริ่มหัดให้ถูกทาง การศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต ่

ชัน้อนุบาล เพือ่ให้เด็กได้รบัการศึกษาตามควรแก่อาย ุในโอกาสเดยีวกนันี ้ถ้าได้สนใจ

อบรมเดก็ทางจิตใจด้วยเพ่ือให้ความเจรญิทางจติใจเตบิโตขึน้พร้อมกนัไปกบัความเจรญิ

ทางร่างกาย ก็จะเป็นประโยชน์มาก จะไม่ต้องมาแก้ปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ในเมื่อเด็ก

เติบใหญ่ขึ้น และผู้ใหญ่มักจะเป็นไม้แก่สักหน่อย ซึ่งอาจดัดได้ยาก แต่ก็ยังดัดได้  

เพราะจติใจเป็นสิง่ทีพ่งึฝึกอบรมได้ทกุรุน่ทกุวัย เป็นส่ิงท่ีไม่แก่ไม่แขง็เกนิไปต่อการอบรม 

เว้นไว้แต่จะไม่สนใจไม่ยอมทีจ่ะฝึก อบรมเท่านัน้ และผูใ้หญ่ย่อมจะได้เปรยีบกว่าเด็ก

ในข้อที่ได้ผ่านได้รู้เหตุการณ์ต่าง ๆ  มามากกว่า ท�าให้เกิดความส�านึกและความฉลาด

รอบคอบมากขึ้น



4 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ฉะนัน้ หากได้ส�านกึในประโยชน์ของการอบรมจติกจ็ะท�าได้ไม่ยาก และผูใ้หญ่

จ�าต้องปกครองตนเองมากขึน้กว่าเด็ก ท้ังโดยมากต้องเป็นผูป้กครองเด็กของตนอีกด้วย 

กย็ิง่จ�าเป็นทีผู่ใ้หญ่เองจะต้องทราบวธิอีบรมจติใจ เพือ่ทีจ่ะปฏบิตัตินเอง และเพือ่ทีจ่ะ

แนะน�าอบรมบุตรหลานของตนต่อไป

อาศัยพระปรารภดังกล่าว จึงได้เกิดมีรายการนี้ขึ้น มุ่งแนะวิธีปฏิบัติทางจิต 

แก่เด็กและผู้ใหญ่ทั่วไป ด้วยมีวัตถุประสงค์ตามพระปรารภ ซึ่งอาจกล่าวแยกส�าหรับ

เด็กและส�าหรับผู้ใหญ่ เป็นต้นว่า

เด็ก 

- ฝึกหัดให้เด็กมีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างพลังใจ

- ให้รู้จักใช้ความคิด เป็นการเสริมสร้างพลังปัญญา

- ให้รูจ้กัสวดมนต์ไหว้พระ ระลึกถงึคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เป็น 

 สรณะที่พึ่ง

- ให้รู้จักเมตตา รู้จักขอพรพระ ให้เป็นเด็กดี คนดี ประพฤติดี

- และข้ออื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็ก ในเรื่องการเล่าเรียน และความ 

 ประพฤติตนให้ดีขึ้น

ผู้ใหญ่ 

- ฝึกหัดและเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง เพื่อปฏิบัติการงานให้ดีขึ้น

- เมื่อพบกับอุปสรรค ก็จะไม่เป็นผู้พ่ายแพ้แก่ชีวิต หรือเมื่อจะดีใจก็ไม่ถึงกับ

สิ้นใจ

- ส�าหรับผู้ที่มีจิตใจไม่ปกติอยู่กับที่ ก็สามารถระงับความฟุ้งซ่านนั้นได้

- ท�าให้เกิดความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากยิ่งขึ้น

สรุปว่า  - ฝึกหดัท�าใจให้สงบ มีความมุง่มัน่ และหดัใช้ความคิดให้เจรญิปัญญา

อนัทีจ่รงิ วตัถปุระสงค์ดงักล่าวกค็อื ความประพฤตทิีแ่สดงออกเป็นกรรม คอื

การที่ท�าออกไป อันเรียกว่าพฤติกรรมที่เหมาะท่ีควรในทางต่าง ๆ อันจะเป็นเหตุให้

เกิดความเจริญก้าวหน้าและความสุข แต่พฤติกรรมทั้งปวงนั้นย่อมเนื่องมาจากจิตใจ 
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ผู้ที่มีจิตใจได้รับการอบรมมาดี ย่อมจะแสดงออกถึงพฤติกรรมทั้งปวงในทางดี ฉะนั้น

การอบรมให้ถึงจิตใจ ถ้าจะกล่าวว่าสร้างเสริมก็เป็นการสร้างเสริมถึงต้นเหตุ ถ้าจะ

กล่าวว่าเป็นการแก้ก็เป็นการแก้ถึงต้นเหตุ และที่เรียกว่า การบริหารจิต ก็เพ่ือให้มี

ความหมายว่าดูแลรักษา แก้ไขทางจิตใจ หรือปกครอง คุ้มครอง รักษาจิตใจ หรือ 

ฝึกอบรมจิตใจ เพื่อผลดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เพื่อประโยชน์ทางโลก

ส�าหรบัผูท้ีอ่ยูก่บัโลก ถ้าจะใช้ค�าว่าอบรมกรรมฐานหรือวิปัสสนา กจ็ะมคีวาม

หมายแน่วแน่ไปในทางคดีธรรม และค�าว่า บริหาร เป็นค�าที่ใช้กันเข้าใจกันดีอยู่  

ผูม้หีน้าทีบ่ริหารกจิการส่วนใด ย่อมต้องดูแลรกัษาแก้ไขจัดท�ากจิการส่วนนัน้ให้ด�าเนนิ

ไปจนบรรลุผลที่มุ่งหมาย เมื่อน�ามาใช้ว่า “บริหารจิต” ย่อมน�าให้เข้าใจทันที ว่าดูแล

รักษาแก้ไขจิตหรือท่ีเรียกว่าฝึกอบรมจิต ท้ังท�าให้หวนส�านึก ว่าจิตใจนี้จ�าต้องมีการ

ดูแลรักษาแก้ไข อันกิจการต่าง ๆ ภายนอก คนที่มีหน้าที่เท่านั้นย่อมท�าการบริหาร 

และบริหารเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนเฉพาะในขณะที่ด�ารงหน้าที่อยู่ ส่วนจิตใจ 

เป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องบริหารอยู่ตลอดไป ทั้งเมื่อบริหารจิตใจของตนให้ดีได้

ก่อนแล้ว ก็อาจบริหารคนอื่นหรือกิจการทั้งปวงให้ดีด้วย

ตามที่กล่าวมานี้ย่อมส่องให้เห็นความหมายเน้นหนักไปทางปฏิบัติให้เกิดผล 

เช่นเดียวกับการบริหารกิจการทั้งปวง ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติจัดท�า เพียงแต่พูด ๆ ไป 

ฟัง ๆ  ไปอย่างเดยีวยงัไม่เป็นการบรหิาร ต่อเมือ่มกีารปฏิบตัจิงึจะเป็นการบรหิาร ฉะนัน้ 

รายการบรหิารทางจติน้ี จงึมุ่งแนะแนววธิปีฏบิตัเิป็นขัน้ ๆ  ทางจติใจเป็นประการส�าคญั

อนึ่ง แนวทางปฏิบัติที่จะแนะน�า จะได้เลือกสรรหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

ที่เห็นว่าเหมาะสมแก่ความต้องการท่ีจะต้องใช้ในกาลเทศะต่าง ๆ ในเหตุการณ์หรือ

เครือ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาแนะน�าด้วยวธิชีกัน�าจติใจให้รบัธรรมแม้ทลีะน้อย เพือ่ให้เกดิผล

ดังวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

อนึ่งเล่า เด็กและผู้ใหญ่ย่อมต่างวัยต่างระดับทางจิตใจ ปัญญาและส่วน 

ประกอบอืน่ ๆ  เฉพาะเดก็เฉพาะผูใ้หญ่เองกยั็งมีระดบัทางจติใจปัญญาแตกต่างกนัอกี 

ภูมิทางจิตใจปัญญาของเด็กและผู้ใหญ่บางระดับอาจจัดเข้าเป็นระดับเดียวกันได้  

ค�าทีเ่รียกว่าเดก็-ผูใ้หญ่ในทีน่ี ้เรยีกตามก�าหนดอายุหรอืตามก�าหนดทางร่างกาย ดงัที่
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ใช้กันทั่วไป ส่วนทางจิตใจปัญญานั้นของเด็กบางคนอาจเจริญกว่าของผู้ใหญ่บางคน 

และโดยเฉพาะคนท่ีได้รับการศึกษาอบรมมาดีย่อมมีจิตใจปัญญาเจริญกว่าคนที่ขาด 

การศึกษาอบรม ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเด็กชั้นมัธยมศึกษา กับผู้ใหญ่สามัญทั่วไป 

อาจมภูีมทิางจติใจ ปัญญาอยูใ่นระดบัเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั อาจต่างกนัทางความเร่ง

เร้าเร่าร้อนหรือความเฉื่อยชาชักช้าลง ซ่ึงเนื่องจากเหตุทางร่างกายที่เจริญหรือเสื่อม 

ผูท้ีม่ภีมูทิางจติใจปัญญาอนัสงูกว่ากย่็อมมอียูอ่าจจะน้อยกว่าชัน้สามญั ส่วนเดก็ทีเ่ลก็

ลงไปในชั้นประถมศึกษาหรือเล็กลงไปอีกในชั้นอนุบาล ย่อมอยู่ในอีกระดับหนึ่ง

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะน�าไปปฏิบัติได้ จึงแบ่งรายการนี้ออก

เป็นสองหรือสามตอน ส�าหรับเด็กตอนหนึ่ง ส�าหรับผู้ใหญ่ตอนหนึ่ง ส�าหรับเด็กนั้น

บางคราวอาจจะส�าหรับเด็กเล็ก บางคราวอาจจะส�าหรับเด็กใหญ่อย่างชั้นมัธยมศึกษา

ข้ึนไป ซึ่งอาจรวมถึงผู้ใหญ่สามัญทั่วไปด้วย ส�าหรับผู้ใหญ่นั้น บางคราวอาจส�าหรับ

ผู้ใหญ่ชั้นสามัญทั่วไป บางคราวอาจส�าหรับผู้ใหญ่ช้ันมีภูมิทางจิตใจปัญญาที่สูงกว่า  

รวมกันเข้าทุกตอนเป็นเวลาไม่เกิน ๒๕ นาที

การท�ารายการบริหารทางจิตน้ีได้นิมนต์และเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน

มาประชมุหารอืหรอืจดัท�า ก�าหนดหลกัแนวและหัวข้อ น�ามาประมวลให้อยู่ในแนวโดย

พระประสงค์ จัดหัวข้อส�าหรับบรรยายบรรจุเข้าให้สัมพันธ์หรือสืบต่อกันไปโดยล�าดับ 

จัดบุคคลผูบ้รรยายท้ังบรรพชติและคฤหสัถ์ หลกัแนวส�าคญัในรายการนี ้ดงัได้กล่าวแล้ว 

คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ที่จะเลือกสรรมาแสดง ให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้ง 

มองเห็นประโยชน์และรับบริหารจิตใจให้เกิดผลดังกล่าว

ความส�าเรจ็ผลตามประสงค์แห่งการจดัรายการนี ้หาได้มขีึน้เพราะคณะผูจ้ดัท�า

รายการน้ีแต่ฝ่ายเดียวไม่ แต่ย่อมมีเพราะท่านผู้ฟังทั้งหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะให้

ความสนใจ มองเหน็ประโยชน์ และรบัไปปฏบิตับิริหารจติใจของตนเองตามวธิแีนะน�า

ตามสมควร

โดยเฉพาะผูป้กครองเดก็ ถ้าได้ช่วยร่วมมือโดยจดัให้เดก็ฟัง หรอืน�าไปถ่ายทอด

อบรมเดก็ของตนต่อไป กจ็ะเป็นการให้ความร่วมมือ เท่ากบัเป็นผูไ้ด้ร่วมจัดรายการนีด้้วย
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จติคอือะไร

ในคนเราทุกคนย่อมมีส่วนประกอบส�าคัญ คือ ส่วนประกอบกันอยู่ คือ กาย

และจิต กายคอื ร่างกายนีท้ีป่รากฏในรปูทีม่องเห็นได้ เป็นเสียงทีไ่ด้ยินได้ เป็นกลิน่ที่

สูดดมได้ เป็นรสท่ีลิ้มได้ เป็นกายท่ีถูกต้องได้ จิตคือส่วนที่เรียกกันว่าจิตใจ ซึ่งไม่

ปรากฏเป็นรูปที่มองเห็นด้วยตาได้เป็นต้นเหมือนอย่างร่างกาย แต่ก็ปรากฏเป็นความ

คิดนึก เป็นความชอบ ความไม่ชอบ ความหดหู่ ความฟุ้งซ่าน ความสงสัยต่าง ๆ 

เป็นต้น หรือจะกล่าวว่า ปรากฏเป็นความรูต่้าง ๆ  กไ็ด้ เพราะจติเป็นสิง่ทีม่องเหน็ด้วย

ตาไม่ได้ จงึมีนักศึกษาแสดงความเหน็เรือ่งจตินีต่้าง ๆ  กนั ดงัเช่นนกัศึกษาทางสรีรวทิยา 

พบหน้าที่หลายอย่างของมันสมอง ก็กลา่วว่า จิตคือมันสมองหรอือาการของมันสมอง 

นกัศกึษาอกีทางหน่ึงดงัจะเรยีกว่าทางอสรรีวิทยา เมือ่สงัเกตอาการหลายอย่างของจติใจ 

ก็กล่าวว่าจิตหาใช่มันสมองไม่ เพราะมันสมองเป็นเพียงอวัยวะร่างกาย ซึ่งเป็นสรีระ 

ส่วนหน่ึง แต่มีหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมือบญัชาการของจติ ซึง่นบัว่าเป็นหน้าทีส่�าคญั ทัง้สอง

ฝ่ายนี้ต่างก็มีเหตุผลยกข้ึนโต้แย้งกันได้อีกเป็นอันมาก ทั้งยังมีปัญหาว่าจิตอาศัยอยู่ที่

ส่วนไหนในร่างกายนี้

ตามต�าราหนึง่กล่าวว่า หทัยคือเน้ือหวัใจเป็นวัตถุท่ีตัง้อาศยัแห่งมโน และ มโน

วิญญาณธาตุ คือ จิต ตามอธิบายในต�ารานั้น ครั้นบัดนี้มีการผ่าตัดเปล่ียนหัวใจได้  

จึงเกิดปัญหาข้ึนว่า จิตใจจะเปลี่ยนไปหรือไม่ แต่ก่อนนี้ในบางประเทศได้มีการ 

ผ่าตดัศีรษะสนุขัอีกตวัหนึง่ มาต่อเข้ากบัสุนขัอกีตวัหนึง่ ท�าใหเ้ป็นสุนขั ๒ ศรีษะรวม

อยูใ่นตวัเดยีวกนั มคี�าเขยีนชีแ้จงว่าสนุขัท้ัง ๒ ศรีษะ ต่างแสดงอาการจติใจของตนเอง

ซึ่งต่างกัน แสดงว่าจิตติดไปกับอวัยวะส่วนศีรษะ

ฉะนัน้ มันสมองกน่็าจะเป็นวตัถทุีต่ัง้อาศยัของจติ แต่อนัท่ีจรงิพระบาลธีรรมบท

ก็มีว่า “มีคูหา (อธิบายว่า คือกายนี้) เป็นที่อาศัย” ดังจะกล่าวถึงอีกค�าว่าคูหา แปล

ในที่ทั่วไปว่าถ�้าในท่ีน้ีจะได้แก่ส่วนไหนของร่างกาย บางท่านกล่าวว่ากะโหลกศีรษะมี

รปูร่างลกัษณะคล้ายถ�า้ อยูเ่หมอืนกนั ผูอ้ืน่กค็งจะกล่าวอย่างอืน่อกี จงึสูม้ตอิธบิายว่า

คือกายนี้ซึ่งคลุมไปท้ังหมดมิได้ ครั้นจะกล่าวสาธยายถึงข้อโต้แย้งกันว่าอย่างไรต่อไป 
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กจ็ะกลายเป็นเรือ่งหนกัไปทางสรรีวทิยา มใิช่เป็นความมุง่หมายทางพระศาสนา จงึจะ

ยุติและเข้าเรื่องจิตโดยตรงต่อไป

พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมบทว่า จตินีไ้ม่มสีรรีะ คอื ร่างกาย หรอื

ไม่ใช่สรรีะมคีหูา (คอืกาย) เป็นทีอ่าศยั มปีรกตเิทีย่วไปไกล เทีย่วไปผูเ้ดยีว ทัง้ดิน้รน

กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ในธรรมค�าสั่งสอนอื่น ๆ ตรัสสอนให้ท�าความรู้จิตใจ

ของตนเอง จิตเป็นอย่างไร มีชอบหรือมีชังเป็นต้นอย่างไรก็ให้รู้ ตรัสสอนให้ช�าระ

ขัดเกลาจิต ให้อบรม รักษาคุ้มครอง ส�ารวมระวัง ข่มฝึกจิตใจเป็นต้น ซึ่งรวมเรียกว่า

บริหารจิต ในรายการนี้

ฉะนัน้ เพือ่มุ่งผลทางปฏิบตัโิดยตรง จงึไม่จ�าเป็นต้องไปเถยีงกนัว่า จติใช่หรอื

ไม่ใช่มันสมอง และจิตอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายให้เสียเวลา แต่ว่าจับอบรมจิตใจ 

ที่ก�าหนดให้รู้จักได้ของตนด้วยตนเองนี้แหละ คือว่าจิตใจของผู้ใด ผู้นั้นก็ย่อมรู้ใจ 

ของตนเองได้เป็นอย่างดี ย่อมรู้ความคิดของตนเอง จะคิดดีหรือร้ายอย่างไรตนเอง 

กย่็อมรู้ หรอืจะเกดิมีความชอบหรอืความชงัใครขึน้มาอย่างไรเมือ่ไรกย่็อมรูไ้ด้ทัง้หมด 

ไม่มีใครเว้นแต่ผู้วิเศษที่จะรู้จิตใจของผู้อื่นได้ ภาษิตโลกนิติได้มีว่า

พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 

สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้

เขาสูงอาจวัดวา ก�าหนด

จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

ภาษิตโลกนตินิีส้�าหรบัคนอ่ืน แต่ส�าหรบัตนเองแล้วหยัง่ถงึจติใจของตนเองได้

ทันที เพราะย่อมรู้ย่อมทราบวาระจิตของตนเองได้ทุกขณะทุกเรื่อง ไม่มีความคิดหรือ

อาการอันใดของจิตที่จะรอดพ้นไปจากความรู้ความเห็นของตนเอง ฉะนั้น ปัญหาที่ว่า

จิตคืออะไร ทุก ๆ คนจึงตอบได้ทันทีว่าคือจิตใจของตนที่คิดอะไร เป็นอย่างไร  

อยูน่ีแ้หละ ถ้านอกไปจากนี้ก็ไม่ใช่จิต ในรายการบริหารจิตนี้ เมื่อสรุปเข้ามาดังนี้แล้ว 

ก็เป็นอันแก้ปัญหาข้อแรกที่ตั้งไว้ว่า “จิตคืออะไร” และย่อมจะได้ความรู ้สึกว่า  

บัดนี้เรื่องได้วกเข้ามาหาถึงตัวของทุก ๆ  คน ทั้งผู้บรรยายทั้งผู้ฟังแล้ว คือวกเข้ามาถึง

จิตใจที่ทุก ๆ  คนรู้อยู่ที่ใจตนเองนี่แล้ว...
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จติส�าคัญอย่างไร

ได้กล่าวแล้วว่า จติคือจติใจของตนทีค่ดิอะไร เป็นอย่างไร อยูน่ีแ้หละ ซึง่ทกุ ๆ 

คนรูอ้ยูท่ีใ่จตนเอง และในค�าแถลงเมือ่ครัง้แรก ก็ได้กล่าวถึงกระแสพระปรารภว่า “จิตใจ

มีความส�าคญั เพราะเป็นมลูฐานแห่งความประพฤตใินทกุทาง และความเจรญิ ความเสือ่ม 

ความสขุ ความทกุข์ต่าง ๆ” ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าจติใจเป็นผูน้�าแห่งความประพฤตต่ิาง ๆ 

ของคน เพราะคนเราจะท�าจะประพฤติอย่างไร ย่อมแล้วแต่จิตใจจะบงการหรือสั่งการ 

และกรรมที่ตนท�าตามค�าส่ังของจิตใจเป็นเหตุโดยตรงของความเจริญ ความเส่ือม  

และความสขุ ความทุกข์ ท้ังจติใจน้ีแหละเป็นผูร้บัสุขทกุข์ คอืเป็นตวัผูเ้สวยสุขหรอืทกุข์ 

อันสุขหรือทุกข์ทางกายนั้น ถ้าจิตใจไม่รับด้วยก็ไม่มีความหมายอะไรนัก ค�าเก่ายังมีว่า 

“คบักายอยูไ่ด้ คบัใจอยูย่าก” มคี�าอปุมากายกับจติไว้ว่า “จติเหมอืนนาย กายเหมอืนบ่าว” 

และทีเ่รยีกว่า “ตวัเรา ๆ ” ของทุก ๆ  คนย่อมมศีนูย์รวมอยูท่ีจ่ตินีเ้อง จติจงึเท่ากบัเป็น

ตวัเราทัง้หมด พระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึความส�าคญัของจติไว้มาก เช่นว่า “เรายังไม่เห็น

สิ่งอื่นแม้สิ่งเดียว ที่ไม่อบรม ท�าให้มาก ไม่ฝึก คุ้มครอง รักษาระมัดระวังแล้ว จะใช้

การไม่ได้ จะเป็นไปเพื่อโทษเสียหาย จะน�าให้เกิดทุกข์เดือดร้อน เหมือนอย่าง จิต” 

ในทางตรงกันข้ามได้ตรัสไว้ว่า “เรายังไม่เห็นสิ่งอื่นแม้สิ่งเดียว ที่ได้อบรม ท�าให้มาก

ได้แก่ คุ้มครอง รักษา ระมัดระวัง แล้วจะใช้การได้ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์จะน�าให้

เกิดสุขเหมือนอย่างจิต” 

อกีอย่างหนึง่ จติย่อมเป็นตวัชีวติของร่างกาย เพราะล�าพงัร่างกายทีป่ราศจาก

จิตย่อมไร้ชีวิต ความด�ารงชีวิตมีอยู่ตราบเท่าที่ยังมีจิตใจครองร่างกาย จิตจึงมีความ

ส�าคัญแก่ชีวิตโดยเป็นตัวชีวิตทีเดียว แมต้ามที่ยกมาเพียงบางประการนี้ พึงกล่าวได้ว่า 

จติเป็นสมบัตลิ�า้ค่า เป็นแก้วสารพดันกึ สารพดัรู ้ทีท่กุคนมอียูแ่ล้ว หากแต่เจ้าของอาจ

ยงัไม่รูจ้กั ยงัมไิด้เจยีระไน ยงัมเีครือ่งหุม้ห่อปกคลมุอยูอ่ย่างหนาแน่น จงึยงัใช้การให้

เกดิประโยชน์อย่างคุม้ค่ามไิด้ถ้าเจ้าของรูจ้กัเจยีระไนให้ใช้การได้ด ีกจ็กัเป็นอาการบ่อ

เกิดแห่งสมบัติและความสุขได้ทุกอย่าง
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คนทั่วไปเห็น และให้ความส�าคัญ  
แก่จติใจของตนเพยีงไร

เมือ่จติใจมคีวามส�าคญัอย่างย่ิง ดงัเช่นทีก่ล่าวมา กน่็าคดิต่อไปว่าเจ้าของจิตใจ

ทุกคนได้เห็นและให้ความส�าคัญแก่จิตใจของตนตามที่ควรหรือไม่ ที่เรียกว่าให้ความ

ส�าคัญนั้นคือให้การบริหาร ได้แก่ ดูแล บ�ารุงรักษา เป็นต้น สิ่งที่เห็นว่าส�าคัญมาก  

ก็ย่อมให้การดแูลบ�ารงุรกัษามาก ดงัเช่นให้การดแูลบ�ารุงรกัษาบคุคลส�าคญั หรอืทรพัย์

สิง่ทีส่�าคญั ส�าหรบัเรือ่งจิตใจ ลองนกึเทียบกบัสิง่เดยีวคอืร่างกายซึง่ทุก ๆ  คนมอียูเ่ป็น

คู่กันกับจิต ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ในคนเราทุกคนย่อมมีส่วนประกอบส�าคัญ ๒ ส่วน

ประกอบกันอยู่คือ “กาย และจิต” ในวันหนึ่ง ๆ คนเราให้การบริหารบ�ารุงกายมาก

เท่าไร โดยปรกติ ตื่นนอนขึ้นมาก็ล้างหน้าช�าระกาย บริโภคอาหารวันหนึ่งหลายมื้อ 

เมื่อเรียนหรือท�างานก็ต้องให้ร่างกายได้พักผ่อน ต้องให้อาบน�้า ต้องให้หลับเป็นเวลา

หลายชัว่โมง นอกจากนี ้ยงัต้องให้นุง่ห่ม ตกแต่งให้เหมาะให้งาม ต้องสร้างทีอ่ยู่อาศยั 

ต้องท�าอย่างอ่ืน ๆ อันนับว่าเป็นเรื่องของร่างกายอีกมากมาย รวมความว่า วันหนึ่ง 

๒๔ ชั่วโมง คนเราใช้เวลาบริหารทะนุบ�ารุงร่างกายทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมไปเกือบ

ทั้งหมด

ส่วนทางจติใจ ได้แบ่งเวลามาบรหิารเพียงส่วนน้อย หรอืเกอืบจะไม่ได้สนใจเลย 

หากจะกล่าวว่าการบริหารกายให้เป็นสุขก็เท่ากับบริหารจิตด้วย เพราะเมื่อกายสบาย 

จิตใจก็สบาย กล่าวดังนี้ ยังไม่ถูกต้องตามหลักเหตุผล เมื่อกายสบาย จิตสบายด้วย

นั้นมีส่วนถูก ในฐานะที่กายและจิตอาศัยกัน แต่วิธีบริหารจิตต่างจาก วิธีบริหารกาย 

เพราะทั้งสองน้ีต้องการเครื่องบ�ารุงต่างกัน เช่น กายต้องการอาหารมีข้าวน�้าเป็นต้น 

จติกต้็องการอาหาร แต่อาหารของจติเป็นอกีอย่างหนึง่ อาหารของจิตทัว่ไปได้แก่อารมณ์

คือเรื่องที่ท�าให้จิตมีสุข อาหารที่มีประโยชน์ คือ ธรรมะที่เป็นเครื่องบ�ารุงจิตใจ

ลองคดิดวู่า วนัหนึง่ได้บรหิารจติด้วยวธิดีงักล่าวบ้างหรอืเปล่า ให้เวลาส�าหรบั

บรหิารจติไว้บ้างหรอืไม่ ถ้ามไิด้ให้ความสนใจทีจ่ะบรหิารจติบ้างเลย หรอืให้ความสนใจ

น้อยมาก ก็แสดงว่ายังมิได้เห็นและให้ความส�าคัญแก่จิตใจตามสมควร อาจจะเป็น

เพราะยงัมไิด้คดิพจิารณาว่าจติมคีวามส�าคญัอย่างไร ถ้าได้พิจารณาว่าจติ มีความส�าคัญ
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เป็นอย่างยิง่ แม้ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น กน่็าจะเริม่ให้ความสนใจ และเริม่ท�าการบรหิาร

ทางจิตใจให้เหมาะสมควบคูก่นัไปกบัการบรหิารกาย มใิช่ทุม่เทเวลาไปในเรือ่งทีจ่ะบ�ารุง

ทางกายโดยส่วนเดียว ส่วนทางจิตปล่อยให้ตกต�่าจมปลักแห่งกิเลสไปตามเรื่อง หาก

ได้พากันหันมาเห็นและให้ความส�าคัญแก่จิตใจดังนี้แล้ว จิตที่ได้รับการบริหารอบรม

แล้วกจ็ะกลบัเป็นผูใ้ห้ประโยชน์สขุแก่ตวัผูเ้ป็นเจ้าของจิตใจเองมากอย่างทีไ่ม่เคยนกึฝัน

มาแต่ก่อน

ท�าไมจงึต้องให้การบรหิารแก่จติ

เรื่องน้ี ถ้าไม่ต้ังเป็นปัญหาข้ึนก็ดูเหมือนจะไม่มีความส�าคัญสักเท่าไร แต่ถ้า

ตั้งเป็นปัญหาขึ้นก็จะต้องคิด ต้องวิจัย เมื่อพิจารณาถึงภาวะต่าง ๆ อันเกี่ยวแก่จิตใจ

ของตนเท่าที่ปรากฏก็จะได้พบประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวแก่จิตใจอยู่ไม่น้อย เช่น คน 

ตัง้แต่สองคนขึน้ไป จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีการรกัษาใจเอาใจกนัตามสมควร ถ้าผดิใจกนั

ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ ไม่ต้องใครอื่น แม้แต่มารดาบิดากับบุตรธิดา ผิดใจกันถึงขนาดตัด

เป็นตัดตายกันก็มี แม้ตนเองของทุก ๆ คนก็มีเวลาท่ีใจไม่สบาย มีคราวท่ีใจผ่องใส 

สดชื่น หรือกรมเกรียมหมองเศร้า อาการต่าง ๆ ของใจนี้เริ่มแสดงมาตั้งแต่เป็น 

เด็กแดง ๆ  ยังบอกความประสงค์แก่ใคร ๆ  ไม่ได้

นอกจากแสดงอาการทางกาย เช่น ดิ้นหรือร้อง คนเลี้ยงสังเกตเดาว่าเด็ก

ต้องการอะไร เมือ่ท�าให้ถกูความประสงค์ เดก็กจ็ะสงบ บางทที�าหน้าชืน่แสดงว่าชอบใจ 

เมือ่โตรูเ้ดยีงสาขึน้แล้ว ก็ยังท�าอะไรตามใจแบบเดก็ อยากจะวิง่กว็ิง่ อยากจะเล่นกเ็ล่น 

ผู้ใหญ่ต้องรู้ใจเด็ก ต้องรู้วิธีฝึกอบรม ค่อย ๆ สอนให้รู้จักสิ่งต่าง ๆ ขึ้นทีละน้อย ๆ  

จะตามใจหรอืไม่ตามใจไปทกุอย่างกไ็ม่ได้ ต้องตามใจบ้าง ไม่ตามใจบ้าง เมือ่เป็นผูใ้หญ่

ต้องปกครองตนเองมากขึ้น ก็ยิ่งจะต้องพบอาการของจิตใจมากขึ้น บางอย่างก็ไม่ควร

ตามใจ คล้ายกับเม่ือเป็นเดก็ ต่างแต่ว่าเม่ือเป็นเดก็ มผีูใ้หญ่เป็นผูป้กครองรบัผดิชอบ 

ครั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ตนเองต้องปกครอง ต้องรับผิดชอบตนเองเป็นส่วนใหญ่ พระพุทธ

ภาษิตมอียูว่่า “ชนะตนนัน้แหละประเสรฐิกว่า” อธิบายว่า ชนะจิตใจ และเมือ่ชนะตน

หรือจิตใจของตนได้ ก็เรียกว่าปกครองตนเองได้
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จติใจเป็นอย่างไรจงึต้องเอาชนะ

ถ้าหวนคิดว่าใคร ๆ จะตามใจตนเองไปทุกอย่างหาได้ไม่ ก็พอเริ่มมองเห็น

เหตุผล ถ้าเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมา ก็จะเอาให้ได้ทั้งที่รู้ว่าผิด จะเกิดผลอย่างไร 

หรือถ้าเกิดความโกรธใครขึ้นมา ก็จะต้องท�าร้ายเขา จะเป็นอย่างไร อาชญากรรม 

ต่าง ๆ ความเสื่อมทางศีลธรรมทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นก็เพราะเหตุนี้ คือเพราะเหตุที่คน

ประพฤติออกไปตามใจทีอ่ยากได้หรอืทีโ่กรธ ไม่อาจยบัยัง้ไว้ได้ คกุตะรางต้องมกีเ็พราะ

เหตุที่ทุกคนประพฤติตามใจตนเอง ดังจะเรียกว่าคนแพ้ตนเอง หรือคนแพ้ใจของตน 

ถ้าเอาชนะใจตนเองได้ กจ็ะยบัยัง้ไม่ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ  อันทีจ่รงิทีว่่าแพ้ใจหรอืแพ้

จิตใจนั้นโดยตรงคือแพ้ความอยากความปรารถนาที่ผิด ๆ แพ้โทสะในใจ ตนเอง  

เพราะว่าจิตนี้มีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่เป็นมาก ที่ปนอยู่มานานจนติดเป็นนิสัยสันดาน 

ก็มี ที่ปนเข้ามาใหม่ ๆ ก็มี และที่เคยกล่าวว่า “จิตเป็นเหมือนนาย กายเป็นเหมือน

บ่าว” นั้น ถ้ายกจิตมาวิจัยดูอีกแล้วจะได้พบนายที่ยึดครองจิตใจอยู่อีกชั้นหนึ่ง เช่น

ความปรารถนาอยากได้อย่างผดิ ๆ ดังกล่าว ซึง่เป็นผู้กระซบิส่ังจติใจให้ด้ินรนไปต่าง ๆ 

เหมอืนอย่างเป็นทาส ดงัมคี�าเรยีกว่า เป็นทาสของตณัหา “จงึจ�าเป็นโดยแท้ทีจ่ะให้การ

บริหารแก่จิต เพื่อให้จิตมีพลังที่จะเอาชนะจิต”

อาจจะเกดิข้อท่ีน่าข้องใจในตอนนี ้“ใจชนะใจอย่างไรกนั” มีค�าทีเ่คยพดูกนัว่า 

“คนสองใจ” ความจรงิมใิช่ใจจะมสีองตามถ้อยค�าทีพ่ดู แต่เป็นส�านวนทีห่มายความว่า

คนมีใจไม่แน่นอนเป็นหนึ่งแน่ เช่นควรจะมอบใจให้แก่ใครเพียงผู้เดียวฝ่ายเดียว แต่ก็

มอบให้แก่สองคนสองฝ่าย แบบตีสองหน้า ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย ฉะนั้น จึงมีใจ

เดียวนั้นแหละ แต่สิ่งที่มีอยู่ในใจนั้นเป็นส่วนดีก็มี เป็นส่วนชั่วก็มี การบริหารจิต 

เป็นการก่อเสริมส่วนดี เพื่อให้มีก�าลังเหนือส่วนชั่ว เมื่อความดีในใจเอาชนะความชั่ว

ในใจได้ กเ็รยีกว่า ใจชนะใจ หรอืเรียกว่าชนะจติใจตนเอง อนัท่ีจริงจิตใจของทกุ ๆ  คน

คล้ายกบัเป็นสนามรบ หรอืสนามประลองก�าลงัระหว่างความดคีวามชัว่อยูเ่สมอ บคุคล

ที่เป็นคนสามัญอยู่น้ีมิใช่ว่าจะไม่มีความอยากท�าไม่ดี ย่อมต้องมีอยากท�าไม่ดีอยู่บ้าง

ด้วยกัน แต่ที่ไม่ท�าก็เพราะส่วนดีในใจยับยั้งไว้ ดังเช่นท่ีเรียกว่า สติ ขันติ เป็นต้น 

แสดงว่าจิตได้รับการบริหารมาดีพอสมควร ส่วนผู้ที่แพ้ใจตนเองยับยั้งไว้ไม่ได้แสดงว่า
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จิตใจได้รับการบริหารมาไม่เพียงพอ ตามที่กล่าวมาแม้เพียงเท่านั้น ก็จะพึงเห็นได้ว่า 

“ท�าไมจึงต้องให้การบริหารแก่จิต”

การบรหิารทางจติจะพงึท�าอย่างไร

“ที่เรียกว่าการบริหารจิตก็เพื่อให้มีความหมายว่าดูแล รักษา แก้ไขทางจิตใจ 

หรือปกครอง คุ้มครอง รักษาจิตใจ หรือฝึกอบรมจิตใจ” ค�าว่าบริหารที่ใช้ทางจิตใจ

เพื่อผลดังกล่าวในค�าแถลงนั้น และในบทน�าที่กล่าวมาโดยล�าดับมีความหมายทั่วไป 

ดังกล่าวนั้น แต่เมื่อกล่าวโดยรวบรัดเป็นกลาง ๆ บริหารก็คือการดูแลบ�ารุงรักษา  

จะพึงท�าอย่างไรทางจิตใจ ในการแก้ปัญหาข้อนี้ พึงทราบลักษณะต่าง ๆ ของจิต 

ดงัต่อไปนีก่้อน

ลักษณะที่เป็นธาตุแท้ของจติใจ

คอื ความผดุผ่องและความรู ้ความผดุผ่องของจติทกุคนจะรูสึ้กได้ในเวลาทีมี่

ใจปลอดโปร่งสงบสบาย ความรูข้องจติย่อมมีประจ�าจติทกุขณะทีไ่ม่หลบั ไม่สลบหมด

ความรู้สึกตน เหมือนอย่างโดยปรกติแสงสว่างย่อมมีประจ�าอยู่กับไฟ คนเรามองเห็น

ไฟกันที่แสงสว่างฉันใด จิตก็เหมือนกันฉันนั้น ก�าหนดจิตของตนได้ท่ีความรู้ เช่น  

รู้สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เห็น ที่ได้ยิน เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ทางประสาทในขณะที่ยังตื่นอยู ่

โดยปรกต ิย่อมรู้สิง่นัน้สิง่นีท้างประสาทต่าง ๆ  แม้ในขณะท่ีว่างความรูท้างประสาท จติใจ 

กย็งัคดิไปในเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้ซ่ึงทุกคนย่อมรู้ว่าตนก�าลังคดิอะไรอยู่ตลอดเวลา จงึมคีวามรู้

รวมอยูก่บัความคดิ ถ้าหมดความรูเ้ช่นทีเ่รยีกว่าหมดความรูสึ้กตน ความคดิกห็ยุดลง

ทนัที ครัน้กลบัรูส้กึตนขึน้ใหม่ เช่นตืน่ขึน้จากหลบั หรือฟ้ืนขึน้จากสลบ ความคดิกต็ัง้

ต้นขึ้นอีก การที่ทุกคนรู้จิตใจของตนเองได้ ก็คือรู้ที่ตัวความรู้ดังกล่าวนี้ เหมือนอย่าง

ที่กล่าวว่าเห็นไฟ ก็คือเห็นแสงสว่างของไฟ ในขณะที่ตื่นอยู่ ทุกคนจะต้องรู้ ต้องเห็น

จิตใจของตนเองอยู่เสมอว่าคิดอะไร เป็นอย่างไร เป็นต้น เหมือนอย่างเมื่อก่อไฟหรือ

เปิดไฟขึ้นก็จะต้องเห็นไฟ คือแสงสว่างของไฟอยู่เสมอ ลักษณะที่ทรงความรู้ดังนี้  
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เป็นธาตุแท้ของจิตใจคู่กันกับความผุดผ่อง จิตใจของใครจะเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ คนโง่ 

คนฉลาด คนดี คนชั่วอย่างไรก็ตาม ย่อมมีลักษณะที่เป็นธาตุแท้ดังนี้เหมือนกัน  

เช่นเดียวกับธาตุต่าง ๆ ที่ประกอบเข้าเป็นร่างกายของใคร ๆ ก็มีลักษณะแห่งธาตุ 

อย่างเดียวกัน

ลักษณะที่เป็นส่วนผสมของจติใจ

ท�าไมจิตใจจึงไม่ผุดผ่องอยู่เสมอ ที่จิตใจไม่ผุดผ่องอยู่เสมอ ก็เพราะมีส่วนผสม

เข้ามาท�าให้เศร้าหมอง เหมือนน�้าที่ใสสะอาดมีผงสีหรือสิ่งไม่สะอาดต่าง ๆ เข้ามาปน 

ส่วนผสมนี้เข้ามานอนจมเป็นตะกอนอยู่ช้านานก็มีมาก นิสัยสันดานของคนย่อมเนื่อง

อยู่กับส่วนผสมชั้นละเอียดนี้ ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเรียกส่วนผสม 

ดังกล่าวมาว่า “กิเลส” แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง ตรัสว่าเป็นอาคันตุกะ คือ สิ่งที่จรมา

อาศัย เหมือนอย่างแขกคือผู้ที่มาหา ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน และที่เรียกว่าเครื่อง 

เศร้าหมองกเ็พราะมาท�าให้จติใจทีผ่ดุผ่องอยูโ่ดยธรรมชาตต้ิองเศร้าหมอง เหมอืนอย่าง

ผงธุลีที่ปลิวมาท�าน�้าที่ใสสะอาดให้สกปรก เมื่อกิเลสไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน คือไม่ใช่เป็น

ธาตุแท้หรือเนื้อแท้ของจิต เป็นเพียงสิ่งที่จรมาอาศัย แม้จะมาอาศัยอยู่นานสักเท่าไร  

มาถือสิทธิครอบครองอย่างไร ก็คงไม่สามารถละลายธาตุแท้ของจิตได้ ฉะนั้น จึงอาจ

ขัดเกลาช�าระจิตให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงได้

ลักษณะที่ปรากฏและไม่ปรากฏของจติใจ

จติใจในความรูส้กึ ทีป่รากฏความรูอ้ะไรต่าง ๆ  ไดด้งักล่าวข้างต้น เป็นลกัษณะ

ที่ปรากฏของจิตใจท่ีทุก ๆ คนก�าหนดรู้ได้ว่าคิดอะไรเป็นอย่างไร แต่ยังมีจิตใจที่พ้น

ความรูส้กึโดยปรกต ิส่วนผสมทีเ่ป็นชัน้ตะกอนซึง่นอนจมอยู่ช้านานได้อยูใ่นจติใจส่วน

ลกึน้ี โดยปรกตไิม่ปรากฏแก่จติใจในความรูส้กึดงัเช่นในขณะทีจ่ติใจสงบ รู้สกึ เหมอืน

ไม่มีกิเลสอะไร แต่ครั้นเมื่อได้เห็นได้ยินอะไรท่ีย่ัวใจให้โลภให้โกรธ ก็เกิดความโลภ

ความโกรธพลุ่งขึ้นมา นี้ก็คือส่วนตะกอนนั้นเองฟุ้งขึ้น ความโลภ ความโกรธในความ
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รู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นคราว ๆ แต่ส่วนที่จมเป็นตะกอนไม่หาย อาจยิ่งมากขึ้น 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูจ้ติใจทุกระดบั และทรงแสดงธรรม เพ่ือช�าระจติใจทกุระดับ จนถึง

ชั้นตะกอนเป็นที่สุด

ลักษณะความต้องการของจติใจ

ในข้อนี้ ควรท�าความเข้าใจให้ดีว่าจิตใจต้องการอะไร หรืออะไรเป็นความ

ต้องการของจิตใจ ดังจะยกตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียนบางคนในบางคราวอยากหนี

โรงเรียนไปเที่ยวอย่างยิ่ง ถึงกับต้องไปจนได้ หรือผู้ใหญ่บางคนในบางคราวอยากได้ 

สิ่งหนึ่งมาก แต่จะต้องท�าผิดจึงจะได้ ถึงกับต้องท�าผิด ทั้งสองรายนี้อาจอ้างว่าต้องท�า  

ดังนั้นเพราะเป็นความต้องการของจิตใจที่ฝืนไม่ได้ จึงควรจะต้องวิจัยว่า เป็นความ

ต้องการของจิตใจจริงหรือ จริงอยู่ จิตใจแสดงความดิ้นรนปรารถนาจะไปเที่ยว หรือ

จะท�าผิดเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้ อาจพูดคลุมไปได้ว่าจิตใจต้องการ แต่ถ้าจ�าแนก

แยกแยะลักษณะของจิตออกไปดังที่กล่าวมาแล้วว่าอะไรเป็นธาตุแท้ อะไรเป็น 

ส่วนผสม ก็จะเห็นว่าความต้องการในทางท่ีผิดดังนั้นเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง จะเรียกว่า

ตัณหาหรือโลภก็ตาม

ฉะนั้น จึงเป็นความต้องการของกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิต ไม่ใช่เป็นความต้องการ

ของจิตที่แท้ ฉะนั้น คนที่ท�าไปในทางท่ีผิดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จึงชื่อว่าเป็นผู้ท�าไปตาม

ต้องการของกเิลส เช่น ความโลภ อยากได้ในทางผดิดงักล่าว จงึเป็นส่ิงทีฝื่นได้สงบได้ 

ดังตัวอย่างนั้น เด็กนักเรียนที่อยากหนีโรงเรียนไปเท่ียวอาจฝืนใจไม่ไปก็ได้ หรือเม่ือ

คดิกลวัครผููป้กครองหรอืกลวัจะเสยีหาย กอ็าจระงบัความอยากหนโีรงเรยีนได้ ผูใ้หญ่

ก็เหมือนกัน อาจฝืนใจอาจระงับความโลภอยากได้ในทางที่ผิดได้ ไม่มีใครจะต้องเจ็บ

ป่วยล้มตายเพราะไม่ท�าตามความต้องการในทางที่ผิด กลับจะเป็นผลดีเสียอีก

การฝืนหรือระงับความต้องการดังนั้น จึงเป็นความดี เป็นการฝืนหรือระงับ

กิเลสในจิตนั้นเอง ข้อที่ว่าระงับได้พึงเห็นได้ว่าเมื่อความต้องการในทางที่ผิดเกิดขึ้น  

ก็ท�าให้ดิ้นรนที่จะท�าตามที่ต้องการ ครั้นความต้องการนั้นสงบลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง 
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ความดิ้นรนที่จะท�าก็สงบ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ท�าอะไรเลย เช่น เด็กที่อยากหนีโรงเรียน 

ยงัไม่ทนัได้หนีแต่หายอยากหนีเพราะกลัวเสยีหาย ใจทีด่ิน้รนจะหนกีส็งบไปเอง ฉะนัน้ 

น่าใช้ความคดิว่าท�าไมจงึจะพากนัเขลาท�าอะไรผดิ ๆ  เพือ่สนองความต้องการปรารถนา

ในทางทีผ่ดิ สงบความต้องการปรารถนานัน้เสียไม่ดกีว่าหรอื เพราะจะไม่ต้องท�าอะไร

ที่ผิด ๆ  ระงับความต้องการที่ผิดเสียได้อย่างเดียว ก็ระงับความผิดอื่น ๆ  ได้ทั้งหมด

เรื่องนี้เป็นความจริงประกอบด้วยเหตุผลอย่างธรรมดาสามัญ มิใช่ลึกซึ้งอันใด 

แต่ท�าไมคนเราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จึงมักไม่หยุดคิดให้ดี มักแพ้ความต้องการปรารถนาใน

ทางผดิกนัอยูเ่สมอ คอื ท�าผดิในทางต่าง ๆ  ต้องเสียหายเสียใจภายหลงั หรือต้องเป็น

คนเสียไปน้อยหรือมาก ทั้งนี้ เพราะไม่พยายามที่จะท�าความสงบระงับจิตใจ และใช้

ความคดิหาเหตผุลตามทีเ่ป็นจรงิ ได้กล่าวแล้วว่าลกัษณะทีเ่ป็นธาตแุท้ของจติคอืความ

ผดุผ่องและความรู ้ฉะนัน้ ความต้องการของจติทีแ่ท้จรงิกค็อืความทีม่จีติใจสงบตัง้มัน่ 

และความรู้ที่เป็นปัญญา ซึ่งจะท�าจิตใจให้มีความผุดผ่องและมีความรู้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น

ทุกที

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ธรรม หมายถึงส่วนดีทั้งหมด เป็นสิ่งที่ต้องการโดยตรง

ของจิตใจ ทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ย่อมมีส่วนดีเป็นลักษณะอย่างหนึ่งประจ�าอยู่ในจิตใจ 

อยูด้่วยกนั ท้ังท่ีปรากฏและไม่ปรากฏ เช่น ความคดิในทางด ีอธัยาศยันสัิยสันดานทีด่ี 

แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ยังจะต้องเพิ่มเติมกันเรื่อยไป เช่นเดียวกับนักเรียนก็ต้องเรียนอยู่

เร่ือย ส่วนดนีีเ่องเป็นสิง่ทีต้่องการของจิตใจ หรอือาจกล่าวได้ว่าจติใจทีแ่ท้ต้องการความดี 

จิตใจที่ตกอยู่ในอ�านาจของกิเลสต่างหากท่ีต้องการความช่ัว หรือกล่าวโดยตรง ก็คือ

ตัวกิเลสนั้นเองที่เป็นตัวต้องการให้คนท�าความชั่วผิดเสียหาย ฉะนั้น จึงควรที่จะคิด

วิจัยและท�าความเข้าใจให้ดีว่าความดีอันเกิดจากความประพฤติดี โดยละเว้นความ

ประพฤติผิดเสียต่าง ๆ และความรู้อันเกิดจากการศึกษาอยู่เสมอเป็นความต้องการ

หรือเป็นสิ่งที่ต้องการโดยแท้ของจิตใจ ส่วนความดิ้นรนปรารถนาในทางผิดต่าง ๆ  

เป็นกิเลสท่ีเป็นส่วนผสมแฝงเข้ามาในจิตใจต่างหาก ที่สมควรจะต้องระงับขับไล่ออก

ไปเสียโดยเร็ว
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หลักวธิใีนการบรหิารจติ

ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า “ความดอีนัเกดิจากความประพฤตดิ ีโดยละเว้นความ

ประพฤติผิดเสียต่าง ๆ และความรู้อันเกิดจากการศึกษาอยู่เสมอ เป็นความต้องการ

หรือเป็นสิ่งที่ต้องการโดยแท้ของจิตใจ” อาจมีผู้แย้งว่าน่าจะไม่เป็นความจริงทั่วไปหรือ

เสมอไป เพราะจติใจของคนมรีะดบัต่าง ๆ  กนั ถงึคนเดียวกนัก็ยงัมีอาการทางจติใจเปลีย่น

ไปมาอยู่ต่าง ๆ และมีอยู่มากที่ไม่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดี ไม่ต้องการความรู้ 

ดังที่เกียจคร้านไม่อยากเรียน เพราะเหตุที่น่าจะมีค�าแย้งเช่นนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง 

จึงได้กล่าวต่อไปจากค�าต้นนั้นทีเดียวว่า “ส่วนความด้ินรนปรารถนาในทางผิดต่าง ๆ 

เป็นกเิลสท่ีเป็นส่วนผสมแฝงเข้ามาในจติใจต่างหาก ทีส่มควรจะต้องระงบัขบัไล่ไปเสยี

โดยเรว็” การทีก่ล่าวย�า้ถงึข้อนีอี้กก็เพือ่เป็นทีเ่ข้าใจโดยไม่เคลอืบแคลง ในลกัษณะทีแ่ท้

จริงของจิต กับทั้งสิ่งที่ผสมแฝงเข้ามาอันเป็นสิ่งที่ไม่จริง และเพื่อเป็นที่เข้าใจต่อไปว่า

เมือ่ข้อเทจ็จรงิเป็นดงันีท้�าไมคนเราจงึจะยอมปล่อยตนให้ส่วนทีเ่ข้ามาผสมแฝง คอืกเิลส

ต่าง ๆ  มีอ�านาจบังคับขับไสให้ประพฤติเสียหายต่าง ๆ  ควรจะต้องปฏิบัติลดหรือระงับ

กเิลสต่าง ๆ ต่างหาก เครือ่งลดหรอืระงบักเิลสต่าง ๆ นีค้อืธรรมะทีเ่รยีกกนัว่าความดี 

หรือคุณสมบัติประจ�าใจทุกอย่าง รวมทั้งความรู้ที่เป็นตัวปัญญาด้วย

อันคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีธรรมะเป็นพื้นเพสูงอยู่โดยก�าเนิดแล้ว  

ดงัจะเหน็ได้ว่ามพีืน้เพปัญญาและความประพฤตอิยูใ่นเขตทีเ่รยีกว่า วฒันธรรม อารยธรรม 

สงูกว่าสัตว์สองเท้าสีเ่ท้าอืน่ ๆ  ทัง้ปวง อย่างเทยีบกันไม่ได้ มนษุย์เราย่อมครอบครอง

ภาวะเป็นมนษุย์อยูไ่ด้ด้วยอานภุาพของธรรมะนีเ้ท่านัน้ ไม่ใช่ล�าพงัร่างกายทีเ่กดิมาเป็น

มนุษย์ ซึง่ต้องกนินอนเป็นต้นไม่ต่างจากสตัว์ดริจัฉาน ธรรมะนีเ้องเป็นเครือ่งยับยัง้ใจ

คนเรามใิห้ประพฤตไิปตามอ�านาจจติใจอย่างไม่มอีาย ไม่มกีลวั ดงัทีเ่รยีกว่าปราศจาก

หิริ โอตตัปปะ (ความละอาย รังเกียจความชั่ว และความกลัวเกรงต่อความชั่ว)  

สัตว์ดิรัจฉานมีธรรมะอยู่ในระดับต�่ามาก ท้ังไม่อาจเพิ่มพูนให้มากจนถึงระดับแม้ที ่

เรียกว่าวัฒนธรรมเป็นต้นได้ จึงเรียกว่าเป็นอบายภูมิ คือภูมิก�าเนิดที่ไร้ความเจริญ

อย่างหนึ่ง ไม่มีปัญญาที่จะท�าความดี หรือแม้ความชั่วอะไรเหมือนอย่างมนุษย์  

ความเกดิมาเป็นมนษุย์จงึเป็นลาภอย่างยิง่ทีท่กุคนควรภมิูใจ เรยีกว่าเป็นสุคตภิมิู คอื
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ภูมิก�าเนิดเป็นสุคติ แปลว่าคติที่ดี มีความสุขความเจริญตามควรแก่ภาวะ โดยเฉพาะมี

ภูมิธรรม รวมทั้งปัญญาสูงเป็นพื้นเพดังกล่าว

ฉะนั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายโอกาสที่เกิดมาเป็นคนนี้เป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่ปฏิบัติ

เพิ่มพูนธรรมะ คือ ความดี กับทั้งปัญญาให้มากยิ่งขึ้น หรือซ�้าร้ายกลับไปประพฤติ 

ชั่วร้ายเสียหายซึ่งกดตนเองให้เลวต�่าลงไป เพราะคนเราสามารถจะท�าความดีได้อย่าง

อนันต์ ทั้งสามารถจะท�าความชั่วได้อย่างมหันต์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่แก่จิตใจเป็น 

ข้อส�าคญั พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “จติทีต่ัง้ไว้ผดิ พงึท�าผูน้ัน้ให้ทรามเสยีกว่าทีโ่จรท�า

แก่โจร หรือคนมีเวรท�าแก่คนมีเวรกัน” และตรัสว่า “จิตที่ต้ังไว้ชอบ พึงท�าผู้นั้นให้

ประเสริฐกว่า อย่างที่มารดาบิดาหรือญาติอื่น ๆ ท�าให้ไม่ได้”

ฉะนั้น จึงถึงปัญหาว่า ท�าอย่างไรจึงจะไม่ตั้งจิตไว้ผิด แต่จะตั้งจิตไว้ชอบ  

มีค�าตอบเข้าประเด็นทีเดียวว่า “ท�าการบริหารทางจิต” กล่าวโดยย่อ คือ “ท�าจิตให้

เป็นสมาธิแน่วแน่ในกิจที่จะท�า อันเป็นหน้าที่หรือเป็นงานที่ควรท�าของตน และอบรม

ปัญญาให้เข้าถึงความจริงที่จะไม่ถูกหลอกลวงให้หลงเข้าใจผิดในเรื่องทั้งปวง”

อะไรคอืสมาธิ

ความตัง้ใจไว้ถกูโดยแน่วแน่มัน่คงคอืสมาธทิีมุ่ง่หมายในรายการนี ้ความตัง้ใจ

เป็นข้อส�าคญัในกิจท่ีจะท�าทุกอย่าง เดก็ผูเ้ข้าโรงเรียนจะต้องมคีวามตัง้ใจฟังครอูธบิาย 

จงึจะได้ยนิค�าอธบิายของครแูละรู้เรือ่ง เมือ่จะอ่านหนังสอืกต้็องมคีวามตัง้ใจอ่านจงึจะ

อ่านรู้เรื่อง ถ้าส่งใจไปคิดเรื่องอื่น ๆ เสีย ค�าอธิบายของครูก็จะไม่เข้าหู อ่านหนังสือ 

ก็ไม่รู้เรื่อง จะท�าการงานต่าง ๆ  ก็เหมือนกัน เมื่อมีความตั้งใจท�าจึงจะท�าได้เรียบร้อย 

ในการคิดค้นเรื่องที่ละเอียดก็จ�าต้องมีความตั้งใจมากข้ึน ไม่เช่นนั้นก็คิดค้นไม่ได้  

แต่ความตั้งใจนี้อาจจะผิดก็ได้ในเมื่อมีความตั้งใจในการกระท�าที่ผิดต่าง ๆ  เพราะในการ 

กระท�าผิดก็ต้องมีความตั้งใจเหมือนกันจึงจะท�าได้

ฉะนั้น จึงให้ความหมายในที่นี้ว่า “ความตั้งใจไว้ถูก” หมายถึงในการกระท�า

ที่ถูก และทุก ๆ  คนย่อมมีความตั้งใจอยู่โดยปรกติด้วยกัน บางทีตั้งใจดีอยู่ประเดี๋ยวเดียว
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กเ็ปลีย่นไปเสยีแล้ว เช่น นกัเรยีนทีต่ัง้ใจว่าจะท�าการบ้าน จะทบทวนบทเรยีน ครัน้ถงึ

เวลาก็ไม่ได้ท�าตามที่ตั้งใจไว้ เพราะความตั้งใจอ่อนไป หายไป เพราะเหตุต่าง ๆ  ดังนี้

เรียกว่าตั้งใจไม่แน่วแน่มั่นคง ต่อเมื่อตั้งใจไว้อย่างไรก็ท�าอย่างนั้นให้จงได้ เรื่องอื่น ๆ 

ไม่เข้ามาขัดขวางความต้ังใจได้ เป็นความตั้งใจจริงแน่นอน ไม่คลอนแคลนทั้งเกิดข้ึน

ในทางที่ถูก จึงจะเข้าลักษณะของสมาธิ

ทีไ่ด้ให้ค�าอธบิายไว้ว่า “ความตัง้ใจไว้ถกูโดยแน่วแน่มัน่คง” บางคนมพีืน้ความ

ตั้งใจดีมาตั้งแต่เป็นเด็ก แม้จะอยู่ด้วยกันกับเด็กที่มีพื้นนิสัยไม่สู ้ดีก็ไม่คล้อย 

ไปตาม คงเป็นเด็กดีอยู่นั้นเอง แต่โดยมากมักคล้อยไปตามคนหรือเครื่องชักจูงที่ไม่ดี

ได้ง่าย บางทีก็คล้อยไปตามพักหนึ่งแล้วก็กลับได้ ท่ีคล้อยไปจนเสียหายมากก็มีมาก 

ในปัจจุบัน คนและเครื่องชักจูงให้เสียมีมาก มารดาบิดาต้องเสียใจเพราะบุตรธิดา 

มมีากขึน้ ทแีรกมักจะมีความตัง้ใจดีอยูด้่วยกนั เช่น เดก็ซึง่เป็นบตุรธดิากรั็บรองมารดา

บิดาของตนว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีไม่เหลวไหล ครั้นมาพบคนหรือเครื่องชักจูงในทางเสีย 

รักษาความตั้งใจเดิมไว้ไม่ได้ คล้อยตามไปก็เลยเสีย ถ้าผู้ปกครองที่ใกล้ชิดน�ากลับมา

ไม่ทัน และมีอยู่มากสิ่งที่เป็นของมีประโยชน์ แต่ถ้าเกินพอดีก็มีโทษ เช่น โทรทัศน์ 

ถ้าเพลินดูเรื่อยไปโดยไม่รู้จักเวลาก็เสียการเรียนเสียการงาน

ฉะนั้น ทางที่ดีจึงควรต้องมีการบริหารจิต คือหัดฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นแน่ว

แน่ในทางทีถ่กูอยูเ่สมอ ประการแรก จ�าต้องทราบว่าอะไรเป็นทางทีถู่กของเดก็ของตน

และของตนเอง ข้อนี้ยังมิได้หมายความลึกซึ้งอะไร แต่หมายถึงทางที่ผู้ใหญ่ต้องการ 

จะให้เด็กด�าเนินและทางท่ีตนเองต้องด�าเนิน เช่น ความรู้ความฉลาด สามารถและ

ความดีต่าง ๆ ท่ีผู้ใหญ่เลือกสรรจะให้เด็กเข้าถึง นอกจากอบรมด้วยวิธีต่าง ๆ ก็จะ 

ต้องสังเกตชักน�าจิตใจของเด็กให้เกิดความตั้งใจที่จะประพฤติตนในทางที่ดีเหล่านั้น  

เด็กเล็กย่อมต้องอาศัยผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิด ส่วนเด็กใหญ่และผู้ใหญ่เองซึ่งมีความคิด 

ของตนเอง ย่อมอาจหัดฝึกใจของตนเองได้ โดยหัดท�าสติระลึกนึกคิด ว่าสิ่งนี้ควร 

สิ่งนี้ไม่ควร คอยระมัดระวังไม่ปล่อยตนให้ไปเที่ยวในที่ซึ่งไม่ควรไปในเวลาที่ไม่ควรไป 

พยายามรักษาความตั้งใจดีของตนไว้ให้แน่วแน่ม่ันคง ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ย่อมรู้ว่าตน

ตั้งใจดีไว้อย่างไร และรู้ด้วยว่าอะไรเป็นอันตรายต่อความตั้งใจดีนั้น
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ฉะนั้น เพียงแต่งดเว้นเสียได้ไม่ท�าในสิ่งที่รู้ว่าเสียเพราะเป็นอันตรายดังกล่าว 

ก็จะพ้นอนัตรายได้ทุก ๆ คน เม่ือมีความตัง้ใจจรงิกง็ดเว้นได้ แล้วตัง้ใจท�าในกจิทีค่วรท�า 

ซึ่งได้ตั้งใจไว้ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ความตั้งใจจริงนี่อาจเป็นของที่

ใคร ๆ  คดิว่ายากเม่ือยงัไม่ได้ลองหดัท�าด ูแต่ถ้าได้ลองหดัท�าดูให้ได้สกัครัง้หนึง่แล้วจะ

รู้สึกว่าไม่ยาก และจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นจนเป็นของธรรมดา วิธีหัดอย่างปรกติง่าย ๆ คือ 

หัดรวมใจเวลาฟังเวลาอ่าน เวลาท�าการงาน หัดตั้งใจท�าอย่างรอบคอบละเอียด  

ไม่มักง่าย หัดไม่หลีกเลี่ยงการเรียน การงานที่ก�าหนดจะท�า หัดรักษาความตั้งใจที่ได้

ก�าหนดไว้ หัดห้ามใจตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในเร่ืองที่ไม่ดีทั้งหลาย ซึ่งรวมอยู่ในข้อว่า

หัดตั้งใจไว้ถูกโดยแน่วแน่มั่นคง อันเรียกว่าสมาธิในรายการนี้

วธิหีัดท�าความตั้งใจ หรอื วธิหีัดท�าสมาธิ

เมื่อพูดว่า หัดท�าสมาธิ อาจรู้สึกตกใจว่าจะให้ท�าอะไรที่น่ากลัว ซึ่งดูไม่เกี่ยวกับ

คนธรรมดาทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่เมื่อพูดว่าความตั้งใจก็จะฟังดูเป็นเรื่องธรรมดา

ทีท่กุคนจะต้องมี อันท่ีจรงิเป็นค�ามีความหมายอย่างเดยีวกนั เป็นแต่ค�าว่าสมาธมิไิด้มี

ความหมายเพยีงว่าตัง้ใจ ๆ เท่าน้ัน ยงัมีความหมายว่าต้ังใจไว้ถกูโดยแน่วแน่มัน่คงด้วย 

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว ความหมายดงักล่าวนีย้ิง่ส่อแสดงว่าเป็นสิง่จ�าเป็น สมควรทีท่กุ ๆ  คน

จะฝึกใจให้มีสมาธิ เพ่ือท่ีจะสามารถท�ากิจที่เป็นประโยชน์ได้ทุกอย่าง ฉะนั้น จะได้

กล่าวถึงวิธีหัดท�าความตั้งใจอย่างง่าย ๆ  ต่อไปนี้

๑.  ก่อนจะท�า ให้นึกรู้ตัวว่าเราจะท�า

๒.  ให้ยั้งคิดว่าถูกหรือผิด

๓.  ให้ตั้งใจไม่ท�าผิด ถ้าตั้งใจแน่วแน่จะเว้นการท�าผิดได้แน่

๔.  เมื่อรู้ว่าถูกให้ตั้งใจท�า ถ้าตั้งใจแน่วแน่ก็ท�าถูกได้แน่

เมื่อให้หัวข้อท้ัง ๔ ไว้ดังน้ี ก็อาจจะถูกหาว่าพูดง่ายแต่ท�ายาก ก็น่าจะจริง  

แต่กค็วรคิดว่าท�ายากเพราะอะไร อาจจะได้ค�าตอบทีน่่าจะไม่ผดิว่าทีย่ากกเ็พราะยงัไม่ท�า 

คือ ยังมิได้หัดที่จะคิดท�าความรู้ตัวก่อนที่จะท�าอะไร รวมถึงท่ีจะพูดอะไรออกไปด้วย 
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เพราะการพูดก็เป็นการท�าอย่างหน่ึงทางวาจา เช่น บางคนเม่ือเห็นสิ่งของของคนอื่น

วางอยูอ่ยากได้อย่างแรง เอือ้มมอืไปหยบิเอาเสียก่อนทีจ่ะย้ังคดิ ว่าจะท�าอย่างนีไ้ม่ถูก 

หรอืเมือ่มใีครมาว่าให้เจ็บใจ เกดิความโกรธอย่างแรง ด่าหรอืท�าร้ายเขาเสียก่อนทีจ่ะคดิ 

ตามตัวอย่างน้ีเรียกว่าขาดสติท่ีจะยับยั้ง มาได้คิดเมื่อเกิดเป็นเร่ืองขึ้นเสียแล้ว  

ซึ่งเป็นการสายไป ผู้ที่ยังมิได้หัดท�าสติยั้งใจย่อมยากที่จะยับยั้งความวู่วามของใจได้  

ข้อน้ีกเ็หมอืนอย่างการงานทกุอย่าง ถ้ายงัไม่ได้หดัท�ากท็�าได้ยาก นกึดคูนทีข่ีร่ถจกัรยาน 

ถ้าไม่ได้หัดก็ขี่ไม่ได้ต้องล้มแน่ ส่วนคนที่หัดถีบเป็นแล้ว ย่อมเป็นการง่ายไม่ยากเลย

ฉะนัน้ ให้หดัยัง้คดิให้ได้เสยีก่อนทีจ่ะท�าจะพดูอะไรออกไป จะรูว่้าผดิหรอืถกู 

ในข้ันน้ีขอเพียงให้รู้ว่าผิดหรือถูกก่อนท่ีจะท�าจะพูดเท่านั้น ทีแรก อาจจะหยุดคิด  

ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง แต่เมื่อหัดอยู่บ่อย ๆ จะรู้ตัวได้ก่อนเสมอ เป็นอันว่าได้หัดท�าสติ

ส�าเรจ็ตามหวัข้อที ่๑ และที ่๒ ต่อจากนีใ้ห้หดัตัง้ใจไม่ท�าผดิ เพราะเมือ่รูว่้าผดิก่อนที่

จะท�าได้แล้วก็ให้ตั้งใจว่าไม่ท�า น่าจะยากไม่น้อย เพราะส่วนใหญ่ท�าผิดกันทั้งที่รู้ คือรู้

ว่าผดิแต่กท็�าเพราะมีเครือ่งดงึใจให้ท�า พูดง่าย ๆ  ว่าอยากท�าและตัง้ใจท�าทเีดยีว ฉะนัน้ 

ต้องหัดเตือนใจสอนใจแรง ๆ ว่าท�าผิดไม่ดี ไม่ควร เหมือนอย่างครูลงไม้เรียวแก่เด็ก

เกเรเพือ่ให้เจบ็จะได้เขด็หลาบจดจ�า กต้็องเตอืนต้องว่าใจให้จรงิจงั ลองหัดดจูติใจนีจ้ะ

หันกลับได้ และต้องพยายามหลบเลี่ยงเครื่องชักจูงในทางผิดภายนอกทั้งหลายด้วย

เมื่อเอาชนะใจของตนได้หนหนึ่งแล้วหนต่อ ๆ  ไปจะชนะได้ง่ายขึ้น คือจะเว้น

การท�าผิดได้แน่ เพราะจะเกิดความตั้งใจที่จะไม่ท�าผิดได้ดีขึ้นทุกที เป็นอันได้ท�าตาม

หัวข้อที่ ๓ จึงเหลือแต่ข้อท่ี ๔ คือ ตั้งใจท�าส่ิงที่รู้ว่าถูก เช่น การศึกษาเล่าเรียน  

การงานอนัเป็นหน้าท่ี หรอือาชพีต่าง ๆ  ของแต่ละคน เพราะทุก ๆ  คนมเีรือ่งทีจ่ะต้อง

ท�าตั้งแต่เกิดมาแล้ว คือตั้งแต่ยังไม่รู้เดียงสา มารดาบิดาท่านก็ค่อย ๆ  สอนให้ท�า ครั้นรู้

เดียงสาขึ้นแล้วได้ค่อย ๆ รู้จักที่จะท�าอะไรด้วยตนเองมากขึ้นโดยล�าดับ เช่นต้องการ

ศกึษาเล่าเรยีน ต้องการท�างานต่าง ๆ  เป็นผูใ้หญ่ขึน้ต้องมอีาชพี มหีน้าทีต่่าง ๆ  ดกีว่า 

ต้องมีงานที่ต้องท�าเรื่อยไป ฉะน้ัน อะไรเป็นกิจที่ต้องท�าหรือที่ควรท�า ก็หัดตั้งใจท�า  

ไม่ทอดทิ้งและให้รู้จักเวลา ไม่ปล่อยให้งานคั่งค้างอากูล ท�าให้เสร็จในเวลาที่ควรเสร็จ 

หัดตั้งใจแน่วแน่จะท�า ย่อมท�าได้แน่นอน วิธีหัดฝึกใจตามหัวข้อทั้ง ๔ นี้ คือวิธีหัดท�า

สมาธิ ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า“ความตั้งใจไว้ถูกโดยแน่วแน่มั่นคง”
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วธิเีสรมิก�าลังให้แก่จติ

คือ ความรวมจิต ดูไฟฉายเป็นตัวอย่าง มีเครื่องรวมแสง ไฟจึงรวมมีแสงพุ่ง

ออกไปส่องเห็นอะไรได้ไกล ส่วนไฟท่ีไม่มีเครื่องรวมแสง มีแสงพร่าไปไม่ไกล จิตก็

เหมือนกัน ถ้าปล่อยให้คิดอะไรต่ออะไรต่าง ๆ ไม่รวมเข้ามาก็รู้พร่า ๆ ไปไม่อาจจะ 

รูเ้หน็อะไรทีต้่องการได้แน่ชดั เช่นในขณะทีฟั่งบรรยายของครูหรอือ่านหนงัสอืถ้าปล่อย

ใจให้คิดเร่ืองต่าง ๆ จะฟังหรืออ่านไม่รู้เรื่อง ต่อเมื่อรวมจิตให้เข้ามาจดจ่ออยู่ที่เสียง

หรอืหนงัสอืจงึจะรูเ้รือ่ง รวมจติได้ดมีาก ยิง่รูเ้ร่ืองดมีาก จงึควรหดัรวมจติในเวลาทีท่�า

อะไรทุกอย่างที่ต้องการ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน

อีกอย่างหนึ่ง ใช้เวลาว่างหัดนั่งรวมใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะท�าให้ใจสงบ เช่น

นัง่ดพูระพุทธรปูสกัครูห่นึง่ นัง่นกึถงึลมหายใจของตนเองสกัครู่หนึง่ แต่ไม่ใช่นัง่ใจลอย 

ต้องตั้งใจที่จะรวมใจให้อยู่ในที่เดียว หัดท�าดังนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะได้น�าไปใช้ในเวลา

เรียน ในเวลาท�าการงานตามประสงค์ เหมือนอย่างการหัดบริหารกายในเวลาเช้าเย็น 

เพื่อให้ร่างกายมีก�าลังที่จะต่อสู้กับโรคและที่จะท�าการงาน หัดรวมใจก็เป็นการบริหาร

จติให้มกี�าลงัท่ีจะต่อสูกั้บเคร่ืองชกัจงูไปในทางผดิ หรอืกนัไว้ไม่ให้ท�าความดแีละทีจ่ะมี

ก�าลังท�าการงานที่ควรท�าทั้งปวง แต่จิตใจมีอารมณ์มาก ค�าว่าอารมณ์ หมายถึง เรื่องที่

นึกคิดต่าง ๆ ตามที่ได้เห็นได้ฟังเป็นต้น บางทีก็ท�าให้เกิดความชอบใจ บางทีก็ท�าให้

เกิดความไม่ชอบใจ บางทีท�าให้จิตฟุ้งซ่าน บางทีก็ท�าให้ท้อแท้เหงาง่วง บางทีก็ท�าให้

ลังเลไม่แน่ใจ ฉะนั้น ก็ต้องคอยสังเกตให้รู้ภาวะแห่งจิตของตนว่าเป็นอย่างไร และให้

หัดยกจิตในเวลาที่ควรยก หัดข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม หัดท�าจิตให้บันเทิงในเวลาที่ควร

ท�าให้บันเทิง หัดปล่อยหรือดูอยู่เฉย ๆ  ในเวลาที่ควรท�าเช่นนั้น เช่นในเวลาที่เรียนจะ

ท�างาน เกดิความเกยีจคร้านขึน้มา ต้องหดัคิดว่าเกยีจคร้านนีไ้ม่ด ีท�าให้จติใจตกหมด 

สามารถพยายามรวมใจเข้ามาว่าจะต้องท�างานเดีย๋วนี ้ใจจะกลบัตัง้เข้มแขง็ขึน้ได้ ดังนี้

เรียกว่าหัดยกใจขึ้นจากหล่มคือความท้อแท้เกียจคร้าน

บางคราว ความอยากมากท�าให้ใจกระเสือกกระสนขวนขวายเกินไป มีได้ทั้ง

ในทางอยากดีและอยากชั่ว ในทางอยากดีเช่น อยากสอบได้ที่หนึ่งจนถึงเพียรเกินไป 

ไม่เป็นอนักนิอันนอน ในทางอยากชัว่เช่นอยากไปเทีย่วในที่ไม่ควรไปในเวลาไม่ควรไป
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จนกระสบักระส่าย ดังนีเ้รยีกว่าฟุง้ซ่านท่ีต้องหดัข่มให้ลง โดยหดัคดิให้รูว่้าเกนิไปไม่ดี

และพยายามสงบความอยากเช่นนั้น บางคราวจิตใจหมดความแช่มชื่น ต้องท�าให้เกิด

ความบันเทิงในทางท่ีไม่มีโทษ ถ้าจิตใจเป็นปรกติดีอยู่ มีความเพียรพอดี มีความ 

แช่มชืน่พอเหมาะ ดงันีก้ป็ล่อยได้ ไม่ต้องไปยกไปข่ม หรอืไปเพิม่ความบนัเทิงอะไรให้

อกี ทัง้หมดนีก้เ็พือ่รวมจติเพือ่เสรมิก�าลงัใจให้ตัง้มัน่ เพือ่ท่ีจะได้มสีมรรถภาพปฏบิตัทิ�าได้

ตามหัวข้อทั้งสี่ที่กล่าวมาข้างต้น

อนึ่ง จะรวมใจอยู่ในสิ่งใดได้นาน ๆ จะต้องมีความสุขอยู่ในสิ่งนั้น เช่นนั่งดู

โทรทัศน์ ดูหนังดูละครได้นานหลายชั่วโมง เพราะมีความสุข ถ้าไม่มีความสุข ก็ยาก

ที่จะทนน่ังดูอยู่ได้ เว้นไว้แต่ผู้ที่จ�าเป็นต้องนั่งดู ความรวมใจในทางดีก็เหมือนกัน  

ใคร ๆ ที่รวมใจอยู่ไม่ได้ก็เพราะไม่มีความสุข ชอบที่จะปล่อยใจไปตามสบายมากกว่า 

แต่ความจรงิทีต้่องหดัยกและหดัข่มจติก็เพือ่ความสขุจตินัน้เอง เหมอืนอย่างผูป้กครอง

ที่เลี้ยงเด็ก ต้องมียก มีข่ม มีปลอบ มีปล่อย ตามควรแก่เหตุ ก็เพื่อความสุข 

ความเจรญิของเดก็เอง เพราะจิตทีบ่รหิารฝึกดแีล้วจะเป็นจติทีม่สีมรรถภาพสงู มคีวาม

สุขมาก และปล่อยวางได้ตามสบายจริง

การบรหิารจติใจให้มสีมาธมิใิช่เป็นการปฏบิัตทิี่ผดิ  
หรอืเป็นปรกตธิรรมดา

อาจจะมีคนเข้าใจว่าการบรหิารจติให้มสีมาธเิป็นการปฏิบัต ิทีฝื่นปรกตธิรรมดา 

เพราะจะต้องนัง่หลับตาบรกิรรมอะไรหรอืคดิอะไรกไ็ม่รู ้บางทกีท็�าให้กลายเป็นคนซมึ ๆ 

เซื่อง ๆ ไม่กระปรี้กระเปร่าแข็งขัน บางทีก็ท�าให้เป็นคนหลบสังคม เข้าสังคมไม่ได้ 

หรือบางทีก็ดูเป็นคนพิกลไป แต่การบริหารจิตตามที่กล่าวมาแล้วถ้าใครได้ตั้งใจ  

ฟังตดิต่อกนัมานานแล้ว จะเหน็ได้ว่าไม่เป็นอย่างนัน้เลย เพราะจะท�าให้มจีติใจแขง็ขนั

เอาการเอางาน มีความรู้สึกว่องไว ไม่ซึมเซื่อง ไม่หลบคน หลบสังคม เข้าคนได้และ

จะสามารถรกัษาใจ รกัษาตนไว้ไนทางทีด่ทีีถ่กูได้ด้วย คอืจะไม่ถูกคนทีไ่ม่ดหีรือสังคม

ที่ไม่ดีชักจูงไปได้ จะเป็นผู้ท่ีรักษาจุดมุ่งหมายที่ดีที่ถูกของตนไว้ได้ ท้ังจะรักษาการ

ปฏิบัติไปสู่จุดที่มุ่งหมายนั้นไว้ได้เสมอ จะเป็นผู้ท่ีมีสติรอบคอบ เพราะได้หัดให้มีสต ิ
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ที่นึกได้ก่อนเสมอว่าเราจะท�าอะไร ถูกหรือผิด เราจะไม่ท�าผิด จะท�าแต่สิ่งที่ถูก  

การบริหารจิตให้มีสมาธิก็เพื่อให้จิตมีพลังหรือก�าลังสามารถ มีสติรอบคอบ รักษาตน

ได้ดี ดังนี้ หลักวิธีบริหารจิตอาจสรุปเข้าในวิธียกจิตเป็นต้นตามที่กล่าวมาแล้วจะเน้น

ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

หลักวธิบีรหิารจติ

สรปุรวมเข้าใน ๑ ยกจติ ๒ ข่มจติ ๓ บนัเทงิจติ ๔ ปล่อยจติ (ด้วยด ูรู ้อยู่

เฉย ๆ) ถ้าได้ฟังรายการนี้ตลอดมา ก็น่าจะพอนึกได้ว่าในเวลาไหนควรท�าข้อไหน  

แต่ก็ไม่จ�าต้องไปนึกให้เสียเวลา สู้นึกเข้ามาที่จิตของตนเองนี้แหละไม่ได้ เพราะ 

ทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ย่อมเคยต้องประสบภาวะต่าง ๆ ของจิตใจมาแล้ว  

บางคราวก็ตกต�่า ต้องยกดังที่เรียกว่า “ปลุกใจ” เป็นต้น บางคราวก็ต้องข่ม ปล่อย 

ไม่ได้ บางคราวก็เศร้าสร้อย ต้องท�าให้บันเทิงสดชื่นรื่นเริง บางคราวก็อยู่ในระดับดี

เป็นปรกติ ปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นต่อไปได้ คนที่อยู่ด้วยกันหรือเกี่ยวข้องกันโดยฐาน

เป็นมิตรสหายเป็นต้น มักจะสังเกตรู้ภาวะทางจิตของกันและกัน และผู้ที่มีความรัก

หวังดีต่อกันย่อมจะช่วยแนะน�าปลุกปลอบใจกัน ห้ามปรามกัน ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง 

มีจิตใจอยู ่ในภาวะที่ไม่ดี ผู้ใหญ่ปกครองผู ้น้อยจะเป็นบุตรธิดาหรือผู ้อื่นก็ตาม  

จะปกครองถึงจิตใจได้ก็ต้องรู้หลักวิธีบริหารจิตทั้ง ๔ ข้อนี้

ถงึในการบรหิารอืน่ ๆ  ทีน่อกจากทางจติเช่นการท�าหน้าท่ีปกครองต่าง ๆ  ต้ังแต่

ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่ ก็น่าจะกล่าวได้ว่ามีหลักวิธีไม่พ้นไปจาก ๔ ข้อนี้ คือ ยกคน

ทีค่วรยก ข่มคนทีค่วรข่ม ปลอบคนทีค่วรปลอบ ปล่อยเฉยในคนท่ีควรปล่อยไว้เฉย ๆ  

ถ้าปกครองผิดหลักก็จะเกิดผลเสียหาย เช่น ไปยกคนที่ควรข่มหรือข่มคนที่ควรยก

เป็นต้น ผลเสยีหายทีเ่กดิจากการปกครองผดิหลกันี ้นอกจากเป็นผลเสยีหายภายนอก

ต่าง ๆ แล้วยังเป็นผลเสียหายทางจิตใจของผู้อยู่ในปกครองอีกด้วย ถึงอย่างไรก็ต้อง

เน่ืองถึงจิตใจ เพราะทุก ๆ คนทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็ย่อมมีจิตใจที่มีความรู้ความคิด

คล้ายคลึงกัน และมีภาวะทางจิตใจในส่วนส�าคัญไม่แตกต่างกัน ฉะนั้น จึงควรศึกษา

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกับรหิารทัง้ ๔ ข้อนีใ้ห้ด ีเพือ่ท่ีจะได้ใช้ปกครองจติใจตนเองด้วย 
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ปกครองผู้อื่นให้ถึงจิตใจของเขาได้ด้วย ผู้ที่สามารถปกครองจิตของตนได้เอง ย่อมมี

ความสวัสดี ปลอดภัยดีกว่าใคร ๆ จะหวังให้คนอื่นมาช่วยอยู่เสมอไปย่อมไม่ได้ 

พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัเตอืนไว้ความว่า “จงโจทเตอืนตนด้วยตน จงสอบสวนตนด้วยตน 

ผู้ที่มีสติคุ้มครองตน จักเป็นผู้ปลอดภัยอยู่เป็นสุข”

อะไรเป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ในการบริหารจิตให้มีสมาธิ ขอแนะน�าเพียง 

ข้อเดียว คือ สติ ทุก ๆ คนเม่ือจะเดินข้ามถนนจะต้องสังเกตดูรถที่วิ่งไปวิ่งมา  

ในบัดนี้จะต้องข้ามที่ทางม้าลาย ทั้งจะต้องสังเกตดูรถอีกด้วย จิตใจในขณะนั้นเต็มไป

ด้วยความระมัดระวังไม่ลืมไม่เผลอตัว นี้แหละเรียกว่าความมีสติ ตามถ้อยค�าแปลกัน

ว่า “ความระลกึได้” ฟังพดูคล้ายยังไม่ซ้ึงถงึค�าว่า สต ิดงัตวัอย่างขณะจะเดนิและก�าลงั

เดินข้ามถนนนั้นจิตใจจะต้องมีความระลึกได้ว่าเราจะเดินหรือก�าลังเดินข้ามถนน  

จะต้องมีความรู้ตัวอยู่โดยไม่เผลอหรือลืมตัวตลอดเวลา จะต้องจ�าได้ว่ามีระเบียบ  

ให้เดินข้ามได้ที่ทางม้าลาย ยังไม่ถึงทางม้าลายถึงอยากจะรีบข้ามก็นึกห้ามใจมิให้ข้าม 

เพราะจะผดิระเบยีบ เมือ่ถงึทางม้าลายจะเดินข้ามก็ต้องหยุดย้ังให้รถท่ีวิง่ไปมาอยู่หยุดก่อน 

แล้วรีบเดินข้ามด้วยความระมัดระวัง อาการเหล่านี้เป็นเรื่องของสติทั้งนั้น

ฉะนั้น สติจึงหมายถึงความระลึกเป็นความจดจ�าได้ เป็นความรู้ระมัดระวัง

รอบคอบ เป็นความรูต้วัโดยไม่เผลอไม่ลมืตวั เป็นเครือ่งกนัหรอืห้ามจากอนัตราย ท�าให้

มีความระมัดระวังรอบคอบ ท�าให้มีความสังเกตจดจ�าไม่หลงลืม ท�าให้นึกข้ึนได้ทัน

ท่วงที ควบคุมใจตนเองได้ สติเป็นข้อท่ีหัดท�าให้มีมากขึ้น คือหัดท�าความรู ้ตัว  

ในขณะที่เดิน ยืน นั่ง นอน และให้นึกให้ได้ก่อนว่าจะเดิน ยืน นั่ง นอนอย่างไรจึงจะ

เหมาะแก่มรรยาทเป็นต้น หัดท�าความรู้ตัวในกิจอย่างอื่น เช่นในขณะบริโภคอาหาร 

ในขณะที่จะพูดจะท�าอะไรทุกอย่าง ควบคุมใจให้รู้อยู่ในกิจที่จะท�าต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่ 

ท�าอะไรอย่างหนึ่งแล้ว ปล่อยใจให้ลอยละล่องไปในเรื่องอื่นต่าง ๆ ที่เรียกว่าใจลอย  

ซึ่งเป็นอาการท่ีขาดสติ ขณะที่เดินตามถนนถ้าใจลอยคือขาดสติ เป็นมีหวังจะเป็น

อันตราย ความที่ขาดสตินี้แหละเรียกว่าความประมาท

โดยตรงกันข้าม ความไม่ประมาทก็คือความท่ีไม่ขาดสติ ด้วยมีสติรักษาตัว

อยู่เสมอ สตินี้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจิตให้มีสมาธิ จิตใจที่ขาดสติจะเป็น

สมาธิขึ้นไม่ได้ ดังจะกล่าวทบทวนว่า “ความตั้งใจไว้ถูกโดยแน่วแน่มั่นคงคือสมาธิ  
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ซึ่งเป็นข้อส�าคัญในกิจที่จะท�าทุกอย่าง” จะตั้งใจดังนี้ได้ก็ต้องมีสติระลึกรู้ก่อนจะท�า  

ว่าเราจะท�า ระลกึรู้ตวัว่าถกูหรอืผดิ ระลกึรูท้ีห้่ามใจยบัยัง้ใจได้จากการทีจ่ะท�าผดิ และ

ส่งเสริมให้ท�าสิง่ทีถ่กู เช่นเดยีวกบัจะเดนิข้ามถนนต้องมสีตทิีห้่ามมใิห้เดนิถ้ามรีถว่ิงมา 

ทีใ่ห้เดนิข้ามได้ถ้าเป็นทางข้ามและปลอดรถ และสตนิีเ้องเป็นเครือ่งยกหรอืข่มใจเป็นต้น 

เช่น เมื่อเป็นหน้าที่หรือเป็นกิจที่ควรท�า ถ้าใจตกไม่อยากท�าก็ต้องยกใจข้ึน คือให้มี

ความเพียรแข็งขัน ถ้าใจอยากแรงเกินไปก็ต้องข่มลงให้พอดี ถ้าใจเหี่ยวแห้งหมดสนุก 

ก็ต้องปลอบ ต้องท�าให้บันเทิง จะไปดูไปฟังอะไรให้เพลิดเพลินหรือไปสนทนากับมิตร

สหายให้ใจสบาย ถ้าใจเป็นปรกติก็ปล่อยได้ เมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าก็จะต้องมีสติกั้น

หรือห้ามใจไว้มิให้ท�าเรียกว่าข่มใจไว้ก็ได้ ใครปฏิบัติหัดท�าสติอยู่เสมอจิตใจจะมีสมาธิ

ดีข้ึนทุกทีคือจะตั้งม่ันแน่วในกิจท่ีจะท�าทุกอย่าง จะเว้นส่ิงที่ผิดท�าส่ิงที่ถูกได้ง่ายขึ้น  

จะรีบลงมือจับท�าสิ่งที่ถูก เมื่อลงมือจับท�าแล้วจิตใจจะแน่วแน่ไม่ซัดส่าย จะท�างานได้

มากและได้ดี จะเกิดความส�าเร็จได้สะดวก งานยากก็เป็นง่ายคือไม่ยากส�าหรับผู้ท่ีมี

ความตั้งใจท�าจริง

พงึเหน็ตวัอย่างนักเรยีน ๒ คน คนที ่๑ ตัง้ใจเรยีนจรงิโดยสม�า่เสมอมาตัง้แต่ต้น 

คนที ่๒ เกยีจคร้านไม่เรยีนจรงิ คนที ่๑ จะง่ายขึน้ทกุท ีส่วนคนที ่๒ จะยากขึน้ทกุที 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คน ๒ คน คนที่ ๑ ตั้งใจท�าการอาชีพตั้งตนให้เป็นหลักฐาน คนที่ 

๒ ไม่ตั้งใจ คนที่ ๑ ตอนแรกจะเหนื่อยยากแต่จะสบายขึ้นทุกที ส่วนคนที่ ๒ ทีแรก

จะสนกุสบายแต่จะล�าบากขึน้ทกุท ีคนที ่๑ ตามตวัอย่างทัง้สองน้ี คอืคนทีม่หีลกัวธิบีรหิาร

จติ ด้วยมสีต ิมจีติเป็นสมาธ ิแน่วแน่ในการเรยีนและการงานของตน ส่วนคนที ่๒ เป็น

ผู้ที่มีจิตใจไม่ม่ันคงตรงกันข้าม จึงไม่สมควรหรือที่จะหัดท�าสติตามหลักวิธีบริหารจิต 

เพื่อให้จิตมีสมาธิในกิจที่ควรท�าทั้งปวง

สิ่งที่ควรต้องการมากอย่างยิ่ง  
ส�าหรับคน คอื ปัญญา

ทุกคนต้องเคยได้ยินค�าว่าปัญญามาตั้งแต่เป็นเด็กพอรู้เดียงสา ซึ่งยังไม่รู้ 

ความหมาย และต้องเคยได้รับอบรมให้เจริญปัญญามาตั้งแต่ยังไม่รู้เดียงสาเสียอีก 
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เพราะถ้าไม่มปัีญญาทีเ่จรญิขึน้ พอรูค้วามแล้วจะเรยีกว่ารูเ้ดยีงสาหาได้ไม่ ทีเ่รยีกว่ารู้

เดียงสาย่อมมีความหมายว่ามีปัญญารู้ความเริ่มต้นที่จะด�ารงตนอยู่ในโลกขึ้นด้วย 

ตนเองแล้ว มนษุย์เราเกดิมามสีมบัตปิระเสริฐอย่างหนึง่ติดตนมาแต่ก�าเนิด คือ ก�าเนดิ

ปัญญา จะเรียกว่าปัญญาโดยก�าเนิดก็ได้ เพราะมีจิตใจอยู่ในระดับสูง และมีร่างกาย

ประกอบด้วยมันสมองที่วิเศษกว่าสัตว์จ�าพวกอื่น แม้จะมีร่างกายใหญ่โตกว่า เรียกว่า

มีก�าเนิดปัญญาเกิดมาพร้อมกับชีวิตของทุกคน เว้นแต่บางคนที่พิการทางมันสมอง  

จึงพร้อมท่ีจะเรียนศึกษาให้เกิดเจริญปัญญาได้ด้วยกัน โคลงพระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้ามีอยู่ว่า

ฝูงชนก�าเนิดคล้าย คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง

ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด

เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ฤาไหว

ความรู้ในโคลงพระราชนิพนธ์นี้ คือ ปัญญา ที่ทุกคนอาจเรียนให้มีขึ้นในตน

ได้ทันกัน ไม่ว่าชายหญิงหรือผิวเหลือง ด�า ขาว เพราะมีก�าเนิดปัญญาอยู่ในระดับ

คล้ายคลึงกนัดงักล่าว นอกจากนี ้ในร่างกายของคนเรายังมเีคร่ืองมอืเป็นส่ือปัญญาอยู่

พร้อมสรรพ คือ ประสาททั้ง ๕ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายประสาท พร้อมทั้ง

มนัสมองซึง่เป็นใจกลางของบรรดาสือ่ปัญญาทัง้หมด เด็กเกดิมากเ็ริม่ใช้ประสาททัง้ ๕ 

สัมผัสกับโลกภายนอก เริ่มรู้สิ่งต่าง ๆ  มารดาบิดาและคนเลี้ยง ก็ค่อย ๆ  สอนช่วยให้

เกิดความรู้ขึ้นทีละน้อย ส�าหรับความรู้ที่ได้ทางประสาททั้ง ๕ นั้น มักจะได้ทางหูและ

ทางตามากกว่าทางอื่น เหมือนอย่างนักเรียนนักศึกษาหรือคนท่ัวไป ผู้ใช้หูฟัง ตาดู  

ในหมู่คน มีสื่อส�าคัญส�าหรับความประสงค์หรือถ่ายทอดความรู้อย่างหนึ่งคือ “ภาษา” 

เป็นวาจาหรือค�าพูดที่พูดด้วยปากมาก่อน แล้วจึงมีอักษรหรือหนังสือแทนวาจา และ

เดิมก็ใช้เขียนกันทั้งนั้น ต่อมา จึงมีการพิมพ์ ตั้งแต่มีการพิมพ์หนังสือความรู้ต่าง ๆ 

แพร่หลายมากขึ้น และคนก็อ่านหนังสือในการเรียนการศึกษา เป็นเหตุให้ได้ความรู้

ทางตามากขึ้น เท่าเทียมหรือยิ่งกว่าทางหู ซึ่งใช้มากกว่าในสมัยโบราณอีกทางหนึ่ง
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มรดกตกทอดที่ส�าคัญของคน  
คอื ความรู้ในทางต่าง ๆ

ดังที่เรียกว่า “ศาสตร์” คือคัมภีร์ ต�ารา หรือ “วิชา” นานาชนิด ในโลกนี้มี

คนทีเ่ป็นนกัปราชญ์เกดิมามากในหลายยุคหลายสมยั จ�าพวกหนึง่เป็นพวกต้นคดิหรอื

ค้นของความรู ้ซึง่ได้พบความรูใ้นสิง่ใดสิง่หนึง่ขึน้ใหม่ แล้วก็แสดงประกาศไว้แก่คนอืน่ 

มกีารฟังจ�าสบืต่อกนัมาก่อนแล้ว เมือ่มหีนงัสอืจงึเขยีนหรอืพมิพ์ขึน้เป็นหลักฐานแพร่หลาย 

ในสมยัทีย่งัไม่ม ีหนงัสือ ความรูต่้าง ๆ  คงสูญหายไปเสยีมิใช่น้อย วิชาต่าง ๆ  ทีเ่รยีน

ศกึษากนัตัง้แต่ชัน้อนบุาลล้วนมีคนเป็นต้นคดิทัง้นัน้ และมคีนทีค่ดิเสรมิเพิม่เตมิต่อมา 

เช่น วิชาไฟฟ้า มีคนที่เป็นต้นคิดและมีคนที่คิดเพิ่มเติมต่อมาเป็นต้น ในทางศาสนา 

พระพุทธเจ้าเป็นต้นคิดวิชาธรรมะในพระพุทธศาสนา และ ทรงประกาศแสดงแก่โลก

กว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว พระองค์ทรงได้รบัความเคารพนบัถอืว่าเป็น “พระบรมศาสดา” 

หรือ “พระศาสดาเอก” ของโลก เดมิพระสาวกทัง้หลายกจ็�าถ่ายทอดกนัมาแล้วจึงเขียน

เป็นหนังสือขึ้นภายหลัง เป็นหลักฐานที่ได้ฟังได้อ่าน เรียน ศึกษากันอยู่จนถึงทุกวันนี้

ท�าไมจงึต้องเรยีนต้องศกึษา

เพราะล�าพงัก�าเนิดปัญญาท่ีทุกคนได้มาแต่ก�าเนดิ และความรูท้ีไ่ด้ทางประสาท

ต่าง ๆ อยู่โดยปรกติธรรมดาหาเป็นการเพียงพอไม่ ต้องขวนขวายเล่าเรียนศึกษา  

ด้วยวิธีเข้าโรงเรียนหรือด้วยตนเอง เพื่อเจริญปัญญาของตนอยู่เสมอ ในวิชาความรู้ที่

เหมาะแก่ความประสงค์ของตน วิชาความรู้ต่าง ๆ  ในโลกนี้ที่เป็นมรดกตกทอดมาก็มี

อยู่เป็นอันมากแล้ว ทั้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอยู่เสมอไม่หยุดยั้ง คนพา

กนัคิดค้นคว้า พากนัเรยีน ศกึษา ก้าวหน้าไปอยู่ทกุเวลา ฉะนัน้ ถ้าหยุดเรยีน ศกึษา

เสียเมื่อไร ก็กลายเป็นคนหยุดอยู่กับที่และกลายเป็นคนอยู่หลังไปเมื่อนั้น แต่วิธีเรียน

ศึกษานั้นย่อมมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่นเมื่อเป็นเด็กต้องเข้าโรงเรียน บัดนี้ แม้เป็น

ผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเข้าโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพื่อรับการศึกษาในระดับต่าง ๆ และโดย

เฉพาะทกุคนต้องศกึษาให้มคีวามรอบรูใ้นกจิการประจ�าวนัของตน ในเหตกุารณ์ต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ในวงแคบจนถึงในวงกว้าง
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ดังที่เรียกว่าเหตุการณ์ของโลก เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนด�ารงอยู่ได้โดยเหมาะสม

และสวสัด ีแม้การศกึษาให้รูจ้กัวธิบีรหิารจติให้มีสมาธดิงักล่าวมาโดยล�าดบักเ็ป็นปัญญา

อย่างหนึง่ ซ่ึงหากมปัีญญาในเรือ่งนีก็้จกัสามารถฝึกจติของตนให้มสีมาธ ิตัง้มัน่ในทาง

ที่ถูกที่ชอบได้อย่างแน่วแน่

อะไรเป็นผลโดยตรงของการท�าจติให้เป็นสมาธิ

พระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ความว่า “ผูม้จีติตัง้มัน่แล้วย่อมรูต้ามเป็นจรงิ” พระพทุธ

ภาษิตนี้ ค�าว่า “ผู้มีจิตตั้งมั่น” คือผู้ที่บริหารจิตให้มีสมาธิได้ นั่นเอง ค�าว่า “ย่อมรู้

ตามเป็นจริง” คือได้ปัญญา หากจะถามว่า ปัญญาคืออะไร ก็อาจตอบได้ตามค�านี้ว่า 

คือ “ความรู้ตามเป็นจริง” เป็นทั้งค�าอธิบาย ค�าจ�ากัดความที่เพียงพอของ “ปัญญา” 

ถ้าลองคิดทบทวนข้อความทีก่ล่าวมาแล้วสกัหน่อยกจ็ะพอเห็นความได้ชดัจากตวัอย่าง

ต่าง ๆ เช่นว่าเมื่ออ่านหนังสือ ฟังค�าบรรยาย ค�าสอนหรือแม้ฟังรายการบริหารจิตนี้ 

จะต้องตัง้ใจอ่าน ตัง้ใจฟัง ด้วยการรวมใจเข้ามาอยู่ท่ีหนงัสือทีอ่่านหรอืทีเ่รือ่งทีฟั่งจงึจะ

รู้เรื่อง ความตั้งใจดังกล่าวคือความท�าจิตให้เป็นสมาธิ ความรู้เรื่องเป็นปัญญาในขั้นนี้ 

ตามตวัอย่างนีจ้ะเหน็ได้ว่าถ้าขาดความตัง้ใจเสียแล้วจะไม่รูเ้รือ่งเลยทีเดยีว ความรูท้ีไ่ด้

จะต้องอาศยัความตัง้ใจทกุคราวไป ฉะนัน้ จงึควรทราบไว้ก่อนว่า ผลโดยตรงของสมาธิ 

คือ ปัญญา และเป็นผลที่มุ่งหวังโดยตรงด้วย เรื่องนี้ได้กล่าวรวม ๆ  มาโดยล�าดับแล้ว 

เพยีงแต่ยงัมไิด้แยกออกมาต่างหากเท่านัน้ เพราะการจะท�าอะไรให้ส�าเรจ็เป็นผลดนีัน้

ต้องท�าด้วยปัญญาที่ได้จากความต้ังใจให้เป็นสมาธิอยู่ในสิ่งนั้น ถ้าล�าพังแต่สมาธ ิ

ก็เหมือนคนมีเรี่ยวแรงที่จะวิ่งไปได้ไกลแต่ตาบอดมองไม่เห็นอะไร ปัญญาจึงเป็นจักษุ

คือดวงตาของคนชนิดที่เป็นแก้วตาสารพัดรู้ทีเดียว

ความหมายของปัญญาในรายการนี้ ทีแรกต้องการให้รวมใจเข้ามาเพื่อให้ได้

ความรู้ความเข้าใจในหนังสือที่อ่านในเรื่องที่ฟัง ต้องการให้รู้เร็ว มีความก�าหนดจดจ�า

ดใีนวชิาและการงานท่ีท�าต่าง ๆ  สดุแต่ว่าใครจะเรียนและท�าอะไร กบัต้องการให้หดัใช้

ความคิดให้รู้ถึงความจริงอย่างไรและควรท�าอย่างไรจึงจะเหมาะสม บังเกิดผลดีตาม

ประสงค์
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วธิฝีึกปัญญาจะพงึท�าอย่างไร

ก่อนอื่น ขอย�้าว่าการบริหารจิตให้มีสมาธิซึ่งเป็นการรวมใจเข้ามาเป็นวิธีฝึก

ปัญญาข้อส�าคญั ดงัทีไ่ด้เปรยีบเหมอืนไฟทีม่เีครือ่งรวมแสงย่อมส่องให้เหน็สิง่ทีต้่องการ

จะเห็นได้ชัดเจนและไกล ใจที่รวมเข้ามาเหมือนอย่างไฟที่มีเครื่องรวมแสง ความรู้สิ่ง

ที่ต้องการจะรูเ้หมือนอย่างการเห็นสิ่งที่ต้องการจะเห็น ถ้าจะถามว่าใจที่รวมเข้ามานั้น

จะรวมเข้ามาในเรือ่งอะไร ตอบตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า ในวชิาทีเ่รยีนหรอืในเรือ่งทีฟั่ง

ทีอ่่านและในการงานทีท่�าต่าง ๆ  แต่ในตอนทีว่่าด้วยวธิฝึีกปัญญานีจ้ะได้แยกแยะในทาง

ทีจ่ะใช้เป็นวธิฝึีก คอื รวมใจเข้ามาเพือ่ฟัง เพ่ือคดิ เพือ่ท�า ในกาลต่อไป เมือ่พดูถงึแต่

การฟัง คดิ และท�าเท่านัน้ก็ให้ทราบว่าจะต้องมกีารรวมใจอยูด้่วย จงึจะได้ปัญญาทีเ่กดิ

จากการฟัง เป็นต้น ไม่เช่นนัน้ ก็สกัแต่ว่าฟัง ๆ  คดิ ๆ  ท�า ๆ  ไปเท่านัน้ เมือ่ได้ท�าความ

เข้าใจกนัก่อนดงันีแ้ล้ว ในค�าอธบิายต่อไปกอ็าจจะพดูถงึแต่เรือ่งการฟังเป็นต้น ซึง่เป็น

วิธีฝึกปัญญาแต่ละข้อ ทิ้งเรื่องสมาธิไว้ให้เข้าใจเอาเองว่าต้องมีดังกล่าว วิธีฝึกปัญญา

นั้นพึงท�าด้วย “การฟัง การคิด และการท�าให้มีให้เป็นขึ้น”

วธิฝีึกปัญญาด้วยการฟัง

หมายรวมถึงการอ่าน การเขียน จดบันทึกด้วย ในเรื่องเรียนที่ควรรู้ทั้งปวง 

อาจเรียกรวมว่าการเรียน ซึ่งโดยปรกติใช้หูและตาที่ทุก ๆ คนมีอยู่นี้แหละ และอาจ

ใช้ทางประสาทอื่น เช่น คนตาบอดเรียนอ่านหนังสือทางกายประสาท ถึงคนตาดกี็ได้

ความรู้ทางประสาทอื่น ๆ  เหมือนกัน เมื่อว่าถึงส่วนใหญ่ก็ใช้ทางหูและตาดังกล่าว ทุก ๆ  

คนเกดิมาได้ร่างกายทีม่บ่ีอเกิดแห่งปัญญามาด้วยพร้อมสรรพ กน่็าจะใช้ก่อปัญญากนั

ให้เตม็ทีค่อืใช้หตูาเรยีน ศึกษา แสวงหาวชิา เช่น เป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ตัง้ใจฟัง ตัง้ใจ

อ่านวชิาต่าง ๆ  ไม่เกยีจคร้าน ไม่ตามใจทีใ่ฝ่สนกุเพลดิเพลนิจนเสยีการเล่าเรยีนศกึษา 

เพราะเรื่องเสียหายต่าง ๆ  ก็เนื่องจากตาหูเหล่านี้อีกเหมือนกัน คือใช้ตาดูหูฟังในสิ่งที่

ผดิทีเ่สยีต่าง ๆ  น�าให้ประพฤติเสียต่อไป ถ้าตาบอดหหูนวก เสยีคงไม่อาจจะประพฤติ

ผิดต่าง ๆ ได้ง่าย ดังเช่นเด็กที่หนีโรงเรียนไปดูภาพยนตร์ก็ใช้ตานี่แหละดูภาพยนตร์ 
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แทนที่จะดูหนังสือในเวลาเรียน เพราะควบคุมใจที่อยากจะดูไว้ไม่ได้ การที่ควบคุมใจ

ไว้ไม่ได้ก็เพราะมิได้หัดควบคุมใจ ซ่ึงเป็นการบริหารจิตให้มีสมาธิดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น จิตใจจงึขาดสมาธใินการเรยีน ถ้าจติใจมสีมาธใินการเรยีนอยูแ่ล้ว กจ็ะมโีอกาส

รวบรวมความรู้จากหูและตาของตนได้มากมาย

เมือ่ได้ความรูเ้พ่ิมพูนขึน้แล้ว จะช่วยให้เป็นคนมหูีตาสว่างโดยตรง คอื มจีติใจ

สว่างขึ้น ไม่ถูกหลอกลวงทางตาทางหูได้ง่าย เพราะเครื่องหลอกลวงทั้งหลายนั้นเกิด

ทางตาทางหูน่ีแหละมาก ในสมัยท่ีโลกเจริญดังในทุกวันนี้ เครื่องหลอกลวงต่าง ๆ  

ก็มีมากข้ึนด้วย ถ้าใครมีจิตใจไม่มั่นคงเพียงพอก็จะพลอยเสียไปได้ง่าย ซึ่งเกี่ยวกับ 

ทางตาทางหูนี้เอง ฉะนั้น จึงสมควรที่จะหัดท�าการบริหารจิต ฝึกจิตให้ตั้งม่ันคง  

อยู่ในทางที่ชอบ และใช้หูใช้ตาเป็นเคร่ืองมือท่ีได้มาโดยธรรมชาตินี้เล่าเรียนศึกษาให้

เจริญปัญญาเพียงพอ ปัญญาน้ีจะช่วยวินิจฉัยส่ิงที่ได้ยินท่ีได้เห็นว่าเป็นอย่างไร คือ  

จริงหรือหลอก ดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก ควรท�าหรือไม่ควรท�า จะมีหูตาสว่างต่อโลก  

ไม่ถูกเครือ่งหลอกลวงทางหทูางตาชกัพาไปในทางท่ีผดิได้ แต่กลบัจะฉวยประโยชน์ได้  

จากสิ่งเหล่านี้ จะด�ารงตนอยู่ในโลกได้โดยสวัสดี

วธิฝีึกปัญญาด้วยการคดิ

คนเรามีมันสมองเป็นใจกลางแห่งประสาททั้งหลาย ส�าหรับใช้คิดให้ปัญญา

เจริญเติบโตดังที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “มโน” หรือ “มนะ” ซึ่งเป็นอายตนะคือ

ที่ต่อที่ ๖ อยู่ด้วยกัน จึงควรที่จะใช้ขบคิดเรื่องต่าง ๆ  อยู่เสมอ ไม่น่าที่จะท�าอะไรโดย

ไร้ความคิด ค�าว่า “การคิด” หรือ “ความคิด” ไม่ใช่หมายถึงคิดอะไรเรื่อยเฉ่ือยไป 

หรอืคดิอย่างไรอย่างหนึง่ทีท่กุ ๆ  คนต้องคดิกนัอยูท่กุขณะทีไ่ม่หลบั แต่หมายถงึความ

คดิแสวงหาเหตผุล คือก่อนท่ีจะเชือ่อะไรจะท�าอะไรลงไปควรจะต้องมเีหตผุลอนัสมควร 

ด้วยใช้ความคิดเพ่งพินิจพิจารณาให้รู้ถึง

ค�าว่า เหตุผล เป็นค�ามีความหมายกว้าง วิธีหัดใช้ความคิดอย่างง่าย ๆ คือ 

วธิตีัง้ปัญหาว่า “อะไร ท�าไม” ทกุ ๆ คนคงเคยได้ยนิค�าว่า “คอืสิง่นัน้สิง่นี”้ ซึง่เป็นค�าตอบ



32 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ปัญหาว่าอะไร “เพราะเหตุผลนั้นเพราะเหตุผลนี้” ซึ่งเป็นค�าตอบปัญหาว่าท�าไม เช่น

ปัญหาเรื่องเด็ก ว่าเด็กคือใคร ท�าไมจึงท�าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น จะลองตอบเป็น

ตัวอย่างในทางหัดใช้ความคิดในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เดก็ คอืคนเลก็ ๆ  เพราะเลก็กว่าผูใ้หญ่ แต่กจ็ะเตบิโตขึน้ทกุวันจนเท่าผู้ใหญ่

ในเวลาต่อไปข้างหน้า ถึงจะมีตัวเล็ก ๆ  ก็มีตาส�าหรับดู มีหูส�าหรับฟัง มีใจส�าหรับคิด

เหมือนกนั เดก็จงึมทุีก ๆ  อย่างพร้อมทีจ่ะเล่าเรยีนเขยีนอ่านเพือ่ปลกูปัญญา และรู้จกั

แสดงความอยากต่าง ๆ เช่น อยากวิ่ง อยากเล่น อยากมีของเล่นต่าง ๆ ถ้าไม่ได้ 

ดังใจบางทีก็อาละวาด ส่งเสียงร้องเอะอะจนคนใหญ่ ๆ ต้องตามใจเอาใจ ใครตามใจ

มากกช็อบ มกัจะเป็นมารดา บางทกีลบัเป็นบดิา เดก็ ๆ  ย่อมรูจ้กัฟังและจดจ�าถ้อยค�า 

ของบิดามารดา ของผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ รู้จักจ�าตัวหนังสือ ค่อย ๆ อ่านหนังสือได้ขึ้น 

เรื่อย ๆ บางคนจ�าตัวหนังสืออ่านผสมเป็นค�า ๆ ได้หลายค�าตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน  

เมื่อเข้าโรงเรียนก็รู้จักฟังค�าสอนของครู รู้จักท�าตามระเบียบต่าง ๆ รู้จักรักษาความ

สะอาด รักษากริยิามรรยาท พวกผูใ้หญ่ตลอดถงึครทูีโ่รงเรยีนช่วยกนัแนะน�าฝึกหดัอยู่

เรื่อย ๆ บางที เด็กสังเกตเห็นผู้ใหญ่ท�าอย่างไรก็ท�าตามเพราะเด็กมักช่างสังเกต  

ช่างจดจ�า ท�าตามอย่าง

เด็กที่ฉลาดมักชอบคิด ความคิดของเด็กอย่างเด็ก บางทีท�าให้ผู้ใหญ่สะดุดใจ

อย่างแรงก็มี ลองหัดใช้ความคิดเรื่องไม้บรรทัด โดยตั้งเป็นปัญหาขึ้นถามเองตอบเอง

ว่า ไม้บรรทัดมีไว้ท�าไม มีไว้เพือ่ตีเส้นบรรทดั หรอืเพือ่วดัให้รูร้ะยะว่าเท่าไรเซนติเมตร 

เท่าไรน้ิว เป็นต้น ตเีส้นบรรทดัท�าไม เพือ่ให้มเีส้นส�าหรบัเขยีนหนงัสอืให้ตรง ไม่เขยีน

เป็นงูเลื้อย วัดให้รู้ระยะต่าง ๆ  ท�าไม เพื่อบอกระยะถูกในเวลาคิดเลข เป็นต้น 

ลองคิดต่อไปอีกว่า ในการเขียนหนังสือ นอกจากมีเส้นบรรทัดแล้วจะต้องมี

อะไรอีก จะต้องมีความตั้งใจ มีตาจับอยู่ตรงที่จะเขียน รวมใจเข้ามา ในขณะที่เขียน

จะต้องใช้ความคิดว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูก จึงจะงาม เมื่อหัดใช้ความคิดอยู่ดังนี้เสมอ 

จะได้ปัญญา คือ ความรู้ในเหตุผลในการท�าทั้งปวงคือจะรู้ว่านี่อะไร ท�าไม เป็นต้น
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ฉัตรมงคลแห่งประชาชน

ภาษิตในพระพุทธศาสนามีอยู่บทหนึ่ง แปลว่า “ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ

ธรรมเหมือนฉัตร (ร่ม) ใหญ่ในฤดูฝน” อธิบายโดยย่อว่า ธรรมะในที่นี้ คือ คุณธรรม  

อันได้แก่ ความดี อันเกิดจากความประพฤติในทางบ�าบัดความทุกข์เดือดร้อน เกื้อกูล

ให้เกดิความสขุต่าง ๆ  คณุธรรมนีเ้องย่อมรกัษาผู้ประพฤตมิใิหต้กไปในทีช่ัว่ และย่อม

รักษาตลอดไปถึงผู้อื่นได้อีกด้วย เพราะผู้ประพฤติธรรมไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน ท�าแต่

การสงเคราะห์เกื้อกูล จึงไม่มีใครต้องได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประพฤติธรรม มีแต่

ผู้ที่ได้รับความสบายใจความสุขเท่านั้น ถ้าผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ปกครองตั้งแต่ส่วน

น้อยคือในครอบครัวหนึ่ง ขึ้นไปจนถึงเป็นผู ้ปกครองส่วนใหญ่คือประเทศชาติ  

ผูอ้ยูใ่นปกครองกพ็ากนัอยู่เป็นสขุ เพราะเท่ากบัเป็นร่มใหญ่ท้ังทีก่างกัน้ป้องกนัแดดฝน 

กล่าวคือความทุกข์ร้อนต่าง ๆ จึงมีค�าที่กล่าวว่า “ร่มเย็นเป็นสุข” หรือ “ร่มโพธิ์”  

“ร่มไทร” เป็นค�านามทีห่มายถงึวตัถุ เป็นเครือ่งกัน้ ตรงกบัค�าไทยบาลว่ีา “ฉัตร” นัน่เอง

ทางพระพุทธศาสนาน�ามาใช้ให้หมายถึง “ธรรมะ” คือ คุณธรรมท่ีมีอยู่ใน

บุคคลด้วย เพราะท�าผู้ประพฤติธรรมเองและคนอ่ืนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข  

ท่านผู ้ปกครองประเทศในโลกซีกตะวันออกนี้ โดยเฉพาะพระราชาผู ้ทรงได้รับ 

มรุธาภิเษก ย่อมทรงได้เศวตฉตัร (ร่มขาว) ความได้เศวตฉตัร หรอืความถงึเศวตฉตัร

ส�าหรับพระราชาจึงหมายถึงความเป็นพระราชา ธรรมเนียมนี้ได้ใช้ในเมืองไทยตลอด

เวลาช้านาน

สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงได้รับการถวายนพปฎลมหา

เศวตฉัตร (ฉัตรขาวเก้าชั้น) ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๔๙๓ การที่ท่านผู้ได้รับอภิเษกให้เป็นพระราชามหากษัตริย์ ซึ่งย่อม

ทรงด�ารงมหาเศวตฉัตรด้วยนั้น ถ้ามองดูเพียงผิวเผินก็จะเห็นว่าเป็นเพียงเคร่ืองหมาย

แห่งพระราชอิสริยยศอย่างหน่ึงเท่าน้ัน แต่ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าความที่ทรงด�ารง

เศวตฉัตรย่อมหมายถึงว่าได้ทรงเป็นฉัตรใหญ่หรือร่มใหญ่ที่กางกั้นอาณาประชาราษฎร

ทั้งประเทศชาติให้มีความสุขสวัสดี ไม่ใช่หมายถึงว่าจะกางกั้นพระองค์เอง และสีขาว

ย่อมหมายถงึบรสิทุธิ ์คือธรรมะ ซึง่พระมหากษตัรย์ิจะพงึทรงประพฤตแิละธ�ารงรกัษา
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เป็นพระราชธรรมจริยาดังเช่นทศพิธราชธรรม เมื่อทรงปกครองด้วยพระราชธรรมจริยา 

ประชาชนทั้งชาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุข เหมือนอย่างมีร่มใหญ่กางกั้นอยู่เหนือเศียรเกล้า

ของตน ๆ  ทุกคน

การถวายเศวตฉัตรแด่พระมหากษัตริย์จึงเป็นการถวายหน้าท่ีให้ทรงกางก้ัน  

ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน การที่ทรงด�ารงเศวตฉัตรจึงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ทัง้ชาต ิประชาชนนีแ้หละเป็นผูไ้ด้รบัร่มเย็นสวัสดจีากเศวตฉัตรทีพ่ระมหากษตัรย์ิทรง

กางกั้นให้ แม้พระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งปวง ตลอดถึงผู ้ปฏิบัติพระศาสนา  

ย่อมด�ารงอยู่โดยความเรียบร้อยสวัสดีภายในเศวตฉัตรแห่งพระมหากษัตริย์องค์เอก

อคัรศาสนปูถมัภก เหตกุารณ์ในปัจจบุนั พร้อมท้ังพระราชจริยาวัตรท้ังปวงย่อมส่องให้

เห็นได้ตระหนักว่าองค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงเป็นฉัตรชัย ฉัตรมงคลแห่งประชาชน 

ทั้งชาติโดยแท้จริง

ในโอกาสแห่งวันพระราชพิธีฉัตรมงคลนี้ (๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑) ขออ�านาจ

คุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจพระราชกุศล อภิบาลรักษา สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ 

พระราชโอรสธิดา ให้ทรงพระเกษมส�าราญนิรมล ปราศจากศัตรูอุปัทวันตราย  

ทรงพระเจริญด้วยพระพรชัยมงคลทั้งปวง เสด็จสถิตในพระราชสิริราชสมบัติ  

เป็นฉัตรชัย ฉัตรมงคล แห่งประชาชนทั้งชาติตลอดกาลนาน

ขอถวายพระพร

วสิาขบูชา 
ประวัตขิองวันวสิาขบูชา

ตามพุทธประวัติ มีว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวัน 

พระจันทร์เพ็ญ เดือนเวสาขะ โดยมากตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ บางปี ตรงกับ 

วันเพ็ญ เดือน ๗ ในประเทศไทยได้ท�าพิธีวิสาขบูชาตั้งแต่เมื่อไร ตามหนังสือ 

ที่นางนพมาศแต่ง แสดงว่า ได้ท�าพิธีวิสาขบูชาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  
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โดยสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นผู้น�า ต่อมา ในสมัยกรุงเก่า ไม่มีปรากฏใน 

จดหมายเหต ุครัน้มาถงึสมยักรงุรตันโกสนิทร์นี ้มกีล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารรชักาล

ที ่๒ ว่า สมเดจ็พระสงัฆราช (มี) ได้ถวายพระพรสนองพระราชปจุฉา ให้ทรงท�าวสิาขบูชา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ เป็นครั้งแรก ซึ่งได้ท�าต่อ ๆ  กันมาจนบัดนี้

ความส�าคัญของวันวสิาขบูชา

เมื่อวันวิสาขบูชาตรงกับวันส�าคัญในพระประวัติของพระพุทธเจ้าถึง ๓ วาระ

ตรงกัน จึงมีความส�าคัญขึ้น พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มองเห็นความส�าคัญนี้ จึงได้ท�า

วสิาขบชูากนัท่ัวไป กล่าวได้ว่า บดันี ้พทุธศาสนกิชนทัว่โลกได้ท�าวสิาขบชูาด้วยถอืเป็น

วันส�าคัญ ไม่ควรละเลย ควรที่จะต้องท�าการบูชาให้ปรากฏเป็นพิเศษ

วธิที�าวสิาขบูชา

สรุปเป็น ๒ อย่าง คือ ท�าอามสิบชูา บชูาด้วยวตัถตุ่าง ๆ  เช่น ประดบัตบแต่ง

ปชูนยีสถานในวดั ตามประทีป โคมไฟ ธูป เทยีน ดอกไม้ และปฏบิตับูิชาคอื ปฏบิตัิ

ตนตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า เช่น ท�าทาน รักษาศีล ฟังธรรม เป็นการอบรมจิต

และปัญญาในธรรมะ เป็นการบชูาพระพทุธเจ้า ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงว่าบชูาพระองค์

ด้วยการปฏิบัติตนตามค�าสอนของพระองค์ประเสริฐกว่า ส่วนใหญ่ก็คงท�าวิสาขบูชา

ด้วยการบูชารวมกันไปทั้งสองอย่าง

ประโยชน์ของการท�าวสิาขบูชา

คือ ได้มีโอกาสท�าความดีหลายประการ เป็นเหตุให้ได้รับความสุข ทั้งได้มี

โอกาสเข้าใกล้ชดิพระรตันตรยั ท้ังทางกาย และทางใจ หากได้ฟังธรรมะกจ็ะได้ซาบซึง้

ในพระพุทธคณุ และได้ความเข้าใจในธรรมะทีไ่ด้ฟังนัน้ เป็นเหตเุพิม่พนูศรทัธาและสติ

ปัญญา ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งนั้น
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พระพุทธคุณโดยย่อ

คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู ้จริง ทรงบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง 

ทุกอย่าง ทรงมีพระกรุณาย่ิงนัก พระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทที่สืบต่อมาจนถึง 

บัดน้ีเป็นผลแห่งพระกรุณาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาเอกของโลก 

ผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาย่ิงใหญ่ ซึ่งทุก ๆ คนยังได้รับพระกรุณานี้อยู่ทุกกาลสมัย 

ทุกเวลาที่ได้ปฏิบัติตนตามค�าสั่งสอนของพระองค์ ค�าส่ังสอนที่ส�าคัญข้อหนึ่ง คือ  

สอนให้คุ้มครองรักษาจิต ซึ่งเป็นการบริหารจิตนั่นเอง เพราะจิตเป็นศูนย์กลาง 

ของกรรมและผลทั้งปวง ดังที่กล่าวมาโดยล�าดับ

พุทธศักราช พระพุทธเจ้าทรงพระพุทธคุณดังกล่าวได้ประสูติเมื่อก่อน 

พุทธศักราช ๘๐ ปี ได้ตรัสรู้เมื่อก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี และได้ปรินิพพานเม่ือ

พุทธศักราช ๑ ปี เพราะไทยเรานับพุทธศักราชขึ้นต้น ๑ เมื่อเสด็จปรินิพพาน 

ล่วงแล้ว ๑ ปี ฉะนัน้ ในวนัวสิาขบูชาศกนี ้จงึเป็นปีทีเ่สดจ็ปรนิพิพานล่วงแล้วได้ ๒๕๑๑ 

ย่างเข้าปีที่ ๒๕๑๒ ประเทศอื่น ๆ  หลายประเทศนับปีที่ย่างขึ้นนี้

ความไม่เก่าล้าสมัย แม้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จปรินิพพานมาแล้วนาน  

แต่พระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งไม่ล้าสมัย เพราะเป็นสัจจะที่เป็นประโยชน์และชอบธรรม

ทุกประการ ซึ่งทุก ๆ คนควรสนใจศึกษาและน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์

วธิฝีึกปัญญาด้วยการคดิ (ต่อ) 
สิ่งที่ช่วยคดิให้

ทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะใช้ความคิดดังกล่าวเพื่อแสวงหาความรู้ให้ 

แก่ตนไปในทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่ ต้องอาศัยสิ่งช่วยคิดให้ บางทีก็เป็นบุคคล เช่น 

มารดาบิดา ครูอาจารย์ช่วยบอก บางที ก็เป็นหนังสือค�าสอนต่าง ๆ เช่น หนังสือ

พระพุทธศาสนา ต�าราวิทยาการทั้งปวง ยกตัวอย่าง มารดาบิดาสั่งเด็ก ๆ ว่า “อย่า 

จับไฟ” บางที ก็อธิบายให้เข้าใจว่าไฟคืออะไร เช่น ไฟเป็นของร้อน เผาไหม้ ท�าไมจึง
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มิให้จับ เช่นว่า เพราะไฟจะไหม้มือ แต่บางทีก็ไม่ได้อธิบาย บอกสั่งเลยทีเดียว 

เพราะอาจยังเล็กเกินไปที่จะอธิบายให้เข้าใจได้หรือไม่อยากอธิบาย ค�าสอนใน 

พระศาสนาก็มีอยู่ไม่น้อย ท่ีวางเป็นสูตรปฏิบัติเลยทีเดียว เช่น ศีล ๕ มีเว้นจาก 

การฆ่า การลักขโมย เป็นต้น

แม้กฎหมายบ้านเมืองก็วางเป็นบทไว้ทีเดียวว่าให้ท�าอะไรไม่ให้ท�าอะไร เหล่านี้

รวมเรียกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยคิดให้ คือใครไม่ต้องใช้ความคิดของตนเองก็ได้ คอยฟังและ

ท�าตามไปเท่านั้น ลักษณะที่คอยฟังและท�าตาม เรียกว่า “ความเชื่อฟัง” หรือเรียกว่า 

“ศรัทธา ความเชื่อ”

ความคดิแย้ง

เมื่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอ�านาจบอกสั่งห้ามมิให้ท�า ก็มักจะมีความคิดแย้งท่ีจะท�า  

เช่น ห้ามเด็กว่าอย่าจับไฟ เด็กที่ไม่เคยรู้จักความร้อนของไฟ ก็มักจะเกิดความอยาก

ที่จะจับไฟ เพื่อพิสูจน์ว่าไฟเป็นอย่างไร เพราะความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นปรกติ

ธรรมดาของคนท่ีเกิดมามีมันสมอง มีจิตใจที่มีธาตุแห่งปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ 

ผู้ใหญ่ ฉะนั้น ทางที่ดี ผู้ใหญ่และผู้รู้ควรอธิบายให้เด็กและแม้ผู้ใหญ่เองที่ยังไม่เข้าใจ

ให้ได้เข้าใจ ในสิ่งท่ีห้ามมิให้ท�าและในสิ่งที่แนะน�าให้ท�า ตามประเด็นแห่งปัญหาเช่น 

“อะไร ท�าไม อย่างไร” ตามท่ีกล่าวแล้ว ดังที่มีค�าเรียกว่า ให้เข้าใจในเหตุผล เช่น  

เมื่อห้ามว่า “อย่าจับไฟ” ก็ควรบอกด้วยว่าท�าไมจึงไม่ควรจับไฟเล่น เมื่อเด็กหรือใคร

กต็ามได้เข้าใจในเหตผุลแล้ว ก็เกดิศรทัธาข้ึนด้วยปัญญา มคีวามเชือ่ฟังไม่ยอมทดลอง

ในสิ่งที่ห้าม

แต่ก็มีอยู่หลายอย่างที่น้อยคนจะอธิบายได้ หรืออธิบายได้ยาก คือ สิ่งที่เชื่อ

กันโดยยาก เช่น เรื่องผีสาง เทวดา โลกนี้ โลกหน้า ตลอดถึงกฎของความดีความชั่ว 

เป็นต้น คนที่เชื่อทีเดียวโดยไม่รอการพิสูจน์ก็มี คนที่ยังไม่เชื่อเพราะจะต้องพิสูจน์ได้

ก่อนกม็ ีอนัทีจ่รงิ ถ้าคดิดใูห้ดแีล้ว จะรูส้กึว่าทกุ ๆ  คนต้องมคีวามเชือ่อยูใ่นสิง่ทีต่นเอง

ยงัไม่รู้มากมาย เช่น การส่งจรวดไปยังดวงจนัทร์ คนโดยมากไม่รูด้้วยตนเอง แต่กเ็ชือ่
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ไปตามที่นักวิทยาศาสตร์แถลงและแสดงภาพออกมาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้กัน

อยู ่เช่น รถยนต์ เคร่ืองบนิ วทิย ุโทรทศัน์ เป็นต้น คนโดยมากเป็นคนใช้สิง่ทีส่�าเรจ็รปู

แล้วเหล่าน้ี แต่มไิด้เป็นผูค้ดิว่า ท�าไม อย่างไร เป็นต้น ในส่ิงเหล่านีเ้ป็นแต่เพยีงใช้ให้

เป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามท่ีตนต้องการเท่านั้น ท้ังไม่จ�าเป็นไม่สามารถที่จะไปใช้

ความคดิให้รูไ้ปทุกสิง่ทุกอย่างด้วย ฉะนัน้ หากมคีวามคดิแย้งเพือ่พสิจูน์ในสิง่ทีต่นเอง

ยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็ควรมีความเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้รู้ เช่น มารดา บิดา ครูอาจารย์ไว้ก่อนดี

กว่า ความเชื่อฟังหรือศรัทธาเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องมีควบคู่กันไปกับปัญญา

ความคดิแผลง

ค�าว่า “แผลง” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า 

“ส�าแดง เช่น แผลงฤทธิ์, ดัดแปลง เช่น แผลงอักษร, ยิง เช่น แผลงศร” ส่วนที่ใช้

กับความคิดว่า ความคิดแผลง หมายถึง ความคิดที่ผิดแผกไปจากแนวเดิมที่มีอยู่ 

ส�าแดงความคิดเช่นนั้นออกไป บางทีเพียงด้วยค�าพูด บางทีด้วยการกระท�า ต่างจาก

ความคิดแย้ง คือ ความคิดแย้งหมายถึงความคิดขัดแย้งว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น อาจจะ

เสนอความคิดขึ้นใหม่ก็ได้ แต่ก็ไม่ผิดแผกไปจากขอบเขตปรกติสามัญ ส่วนความคิด

แผลงเป็นความคิดหรือวางแบบหรือแนวหรือทางขึ้นใหม่ซึ่งผิดแผกแปลกไป แนวทาง

เกิดจากความคิดแย้งขึ้นก่อนก็ได้ ความคิดแผลงอาจเป็นความคิดท่ีน�าทางขึ้นใหม ่ 

แต่เพราะเป็นของใหม่แปลกก็กล่าวว่าแผลงไปก่อน ถ้าเป็นของถูกหรือเป็นที่นิยม 

ขึ้นก็กลายเป็นความคิดท่ีได้รับความรับรอง ที่ว่าแผลงก็หายไป แต่ถ้าไม่ถูกไม่เป็น 

ที่นิยม ก็เป็นความคิดที่แผลงไปนิด ๆ  ความคิดแผลงของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มีมา 

ทุกกาลสมัย

แต่ในสมยัทีค่วามเคารพและความเชือ่ฟังกนัของหมูช่นยังอยู่ในระดบัพอสมควร 

ยังไม่ถือและแสดงเสรีกันในทางผิดมากไป ความคิดแผลงก็จะไม่ปรากฏออกมามาก 

มักจะถูกระงับยับย้ังเสียตั้งแต่ต้นมือหรือแต่น้อยคน เช่น บางทีบุตรธิดาแสดง 

ความคิดแผลง หรอืท�าอะไรแผลง ๆ  ออกไป กถู็กมารดาบดิาหรอืครอูาจารย์ตกัเตอืน 

ว่ากล่าวหรือท�าโทษเอาบ้าง ก็เข็ดหลาบ ไม่กล้าท�าอะไรแผลง ๆ  ผิด ๆ  อีกเพราะบุตร
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ธิดายังเคารพเชื่อฟังมารดาบิดาครูอาจารย์อยู่เป็นอันดี ไม่ได้ถือเสรีในความคิด 

ของตนเป็นใหญ่ คราวนี้ ถ้าบุตรธิดาของใครก็ตามถือเสรีในความคิดของตนเป็นใหญ่  

เพราะเป็นกาลเทศะท่ีให้เสรกีนัเช่นนัน้หรอืเพราะอะไรกต็าม ไม่ต้องเคารพเชือ่ฟังใคร

กันละ ผลจะเป็นอย่างไร

ผล กค็อื จะท�าตามทีใ่จอยากจะท�า ไม่ต้องค�านงึถึงศีลธรรม ขนบธรรมเนยีม

ที่ดีงาม ถ้าเป็นอย่างอ่อนก็อาจยังเกรงกฎหมาย เพราะมีผู้จับตัวไปลงโทษได้ ถ้าเป็น

อย่างแรงก็ไม่ต้องย�าเกรงกฎหมาย เม่ือใจอยากจะท�าก็ต้องท�า บางทีเกิดความคิด 

ขึ้นมาแวบหน่ึงอยากจะไปท�าร้ายใครอย่างไรก็ต้องไปท�าตามที่ใจอยาก อาจรวมกล่าว

ได้อย่างสั้น ๆ ว่าตั้งศีลหรือศาสนาขึ้นมาใหม่ว่าท�าอะไรตามใจ บางทีก็แสดงเป็นเชิง

ปรัชญาว่าการไม่อยู่ในความผูกพันด้วยระบอบศีลธรรมอะไรทุกอย่าง ท�าอะไรตามใจ

ที่อยากจะท�าให้เต็มที่ เป็นวิธีละกิเลส บางทีก็แสดงเป็นเชิงนักจิตวิทยาว่าธรรมชาติ

ของจติต้องคดิต้องมอีารมณ์ต่าง ๆ  การควบคมุความคดิหรอือารมณ์เป็นการผดิธรรมชาติ 

ต้องปล่อยให้คิดไปและท�าไปตามที่คิด จึงจะถูกกับธรรมชาติ ดังนี้เป็นต้น

ความคดิและการท�าดงักล่าวนีเ้ป็นความคดิแผลงท�าแผลงทีผ่ดิโดยแท้ ได้กล่าว

มาตั้งแต่ต้น ๆ แล้วว่าจิตใจของคนเรานี้จะท�าตามใจเสมอไปหาได้ไม่ ผู้ที่ประพฤติไป

ตามอ�านาจจิตย่อมเดือดร้อน เพราะจิตใจนี้มีส่วนที่ไม่ดี ดังที่เรียกว่ากิเลสตัณหา 

ผสมอยู ่ผูท้ีค่ดิว่าเป็นเสรเีตม็ทีดั่งตวัอย่างทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ความคดิหาเป็นเช่นนัน้ไม่ 

หากแต่เป็นทาสของกิเลสตัณหาเต็มท่ีต่างหาก ฉะนั้น ท�าอะไรตามใจที่เป็นทาส 

ของกิเลสตัณหาจึงหมายความว่าตนเองได้กลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปเสียแล้ว 

โดยไม่มีเสรีเลยแม้แต่น้อย

ข้อควรระวังในการใช้ความคดิ

วิธีตั้งปัญหาให้คิด เช่นว่า “อะไร” “ท�าไม” ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เพ่ือให้เจริญปัญญา แต่มีข้อที่ควรระวังคืออย่าให้ความคิดแผลง ๆ ผิด ๆ มีขึ้น  

เพราะความคิดเช่นนั้นก็เกิดขึ้นจากการตั้งปัญหาเช่นนี้ได้เหมือนกัน เช่นเม่ือต้องท�า

ตามระบอบหรอืกรอบแห่งศลีธรรมหรอืจารตีประเพณีท่ีดต่ีาง ๆ  หรอืเม่ือได้ฟังค�าแนะน�า
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อบรม ตักเตือน บางคนอาจตั้งปัญหาขึ้นว่า “อะไรกันนี่” หรือ “ท�าไมจึงจะต้องท�า” 

เด็กหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยคะนองหรืออยู่ในอารมณ์คะนอง และแม้ผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในเครื่อง 

ล่อใจที่ท�าให้เกิดความคะนองใจ ก็อาจจะเอาความคะนองที่เกิดจากเหตุต่าง ๆ นั้นมา

เป็นค�าตอบว่า “ไม่จ�าเป็น” ต้องท�าต้องอยู่ในระบอบหรือในกรอบเช่นนั้น ซึ่งเป็น 

การลดิรอนเสรท่ีีธรรมชาตใิห้ไว้ ซ่ึงเป็นความคดิแผลงท�าแผลง อนัหมายถงึ ทีผ่ดิจาก

ลู่ทางที่ควรจะคิดจะท�า

ความเข้าใจทีเ่กดิจากความคดิดงันีไ้ม่ใช่เป็นปัญญาหรอืปรชัญาอันใด แต่เป็น

ความหลงใหลเข้าใจผิด จิตใจของเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตามที่ก�าลังคะนองจะต้องคิดเข้า

กับตนเพื่อตนอยู่เสมอ โดยตรงคือเข้ากับใจที่คะนองของตน ใจคะนองนี้ก็คือใจที่เป็น

ทาสดงักล่าวมาแล้วนัน้แหละ ซ่ึงจะต้องคิดไปตามอ�านาจของนายทีค่รอบง�าอยู ่ฉะนัน้ 

จะต้องท�าใจให้สงบความคะนอง ด้วยวธิหีดับรหิารจติให้มสีมาธ ิเป็นดงันกัเรยีนทีต่ัง้ใจ

ฟังครูอธิบายเพื่อให้เข้าใจ และตั้งใจคิดหาความเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ ในขณะที่คิด

ด้วยความตั้งใจนั้นจะต้องมีจิตใจสงบแน่วแน่ไม่คะนอง ทั้งต้องไม่ง่วงเหงาหาวนอน  

มีใจแจ่มใสปลอดโปร่ง 

ในตอนน้ี อยากจะย�้าอีกคร้ังหน่ึงว่าในขณะที่ฟังหรืออ่าน ให้ตั้งใจให้มีสมาธิ

ในการฟังการอ่าน ถ้าจะใช้ความคดิค้นในเวลานัน้อาจจะต้องท้ิงความตัง้ใจท่ีจะฟัง ฉะนัน้ 

ก็ให้ใช้ความตั้งใจฟังไปแต่อย่างเดียว และให้ก�าหนดไปด้วย ด้วยการจ�าหรือจดก็ตาม 

เสร็จจากการฟังแล้วกห็าเวลาท�าความเข้าใจด้วยการใช้ความคดิ อาศยัการไต่ถามค้นคว้า 

พร้อมท้ังความคิดตริตรอง จะได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจดีขึ้นอีกมาก ในตอนนี้  

ก็ต้องมสีมาธใินการใช้ความคิดเช่นเดยีวกนั คือจะต้องพกัความคดิถงึเรือ่งอืน่ ๆ  ทัง้หมด 

ท�าจิตใจให้มุ่งมั่นอยู่ในกิจที่ก�าลังคิดเท่านั้น ถ้าใจซัดส่ายไปในเรื่องอื่น ๆ ก็ไม่อาจจะ

คิดอะไร ๆ  ออกได้

พงึสงัเกตว่า ในการใช้ความคดิเพือ่เจรญิปัญญาดังกล่าวนีจ้ะต้องมหีลกัเกณฑ์

ส�าหรับคิดท้ังนั้น ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้มาจากครูที่สอนให้หรือจากต�าราหรือจาก 

ค�าแนะน�า คือความคิดด�าเนินไปในลู่ทาง ไม่ใช่คิดออกไปนอกลู่ทางแห่งวิชาท่ีเรียน  

ถ้าความคิดออกไปนอกลู่ทางแล้วจะไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นเลย สรุปกล่าวว่าการใช้  
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ความคิดอะไรต้องให้อยูใ่นลูท่าง อย่าคิดให้ออกไปนอกลูท่าง ถ้ามีปัญหาถามว่า จะได้

ลูท่างจากทีไ่หน ตอบได้ทันทว่ีาจากความรูท้ีไ่ด้เรยีนเป็นพืน้มาจากครทูีไ่ด้สอนมาเป็นต้น 

เพราะทุกคนจะต้องอาศยัส่วนส�าคญัเหล่านีเ้ป็น “ส่ิงท่ีช่วยคดิให้” ทุกคนจงึจะทิง้ระบอบ

หรอืกรอบต่าง ๆ  เสยีมไิด้ ศลีธรรมกเ็ป็นลู่ทางอย่างหนึง่ทีท่่านผู้รูไ้ด้ให้ไว้ ซึง่จะท้ิงเสีย

มิได้ สมควรที่จะต้องเคารพเชื่อฟังและประพฤติตนอยู่ในลู่ทางแห่งศีลธรรม พร้อมทั้ง

ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามทั้งปวง การหัดใช้ความคิดไปในลู่ทางแห่งปัญญา จะเจริญ

ปัญญาดียิ่งนัก

ลู่ทางแห่งปัญญา

ในชั้นนี้หมายถึงในทางการใช้ความคิด ซึ่งเป็นลู่ทางธรรมดาสามัญ ใคร 

ไม่ต้องเกรงว่าจะตั้งเกณฑ์อะไรใหม่ ๆ ส�าหรับให้คิดเป็นข้อยากล�าบาก เพราะไม่มี

เกณฑ์อะไรใหม่ที่จะตั้งให้ เพียงแต่ว่าจะตกลงใจท�าอะไรให้หยุดคิดเสียก่อน คนที่เคย

เป็นเด็กเรียนหนังสือ สุภาษิตเก่า ๆ ในโรงเรียนย่อมเคยได้อ่านเรื่องที่แนะน�าให้หยุด

นับ ๑๐ เสียก่อน ก็คือให้หยุดคิดก่อนนั้นเอง และเมื่อหยุดคิดดังนั้นก็ย่อมจะพบทาง 

๒ ทางหรอืหลายทาง ซึง่จะต้องเลอืกว่าจะไปทางไหนอยู่เสมอ ดงัเช่นนกัเรยีนบางคน

อาจจะถูกเพื่อนนักเรียนท่ีชอบเล่นการพนันชักชวนให้เล่นการพนัน หรือถูกเพื่อน

นักเรียนที่ชอบเที่ยว ท�าตนผิดแผกแปลกเพื่อน หรือชอบเที่ยวเกะกะระราน ชักชวน

ให้ไปเที่ยวท�าเช่นนั้น คนที่ถูกชักชวนนั้นถ้าไม่หยุดคิดเสียก่อน ก็อาจจะยอมตกลงใจ

ไปด้วยกันทันที เช่นไปเท่ียวเล่นการพนัน ไปเท่ียวท�าตนให้ผิดแผกแปลกเพื่อน  

ไปเที่ยวเกะกะระราน หรือไปเสพยาเสพติดต่าง ๆ  เป็นต้น

ส่วนผู้ที่หยุดคิดเสียก่อน จะได้ความคิดว่า ควรหรือไม่ควร ถูกหรือผิด แล้ว

ก็จะไม่ยอมไปประพฤติตนเช่นนั้น ดังนี้เรียกว่า การใช้ความคิดในลู่ทาง อันทางแห่ง

ความประพฤติของคนซึ่งเป็นทางท่ีถูกและทางผิดต่าง ๆ นั้น ย่อมเป็นท่ีรู้กันอยู่ 

ทัง้เดก็ทัง้ผูใ้หญ่ ไม่ใช่เป็นข้อทีจ่ะต้องบอกต้องสอนกนัใหม่ในทีน่ี ้เช่นเดยีวกบัทางเดนิเท้า 

ทางรถ ทางเรือ ทางไหนจะไปที่ไหน ซึ่งเป็นทางไปโดยปรกติ คนท่ัวไปย่อมรู้และ 

เดินได้ถูก แม้ในกรุงเทพมหานครเองซึ่งมีทางมากมาย เมื่ออยู่ประจ�าก็จะรู้ทางได้เอง
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โดยไม่ยาก คนต่างถิ่นหรือคนที่มาอยู่ใหม่ ๆ อาจต้องมีมัคคุเทศก์ก็คือคนน�าทาง  

แต่เมื่อมาอยู่นานเข้าหน่อยก็จ�าได้เอง

ทางของความประพฤตกิเ็ช่นเดยีวกนั ในชนบทอาจจะมีน้อยทางเหมือนอย่าง

ทางเดินเท้า ทางรถ แต่ในท้องถิ่นที่เจริญ ทางต่าง ๆ ก็ย่ิงมาก ทั้งทางดีทั้งทาง  

เสีย อะไรเป็นทางดีอะไรเป็นทางเสีย ทุกคนยิ่งเติบโตขึ้นก็ยิ่งทราบ โดยทราบได้จาก

ค�าบอกเล่ากล่าวสอนต่าง ๆ บ้าง จากประสบการณ์ต่าง ๆ บ้าง เป็นต้น น่าจะเรียก

ว่ามคีวามรูท้างแห่งความประพฤตต่ิาง ๆ  พอตัวอยู่ด้วยกนั เช่นเดยีวกบัรูท้างไปโรงเรยีน

หรอืทีท่�าการ แม้บางอย่างจะยงัไม่รู ้บอกแนะกนันดิหน่อยกร็ู ้หรอืน�าทางไปเพยีงครัง้ 

๒ ครั้งก็รู้ได้จ�าได้ ฉะน้ัน ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่ว่า “วิธีใช้ความคิดที่จะท�าให้เกิดสติ คือ

ความระลกึส�านกึตัวได้เองในทางผดิทางถูก จนถึงเป็นเหตใุห้เกิดความยับย้ัง ไม่ปล่อย

ตนเองให้เดินทางผิด แต่ส่งเสริมตนเองให้เดินทางที่ถูกอยู่เสมอ” กล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ว่า เพื่อให้ประพฤติตนอย่างที่รู้ คือรู้ว่านี่เป็นความผิดก็ไม่ท�า รู้ว่านี่เป็นความถูกก็ท�า

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มักจะท�าผิดหรือประพฤติตนไปในทางที่ผิด ทั้งรู ้ว่าผิด  

คนทีท่�าไปโดยไม่รู้กม็ ีแต่น่าจะน้อยกว่า หลกัฐานทียื่นยันค�ากล่าวนีค้อืลกัษณะอาการ

ของการท�าผดิ มอีาการซ่อนท�า ลักท�า แอบท�า หนที�า แสดงว่ารู้ว่าผิดทัง้นัน้ แต่เพราะ

มีความปรารถนาของจิตใจอย่างแรงที่จะท�า ข่มความปรารถนาไว้ไม่ได้ จึงต้องแอบ 

ซ่อนท�า เด็กบางคนออกจากบ้านหรือท่ีพักไปโรงเรียนทุกวัน ถึงเวลาก็กลับบ้าน  

ผู้ปกครองทางบ้านก็เข้าใจว่าเด็กของตนไปโรงเรียน แต่ท่ีโรงเรียนไม่มีเด็กคนนั้น  

บางทีตั้งหลายวัน ผู้ปกครองจึงทราบ

แต่ถ้าผู้ปกครองและครูติดต่อกันอยู่โดยใกล้ชิด ก็จะรู้กันได้เร็ว สามารถ 

จับตัวเด็กให้เข้าลู่ทางได้โดยเร็ว ถ้าผู้ปกครองและครูต่างพากันละเลย เด็กออกจาก

บ้านไปแล้วกแ็ล้วกนั หรอืเดก็ไม่มาโรงเรยีนกช่็างเถอะคอืเฉยเมย เดก็ทีอ่่อนความคิด

จะถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดได้ง่าย เด็กน้ันยังอยู่ในวัยที่อ่อนความคิด ต้องมีผู้ใหญ่ช่วย

ปกครองโดยใกล้ชิด ส่วนผู้ใหญ่เองอยู่ในภาวะท่ีจะต้องใช้ความคิดของตนเองเพื่อให้

เกิดสติยับยั้งตนเองให้มาก และกล่าวได้ว่าเป็นผู้รู้ลู่ทางแห่งท้ังชีวิตท้ังความประพฤติ

มามากต่อมาก จงึจ�าต้องหยุดคิดเสียให้ดก่ีอนทีจ่ะท�าอะไรลงไป ยิง่เป็นทางทีเ่สยีทีผ่ดิ

ก็ยิ่งจ�าต้องพยายามคิดยับยั้งให้ได้ โดยหยุดคิดข่มใจยับยั้งความปรารถนาที่ผิดเสีย
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ความหยุดใจสักครู่หนึ่งเพื่อคดิทบทวน

ความหยดุใจ หมายถึง ความหยดุใจทีผ่ลนุผลนั หนุหนั หรอืทีเ่รยีกว่า หนุหนั

พลันแล่น คือหยุดใจจากเรื่องท่ีมุ่งม่ันปรารถนาอย่างแรงกล้าสักครู่ แล้วใช้ความคิด

ทบทวนเรื่อง ท้ังในด้านสนับสนุน ท้ังในด้านค้าน ค�าแนะน�านี้ควรใช้ในเรื่องที่ความ

ปรารถนาจะท�าขดักบัความรูว่้าอะไรผดิอะไรถกู หรอืขดักนักบัผูใ้หญ่เป็นต้น ทีค่ดัค้าน 

ความปรารถนาทีร่นุแรงนัน้ทกุคนต้องเคยม ีบางทีเพราะยังอยู่ในวัยคะนอง บางทีเพราะ

เหตุการณ์ที่เร้าใจมาก คนที่ท�าไปตามปรารถนาของใจ เรียกว่า “ลุอ�านาจแห่งความ

ปรารถนา” มิใช่น้อยที่เกิดความเสียใจในภายหลัง ในเมื่อต้องพลาดพลั้งไปเสียแล้ว 

ความรู้สึกส�านึกผิดชอบเกิดช้าไป

นี่แหละเป็นเหตุผลว่าท�าไมจึงสมควรสนใจหัดบริหารจิต คือ หัดฝึกข่มจิตใจ

ไว้ให้ได้ เพราะผูท้ีท่�าใจให้มสีมาธ ิคอืให้มคีวามสงบตัง้มัน่อยูใ่นทางทีถ่กูได้และฝึกหดั

ทางปัญญาด้วยการสดับศึกษาและการหัดใช้ความคิดดังกล่าวมาอยู่เสมอจะสามารถ

เรียกเอา “ความรู้สึกส�านึกผิดชอบ” มาใช้ให้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตได้ จะไม่

ต้องเสยีใจในภายหลงั ความหยดุใจสกัครูห่นึง่ดงักล่าวมาก็คือการท�าความสงบใจ เพ่ือ

จะได้มสีมาธใินการใช้ความคดินัน้เอง เพราะใจทีส่งบเท่านัน้จงึจะใช้คดิให้เข้าถงึเหตุผล

ตามที่เป็นจริงได้

ความคดิที่เข้าถงึเหตุผล

ย่อมก่อให้เกิด “ความรู้สึกส�านึกผิดชอบ” ขึ้นทันที หรือจะเรียกว่าให้เกิดสติ

ปัญญาข้ึนกไ็ด้ ยกตวัอย่างทีน่่าจะท�าส�าหรับผูใ้หญ่ เช่น เม่ือเกดิความปรารถนาจะท�า

ในสิ่งที่รู้แล้วว่าผิด ก็คิดตั้งปัญหาถามตนเองว่า ก็รู้แล้วส่ิงน้ีผิดมิใช่หรือ คงจะตอบ

ตนเองว่ารู้ ถามว่ารู้แล้วท�าไมจะท�าเล่า ตอบตนเองว่าเพราะอยากจะท�า ใครจะท�าไม 

จงึถามว่าความอยากจะท�าผดิเป็นกเิลสมิใช่หรอื ตอบว่าเป็นกเิลส แต่ยงัเป็นคนมกีเิลส

อยู่นี ่ถามว่าไม่กลวัตกนรกหรอื ตอบว่าคุกตะรางยังไม่กลวั ท�าไมจะไปกลวันรกทีม่อง

ไม่เหน็ ถามว่าถ้าจติใจไม่มคีวามปรารถนาจะท�าในส่ิงนี ้จะท�าหรอืไม่ ตอบว่าไม่ปรารถนา 
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ใครจะท�าเพื่ออะไร ถามว่าถ้าเช่นนั้นลองท�าจิตใจให้สงบความปรารถนาท่ีเลว ๆ นั้น

เสียไม่ดีกว่าหรือ เพราะจะไม่ต้องไปหลบซ่อนท�าอะไรท่ีผิด ๆ สงบใจได้อย่างเดียว 

กส็งบกรรมทีผ่ดิได้ทุกอย่าง ค�าตอบกน่็าทีจ่ะต้องรับรองว่าเป็นความจรงิ นีเ้ป็นตวัอย่าง

การใช้ความคิดที่สอบสวนเข้าหาเหตุผล ซึ่งจะให้ได้สติปัญญาส�าหรับครองใจตนเอง

การใช้ความคดิเตอืนตน

เป็นความจ�าเป็นที่จะใช้ความคิดเตือนตนเองเป็นครั้งคราว เพราะน่าจะมีอยู่

บ่อย ๆ ที่ตนเองกลายเป็นเด็กดื้อหรือผู้ใหญ่ดื้อ บางคร้ัง จ�านนต่อเหตุผลแล้วก็ยัง

ดงึดนัทีจ่ะฝืนท�าให้ได้ ดงัทีเ่รยีกว่าใช้ทฏิฐมิานะหรอืดือ้ดงึ จ�าต้องหดัใช้ความคดิเตอืน

ตนว่าตนให้แรง ๆ หนัก ๆ เพือ่ให้ละพยศร้ายทีไ่ม่ถกูต้องเช่นน้ัน ลองหดัเตอืนตนเองดู 

เตือนให้จริง ๆ  จะกลับตนจากทางที่ผิดได้ดีกว่าที่จะรอให้คนอื่นมาเตือน คนเรานั้นจะ

มีคนอื่นเตือนอยู่มากในเมื่อยังเป็นเด็กอยู่ ครั้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ๆ คนอื่นที่จะเตือนก็

น้อยเข้า ๆ  ยิ่งเป็นคนดึงดันด้วยก็เลยไม่มีใครกล้าเตือน ฉะนั้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพียงใด

กต้็องอาศยัวธีิเตอืนตนเองมากเข้าเพยีงนัน้ พระพุทธเจ้าตรสัสอนให้ “เตือนตนด้วยตน 

สอบสวนตนด้วยตน” และตรัสถึงผลว่า “ผู้ที่มีสติครองตน จักอยู่เป็นสุข”

วธิฝีึกปัญญาด้วยการปฏบิัติ

คอืเม่ือลงมือปฏิบัติ จะได้รบัความรูท้ีถู่กต้องข้ึนอกีขัน้หนึง่ ดงัเช่นในรายการ

บรหิารจตินี ้ใครทีไ่ด้ตัง้ใจฟังก็น่าจะได้ความรูจ้ากการฟัง และถ้าได้ใช้ความคดิตรติรอง

กน่็าจะได้ความรูท้ีเ่กดิจากความคดิของตนขึน้อกี จะเกดิข้ึนในทางเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็

ด้วยก็ตาม แต่ผลที่แท้จริงนั้นน่าจะเกิดในเมื่อได้ลงมือกระท�า การบริหารจิต คือหัด

ควบคมุจติให้มสีมาธใินการเรยีน การงาน เป็นต้น ซึง่จะได้ปัญญา คอืความรูจ้ากการ

เรยีน การคิดตรติรอง ซ่ึงนับว่าเป็นผลการลงมอืท�า คือ การบรหิารจิตให้มกี�าลงัอ�านาจ

ที่เกิดจากการรวมใจ อันให้เจริญปัญญาไปด้วยในตัว และเมื่อได้น�าส่ิงที่เรียนที่คิด

ตริตรองดีแล้วไปท�าให้เป็นการเป็นงานขึ้นก็จะส�าเร็จประโยชน์ทั้งจะได้เกิดเป็นความรู้

ที่เชี่ยวชาญขึ้นด้วย
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อะไรเป็นหัวข้อส�าคัญของการลงมอืปฏบิัติ

ใน การลงมอืปฏบิตั ิตามทีก่ล่าวมานี ้มหีวัข้อส�าคญัทีค่วรก�าหนดไว้ก่อนเป็น 

๒ อย่าง คือ ๑. การละ ๒. การท�าให้มีให้เป็นขึ้น อาจเป็นที่เข้าใจกันโดยมากว่าค�าว่า

ลงมือปฏิบัติหมายถึงลงมือท�าเท่านั้น ไม่เก่ียวแก่การละเว้นอะไร เพราะการละเว้น

อะไรนัน้ ไม่ใช่เป็นการท�า ความเข้าใจเช่นนีย่้อมท�าให้เข้าใจต่อไปอกีว่า จะต้องท�าเสยี

ก่อนในสิง่ต่าง ๆ  ถงึในสิง่ท่ีว่าไม่ดกีต้็องลองท�าด ูไม่เช่นนัน้กไ็ม่รูแ้น่ว่าไม่ด ีจะต้องลอง

ดื่มสุราหรือต้องลองเสพหรือสูบยาเสพติด จะต้องลองเล่นการพนันจะต้องท�าสิ่งที ่

เรียกว่าความชั่วร้ายต่าง ๆ  เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ ใครที่มีความคิดเข้าใจดังนี้ น่าจะ

คิดเห็นต่อไปว่าควรจะลองเป็นโรคร้ายดู ลองติดตะรางดูด้วย เพราะสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่

เป็นสิ่งที่ควรจะลองท�าดูทุกอย่าง สิ่งที่รู้แน่หรือท่ีควรเชื่อได้ว่า มีโทษเป็นส่ิงท่ีไม่ควร

ลองท�าดู เช่น งูพิษหรือสุนัขบ้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทดลองให้ขบกัดดู แม้สุนัขดี ๆ กัด 

คนยังกลัว ต้องฉีดยาเพื่อป้องกัน

ฉะนั้น จึงไม่มีใคร เว้นแต่คนที่เสียจริต จะถือทิฏฐิหรือทฤษฎีว่าจะต้องลอง

ท�าดูเพือ่ศกึษาให้รูด้้วยตนเองทุกอย่าง อันทีจ่รงิ ทกุคนต้องยอมเชือ่ต�าราหรอืค�าแนะน�า

สัง่สอนในสิง่ต่าง ๆ  ถงึคนทีแ่สดงว่าเป็นผูรู้้ ไม่ยอมเชือ่อะไรในส่ิงทีไ่ม่รู ้หากได้คดิค้น

ดูแล้วจะพบว่าได้มีความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองยังไม่รู้ ยังต้องเชื่อตามค�าบอก  

ของผู้อื่นอยู่คนละไม่น้อย ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นวันเวลาเกิดของทุก ๆ คนความจริง

ตนเองหารู้ไม่ว่าตนเกิดมาเมื่อวันเวลาเท่าไร ต่อเม่ือโตรู้เดียงสาแล้วจึงได้ทราบจาก

มารดาบิดาเป็นต้นว่าตนเกิดมาเมื่อวันเวลานั้น เพียงเรื่องเดียวเท่านี้ ก็แสดงว่าต้อง 

เชื่ออย่างเดียวเท่านั้น แม้ในวันเวลาเกิดของตน เม่ือเติบโตขึ้นแล้วก็หาใช่ว่าจะรู้ไป 

ทุกสิ่งไม่ น่าจะกล่าวได้ว่ายังไม่รู้เดียงสาอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย ฉะนั้น ผู้ที่มี 

ความคิดจึงยอมรับเช่ือฟังค�าแนะน�าสั่งสอนอันมีเหตุผลควรเชื่อได้ของผู้รู ้ทั้งหลาย  

เมื่อท่านแนะน�าว่าสิ่งนี้มีโทษ อย่าท�า ก็เชื่อฟัง คือ เว้น ไม่ท�า เช่นยอมรับเชื่อฟัง 

ข้อบัญญัติของศาสนาที่นับถือ ยอมรับเช่ือฟังกฎหมายของบ้านเมือง ยอมรับเชื่อฟัง  

ค�าห้ามปรามของมารดาบิดา ครูอาจารย์และผู้รู้ ที่พูดด้วยความใคร่ครวญแล้วด้วย 

หวังดี รวมความเข้าง่าย ๆ ว่า ยอมรบัเชือ่ฟังในสิง่ทีค่วรเชือ่ฟัง ซึง่ส่วนใหญ่ย่อมม ี

เหตผุลทีอ่าจตรองตามให้เหน็จรงิได้ หากมีจติใจที่ไม่ล�าเอียง
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ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “การละ”

ตามที่ได้กล่าวมาก่อนนั้นเพื่อชี้เข้ามาว่า ไม่ควรจะต้องทดลองท�าในสิ่งที่ห้าม

ทัง้หลาย ควรจะมีความเชือ่ฟัง คอืยอมรบั ไม่ท�าหรอืละเว้น เช่นละเว้นความประพฤติ

ทีเ่รยีกว่าชัว่ร้ายเสยีหายทัง้ปวง ส�าหรับผูใ้หญ่ทีรู่จ้กัผดิชอบช่ัวดตีามสมควร อาจให้ค�า

จ�ากดัความค�าว่า “การละ” อย่างสัน้ท่ีสุดว่า “ละส่ิงทีค่วรละ” หรอื “ละการทีค่วรละ” 

จึงไม่จ�าเป็นต้องมาจ�าแนกแจกแจงออกไปอีกว่าคืออะไรบ้าง อะไรที่รู้อยู่แล้วว่าผิด  

ชั่ว ไม่ดี นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเว้น คือไม่ท�า

ข้อยากของการละเว้น

คือ ความอยากจะท�าสิ่งที่ไม่ควรท�า เพราะมีเครื่องยั่วเย้าต่าง ๆ ให้อยาก  

เมือ่ความอยากแรงกท็�าให้ละเว้นไม่ได้ ผูท้ีม่ไิด้หดับรหิารจติให้มคีวามสงบตัง้มัน่อยู่ใน

ทางที่ถูกต้อง มักแพ้ใจตนเอง โดยตรงคือแพ้ความอยากแห่งใจของตน นอกจากนีย้ัง

แพ้ความโกรธ ความหลง ตกเป็นทาสของความอยาก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในรายการนี้ 

ครั้งต้น ๆ ฉะนั้น การละเว้นที่ดูเหมือนจะไม่ต้องท�าอะไรนั้น ความจริง ต้องท�ามาก 

ทีเดียว คือ ต้องต่อสู้ความอยากเป็นต้นในจิตใจตนเอง ต้องมีสติ มีความอดทน  

มีความละอายแก่ใจเป็นต้น ผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอเพราะขาดสติเป็นต้นยากที่จะละเว้นได้ 

เพราะการละเว้นนั้นก็คือละเว้นความอยากของใจนั้นเอง ต้องมีความอดทนต่อ 

ความอยาก ถ้าเป็นการท�าง่ายแล้วคงจะเว้นความชั่วร้ายกันได้มากกว่านี้ ส่วนผู้ที่มี

จติใจเข้มแข็งเพราะได้บรหิารจติมาด้วยดจีะละเว้นการทีค่วรละเว้นได้ไม่ยาก ด้วยเหตุ

ดังกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการละเว้นสิ่งท่ีควรละเว้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ  

ซึ่งต้องมีการปฏิบัติทางจิตใจ จึงจะละเว้นได้ เช่น ความอยาก ความโกรธเกิดขึ้น  

เป็นเหตุให้คิดท�าทุจริต ต้องบริหารคือฝึกจิตให้สงบความอยาก ความโกรธ ให้ตั้งมั่น

อยู่ในทางที่ถูกแน่วแน่ จึงจะเว้นการท�าทุจริตได้
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การละเว้นที่บ่งถงึการท�าอกีอย่างหนึ่ง

การละเว้นอย่างหนึง่ย่อมบ่งถงึการท�าอกีอย่างหนึง่ทีต่รงกันข้าม เช่น นกัเรยีน

ที่เว้นความเกียจคร้านในการเรียน ย่อมบ่งถึงว่า มีความขยันในการเรียนนั้นเอง  

โดยมากสิง่ท่ีควรเว้นย่อมตรงกนัข้ามกบัสิง่ทีค่วรท�าดงักล่าว ดงัทีก่ล่าวกนัว่า ท่านสอน

ให้เว้นความชั่วท�าความดี แต่คนมักจะเว้นความดีท�าความชั่ว ฉะนั้น ผู้ใดที่เว้น 

ความช่ัวได้ ผู้นั้นย่อมท�าความดีได้ อาจกล่าวได้โดยไม่ผิดว่า ถ้าละความชั่วไม่ได้จะ

ท�าความดทีีต่รงกันข้ามหาได้ไม่ แม้ด้วยเหตนุี ้การละเว้นจงึเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิติั 

ซึ่งต้องมีเป็นคู่กันกับการท�าให้มีให้เป็น ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติโดยตรง

คนที่จะเป็นคนดีได้จะต้องมีการละเว้นความชั่วได้ ถึงคนที่มีความดีอยู่ในตน

แม้แต่นิดหนึ่ง ก็หมายความว่าเขาสามารถละความชั่วท่ีตรงกันข้ามกับความดีน้ันได้ 

นิดหนึ่ง ก็ทุกคนต้องการความดีมิใช่หรือ ฉะนั้น ไม่เป็นการสมควรหรือที่จะบริหาร

จติใจให้สามารถละเว้นการท่ีควรละเว้นได้ ให้เป็นคนมีก�าลงัใจเข้มแขง็ทีจ่ะเว้นได้ ท�าได้

ตามที่ควรเว้นและควรท�า จิตใจนี้อาจบริหารให้เข้มแข็งดังนี้ได้ด้วยกันทุกคน

อย่างไรเรยีกว่าท�าให้มใีห้เป็น

นกึเทียบดถูงึการจะสร้างบ้านเรอืน ทแีรก คดิวางรปู เขยีนแบบแปลนขึน้ก่อน

ว่าจะสร้างให้มีรูปลักษณะอย่างไร แล้วจึงหาช่างมาสร้างขึ้น การสร้างบ้านเรือนขึ้นได้

นี้แหละคือการท�าให้มีให้เป็นขึ้น ถ้าเพียงแต่คิดวางรูปหรือเขียนแบบแปลนไว้เท่านั้น 

ยงัไม่ได้สร้างให้เป็นบ้านเป็นเรอืน กย็งัไม่เรยีกว่าท�าให้มใีห้เป็น เพราะยงัไม่มเีป็นบ้าน

เป็นเรือน ตามตวัอย่างนีจ้ะเหน็ได้ว่า การท�าให้มใีห้เป็นขึน้เป็นส่ิงส�าคญัทีสุ่ด ส่ิงทัง้หลาย

ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ท่ีมองเห็นอยู่โดยรอบ ล้วนเกิดจากการท�าให้มีให้เป็นขึ้นทั้งนั้น 

บนพื้นแผ่นดิน มีบ้านเรือนถนนหนทางยวดยานพาหนะและส่ิงต่าง ๆ ในน�้า มีเรือ  

แพต่าง ๆ  บนฟ้า มีเรือเหาะต่าง ๆ  ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการท�าให้มีให้เป็น คือให้มี

ให้เป็นสิ่งน้ัน ๆ ถึงอาหารท่ีบริโภค เสื้อผ้าที่สวมอยู่ ก็เกิดจากการท�าให้มีให้เป็น  
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ถ้าท�าให้มขีึน้ไม่ได้ หรอืทีเ่รยีกว่าท�าไม่เป็น จะเกดิมสีิง่ต่าง ๆ  เหล่านีข้ึน้แม้แต่สิง่เดยีว

หาได้ไม่

แม้เรือ่งสามญัของแต่ละคน เช่น การเขยีนหนงัสอื จะเขยีนหนงัสอืให้เป็นตวั

ขึ้นได้ก็เกิดจากการท�าคือเขียนให้เป็น ทุกอย่างที่ทุกคนท�าได้แม้ในกิจประจ�าวันทั่วไป

เกิดจากการท�าให้เป็นขึ้นท้ังนั้น การพูดก็เกิดจากการท�าให้เป็น คือหัดพูดให้เป็น 

ขึ้นมา ตั้งแต่เล็ก ๆ เรื่อยมา ทุกคนรู้สึกว่าพูดได้เป็นปรกติ ไม่รู้สึกล�าบากในการพูด 

แต่อย่างไร เพราะได้พูดเป็นมาแล้ว ในการบริหารจิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าขาดการท�าให้

มีให้เป็นขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์ เช่นการท�าจิตใจให้มีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ในทางที่ถูก  

ถ้ามิได้ท�าให้จิตมีสมาธิหรือเป็นสมาธิขึ้น เพียงแต่รู้หลักแต่อย่างเดียวก็ไม่บังเกิดผล 

จติใจคงอ่อนแอขาดความม่ันคงแน่วแน่ การฝึกทางปัญญากเ็หมอืนกัน ถ้ามไิด้ท�าความ

รู้ส�านึกหรือความรู้หยั่งถึงเป็นตัวปัญญาให้เกิดมีขึ้น ก็คงขาดปัญญาอยู่นั่นเอง จึงต้อง

อาศยัการท�าให้มใีห้เป็น คอืท�าให้มเีป็นสมาธ ิให้มเีป็นปัญญาขึน้จรงิ ๆ  ตามทีก่ล่าวมา

น้ีจะเห็นได้ว่า“การท�าให้มใีห้เป็น” เป็นข้อส�าคญัทีสุ่ดจรงิ ถึงการละเว้นตามทีก่ล่าวมา

แล้ว ก็จะต้องท�าให้มีการละเว้นหรือให้ละเว้นเป็นด้วย ละเว้นไม่เป็นก็คือละเว้นไม่ได้ 

การท�าก็ต้องท�าเป็น ถ้าไม่เป็นก็คือท�าไม่ได้ บัดนี้ จึงมาถึงหัวใจของรายการนี้ คือ 

มุ่งที่แสดงวิธีบริหารฝึกหัดท�าให้มีให้เป็นขึ้น

สรุปทางฝึกปัญญา

อนัทีจ่รงิในตอนนีไ้ด้แสดงถงึทางหรอื วธิบีรหิารจติให้เจรญิปัญญา รวมความ

ว่าปัญญานั้นเจริญเติบโตจากเหตุ ๓ อย่าง คือ

๑. การฟังการอ่าน จะเรียกรวมว่า การเรียนทางตาทางหู เป็นต้นก็ได้

๒. การคิดพินิจพิจารณาหรือเรียกว่าการใช้ความคิด

๓. การท�าให้มใีห้เป็นขึน้ ฉะนัน้ การท�าให้มใีห้เป็นขึน้ทีไ่ด้กล่าวมาจงึรวมอยู่

ในหมวดว่าด้วยการฝึกปัญญา
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สรุปข้อความเบื้องต้นแห่งรายการนี้

ตั้งแต่ในคราวแรก ๆ ได้กล่าวแล้วว่า ข้อความท่ีก�าลังแสดงอยู่นี้เป็นบทน�า

เบื้องต้นแห่งรายการบริหารจิต ได้แสดงติดต่อกันมาจนถึงครั้งนี้ ก็รวมอยู่ในบทน�า 

เบื้องต้นนั้นแหละ จึงจะกล่าวสรุปรวมความย่อ ๆ ก่อนว่าบริหารจิตเพื่อให้จิตมีสมาธิ

ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในทางที่ชอบ ๑ บริหารฝึกอบรมเพื่อให้เจริญปัญญาด้วยวิธีฝึกมี 

การเรียนทางตาทางหูเป็นต้น ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ๑ ทั้งสองวิธีนี้ต้องอาศัยกัน  

เช่นจะฝึกปัญญา ก็ต้องอาศัยมีจิตใจเป็นสมาธิในเวลาเรียนเป็นต้น เช่นที่เรียกกันว่า 

“ตั้งใจเรียน” “ตั้งใจท�างาน” ความตั้งใจนี้แหละคือสมาธิที่จ�าต้องใช้ในการเรียน ถ้าใจ

ขาดสมาธิก็เรียนไม่รู้เรื่อง

อีกอย่างหนึ่งจะฝึกสมาธิก็ต้องอาศัยปัญญาช่วย เช่น ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติ  

ต้องรู้วิธีแก้ไขภาวะของจิตท่ีเกิดมีปัญหา ต้องรู้ผลของการปฏิบัติ ดังนี้เป็นต้น และ

ก่อนที่จะกล่าวถึงข้อท่ีมุ่งหมายของการบริหารจิตนี้ก็ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วถึงเรื่องความ

ส�าคัญของจิตใจและลักษณะของจิตใจเป็นต้น 

ข้อความท้ังปวงท่ีกล่าวมาแล้ว ไม่ได้บรรจุหลักเกณฑ์และค�าที่จะหนักสมอง 

ไม่ประสงค์ให้ต้องจดจ�า ท่องบ่นเป็นอย่างต�าราเรยีน ต้องการเพยีงให้ซาบซมึเข้าไปใน

จติใจ ให้เข้าใจให้มองเหน็ประโยชน์แล้วลงมอืบรหิารจติ คอืฝึกจติของตนให้มพีลงัมากขึน้ 

ทัง้ในทางมสีมาธแิละปัญญา เพือ่ทีจ่ะได้ต่อต้านส่วนทีไ่ม่ด ีดงัจะเรยีกว่ากเิลสทีม่ผีสม

อยู่ในจิตใจ และเพื่อที่จะได้สามารถประกอบการงานต่าง ๆ ของตนให้สัมฤทธิ์ผล  

เพื่อที่จะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในโลกได้ด้วยดี

สมควรท่ีจะกล่าวย�า้ว่า เหตุท่ีให้เจริญปัญญาข้อที ่๓ คอื การท�าให้มใีห้เป็นขึน้ 

เป็นหัวใจของรายการนี้ เพราะรายการนี้มุ่งให้ท�าการบริหารจิต คือ มีการฝึกปฏิบัติ

จิตใจของตนให้มีสมาธิและมีปัญญารู้ชอบขึ้น ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า “ท�าให้มีเป็นสมาธิ 

ท�าให้มีเป็นปัญญาขึ้นจริง ๆ ” มิได้มุ่งเพียงฟังเล่นหรือฟังผ่านไปเท่านั้น การฝึกปฏิบัติ

จิตใจนี้ จึงให้ได้ปัญญาในภาคปฏิบัติด้วย เป็นการบริหารจิตตามประสงค์ของรายการ

นี้ด้วย
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ในวันนี้ เป็นอันได้กล่าวสรุปความที่เป็นบทน�าเบื้องต้นของรายการไว้คราวหนึ่ง

เพยีงเท่านีก่้อน ต่อไปจะได้กล่าวขยายหลกัวิธปีฏิบตัติามทีเ่ห็นว่าจะเป็นประโยชน์และ

สะดวกเหมาะสมแก่บุคคลและเหตุต่างๆ

อนึ่ง รายการนี้ขอถวายพระพรต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า 

วชริาลงกรณ์ ซ่ึงเสดจ็กลบัประเทศไทยในระหว่างการปิดภาคเรยีนหยดุพกัฤดูร้อนโดย

เครือ่งบนิ เสด็จถงึสนามบินหน้ากองบัญชาการกองทพัอากาศ ดอนเมือง ในเวลาเช้านี้ 

(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑)

ขอถวายพระพร

ขยายหลักวธิปีฏบิัติ

หลักปฏบิัติของการบรหิารจติให้มสีมาธิ

คอื ทีต่ัง้ของสต ิหรอื ทีต้ั่งของจติ สตคืิอความระลกึได้ หมายถงึ ความระลกึ

ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแล้วแม้นานได้ เช่น นึกถึงเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้ท�าอะไรพูดอะไรไว้ 

ก็ระลึกได้ ถ้ามีสติดีอาจระลึกได้ย้อนหลังนาน ๆ และระลึกได้ในรายละเอียดมาก  

ผูท้ีม่สีตดิจีงึมีความจ�าดด้ีวย ล�าพังความจ�าเป็นเพยีงเครือ่งบนัทกึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ที ่

ทุก ๆ คนมีอยู่ หรือเหมือนอย่างสมุดบันทึก ใครมีความจ�าดีก็เหมือนอย่างมีเครื่อง

บันทึกดี หรือจดบันทึกเอาไว้ดี การบันทึกไว้นี้มีการลบเลือนไปได้ และข้อส�าคัญ  

เครือ่งบนัทึกไม่รูจ้กัใช้ตวัเอง สุดแต่คนทีเ่ป็นเจ้าของเครือ่งบนัทกึหรอืสมุดบันทกึจะน�า

ไปใช้ บางทีเปิดบันทึกออกจะดู ตัวหนังสือท่ีเขียนไว้เลือนหายไป ถึงอ่านไม่ออกก็มี

ความจ�ากฉ็นันัน้ เป็นเพยีงความจ�าไว้ ไม่รูจ้กัทีจ่ะใช้ตวัเอง สดุแต่คนทีม่คีวามจ�าจะใช้ 

ลางที เรื่องที่นึกว่าจะจ�าได้ ถึงเวลาที่จะใช้ลืมไปเสียแล้ว เช่น ท่องบ่นทบทวนวิชาที่

เรียนมาจ�าได้แล้ว ก่อนไปสอบเพยีงวนั ๒ วนั ถึงเวลาสอบต้องการทีจ่ะใช้วชิาทีท่่องจ�า

ไว้แต่บางทีลืมไปเสียแล้ว เพราะความจ�าที่เป็นเครื่องบันทึกนั้นเป็นของเสื่อมได้

ดังมีค�า โคลงภาษิตโลกนิติ กล่าวว่า “เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม ดนตรี อักขระห้า

วันหนี เนิ่นช้า” ทั้งความจ�าที่เป็นเครื่องบันทึกตามธรรมชาติของคนยังบันทึกไม่เลือก 
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สิ่งท่ีกระทบใจมากก็ยิ่งบันทึกติดท่ีจะท�าให้ลืมอย่างไรก็ไม่อาจลืมเลือนไปง่าย ๆ  

จนถึงมีผู้พูดว่า “จ�าง่ายแต่ลืมยาก” ส่วนท่ีต้องการให้จ�ามักจะลืมง่าย ท้ังนี้ เพราะ 

ความจ�าเป็นเรื่องเกี่ยวแก่สมองส่วนที่มีหน้าที่บันทึกตามหลักวิชาปัจจุบัน ส่วนสติเป็น

เร่ืองของจิตใจ ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพียงหน้าที่ของสมองซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่ง มีคุณสมบัติ

คือระลึกได้ อันหมายถึงระลึกถึงกิจการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ ดังที่กล่าวแล้ว  

มีประโยชน์เป็นก�าลังในกิจที่พึงท�าทั้งปวงในที่ทั้งปวง จะระลึกได้จากความจ�าหรือจาก

จิตใจโดยตรงก็ตาม และมคีณุสมบตัเิป็นความรู ้เห็นรอบคอบในส่ิงต่างๆ มีประโยชน์

ท�าให้เป็นผู้มองอะไรรอบคอบ ถี่ถ้วน ดังท่ีเรียกว่ามีความสังเกตดี และมีคุณสมบัต ิ

เป็นเครื่องห้ามใจ มีประโยชน์ท�าให้เกิดความหยุดยั้งชั่งใจ ไม่หุนหันพลันแล่นและ 

มีคุณสมบัติเป็นเครื่องตื่นอยู่ เหมือนอย่างตื่นจากหลับ มีประโยชน์ ท�าให้มีจิตใจ 

แจ่มใส สว่าง ปลอดโปร่งพร้อมที่จะรับความรู้ยิ่งขึ้นไปได้ เช่นเดียวกับคนที่ต่ืน 

จากหลบั หายจากความงวัเงยี มจีติใจแจ่มใส หายง่วง กพ็ร้อมทีจ่ะรบัรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ 

สติจึงเป็นธรรมะส�าคัญที่จ�าปรารถนาให้มีในที่ทั้งปวง มีอุปการะในที่ทั้งปวง

อนึ่ง มธีรรมะที่เป็นคู่กัน 

คอื สัมปชัญญะ ความรู้ตัว

คอื มีความรูคุ้มตัวเองอยูใ่นอิรยิาบถทัง้ปวง เมือ่เดนิ ยืน นัง่ นอน กม็คีวาม

รู ้ตัวอยู ่ว่า “เรายืน เดิน นั่ง นอน” เมื่อเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไร ท�าอะไร  

ก็มีความรู้ตัวเองอยู่ทุกอย่าง ทุกระยะ ความรู้ตัวดังนี้เป็นข้อส�าคัญ ท�าให้ไม่เป็น 

คนใจลอยทิ้งตัวเองไป อันท่ีจริง ต้องมีคู่กันไปกับสติ เพราะสติจะเป็นสติสมบูรณ์ 

กต่็อเมือ่มคีวามรูต้วัประกอบอยูด้่วย ถ้าไม่มสีมัปชญัญะ มแีต่ระลกึได้ กห็าเป็นสตไิม่ 

เช่น ในขณะท่ีเดนิอยูใ่นถนนมีใจลอยไประลกึได้ถงึเรือ่งอะไรต่ออะไร ลมืตัวไปว่าก�าลงั

เดนิอยูใ่นถนน กมี็หวงัจะถกูรถชนแน่ ฉะนัน้ จงึควรทีจ่ะระลกึได้ว่าจะเดนิไปทางไหน

อย่างไร และมีความรู้ตัวอยู่ด้วยว่าเราก�าลังเดินอยู่ในถนน ดังนี้แหละจึงจะเป็น

สติสัมปชัญญะ ความระลึกได้และความรู้ตัวที่ถูกต้อง เพราะน�ามาใช้ถูกกิจถูกเวลาที่

ต้องการ ต่อไป เมือ่พดูว่าสตคิ�าเดยีว กพึ็งเข้าใจว่าหมายถึงสมัปชญัญะคูอ่ยูด้่วยเสมอ
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ในโลกนี ้ผูน้�าทีแ่ท้จรงิคอืจิตใจนีเ้อง คอืน�าตนเองของทกุ ๆ  คนไปในทางตาม

ที่จิตใจปรารถนาต้องการ ดังจะพึงเห็นได้ว่าทุกคนจะท�าอะไร จะไปข้างไหน ย่อมมี

จิตใจเกิดเจตนาท่ีจะท�าไปขึ้นก่อน น�าให้เกิดการท�าหรือการไปขึ้น คนที่เป็นหัวหน้า 

เป็นผูน้�าของหมู่ชนย่อมน�าคนเป็นอันมากให้ท�าตามหรอืไปตามอกีด้วย ฉะนัน้ ถ้าจติใจ

ไม่ด ีไม่ฉลาด กจ็ะน�าให้ท�าไม่ดหีรอืท�าอย่างไม่ฉลาด ถ้าเป็นผูน้�าของหมูช่นกจ็ะท�าคน

เป็นอันมากซ่ึงเป็นผู้ตามให้วิบัติเสื่อมเสีย แต่ถ้าจิตใจดีมีความฉลาด ก็จะน�าให้ท�าดี

หรอืท�าอย่างฉลาด ถ้าเป็นผูน้�าของหมู่ชน กจ็ะท�าคนเป็นอนัมากซึง่เป็นผูต้ามให้เจรญิ

สวัสดี เมื่อจิตใจเป็นผู้น�าของคนดังนี้ ความฝึกจิตจึงเป็นการดี การฝึกจิตหมายถึงฝึก

ให้ดใีห้ฉลาดด้วยการศึกษา การเล่าเรยีนวชิาความรูต่้าง ๆ  เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา 

ท�าให้มคีวามรูใ้นวชิาทีเ่รยีน แต่บางคนใช้ความรูท้ีเ่รยีนรูม้าท�าการทีไ่ม่ดมีโีทษ บางคน

กใ็ช้ความรู้ช่วยตวัเองไม่ได้ เพราะยงัขาดการศึกษาอกีขัน้หนึง่ คอืศกึษาทางจติใจทีจ่ะ

ท�าให้มีจิตใจดีและฉลาด

การศกึษาทีจ่ะท�าให้จติใจดคีอืท�าสตริกัษาใจ รูจ้กัยกใจ รูจั้กข่มใจ รู้จกัปลอบใจ 

รูจ้กัวางใจ อบรมเมตตากรุณาให้มีในใจ รู้จกัท�าใจให้มสีมาธใินกจิทีท่�า การศกึษาทีจ่ะ

ท�าให้ฉลาดคอืหมัน่พนิจิเพือ่ให้ได้ความรูท้างเจรญิ ความรูท้างเส่ือม และความรูท้างที่

จะหลีกทางเสื่อมด�าเนินไปสู่ทางเจริญ ดังนี้ เรียกว่าฉลาดสามารถ ที่จะใช้ความรู้ช่วย

ตนเองได้ ถ้าเป็นผูน้�าของหมูช่นกจ็ะช่วยหมูช่นให้สวสัดไีด้ ค�าทีเ่รยีกว่าฉลาดจงึหมาย

ถึงความฉลาดรู้วิธีที่จะน�าตนเองและผู้อื่นให้รอดพ้นภัยพิบัติและน�าให้เจริญก้าวหน้า 

การศึกษาที่จะท�าจิตใจให้ดีและฉลาดนี้ส่วนใหญ่ต้องศึกษาที่ตนเอง และหมั่นใช้สติ

ปัญญาพินิจพิจารณาฝึกอบรมจิตใจ หัวหน้าผู้น�าหมู่ชนจ�าต้องศึกษาให้มีความรู้รอบ 

และฝึกอบรมจติใจให้ดใีห้ฉลาด สามารถทีจ่ะน�าตน และหมูช่นให้ถงึความเกษมสวสัดี

และให้เจริญรุ่งเรือง

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ ได้ทรงตัง้พระหฤทยัศกึษาวิทยา ทรงฝึกฝนพระองค์

เป็นอย่างดี ด้วยสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ได้ทรงถือ

การเร่ืองนีว่้าเป็นพระราชกรณยีกจิอนัส�าคญัยิง่ทีจ่ะทรงอ�านวยให้ได้ผลดทีีส่ดุ และทรง

มีพระมหากรุณาเน่ืองถึงประชาชนชาวไทยทั้งปวง เพื่อที่จะได้มีองค์นาถะที่ดีต่อไป 

ภายหน้า
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ในอภิลักขิตสมัยตรงกับวันประสูติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ขออ�านาจ 

คณุพระศรรีตันตรยั อ�านาจพระกศุลบารม ีพร้อมท้ังพระบรมราชานภุาพ อภบิาลรักษา

สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ ให้ทรงพระเกษมนริมล ทรงพระเจรญิด้วย

สรรพพรมงคล พร้อมทั้งพระฉันทะ วิริยะ ทรงก้าวหน้าในการศึกษา ตราบเท่าถึง 

ความส�าเร็จสมพระราชประสงค์ทุกประการ

ขอถวายพระพร

แบบฝึกหัดตั้งสติ

๑. ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะท�าอย่างไร จะพูดอะไร เพราะมักจะท�าหรือพูดไปเลย 

มารู้ภายหลังเม่ือท�าหรือพูดไปแล้ว ฝึกหัด ท�าความรู้ให้เกิดขึ้นก่อนที่จะท�าอะไร  

จะพดูอะไร ค�าว่าท�าความรู ้หมายความว่าท�าความรูต้วัขึน้ก่อนว่าจะท�าสิง่นีน้ะ จะพดู

สิ่งน้ีนะ ให้มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นคั่นกลางเสียก่อน แบบฝึกหัดนี้อาจท�าให้ต้องชักช้า 

เพราะการท�าการพูดไม่เกดิขึน้ได้รวดเรว็ ต้องเนบิเนิน่ไป ในขัน้ฝึกหดักจ็ะเป็นเช่นนัน้ 

เหมือนหัดเขียนหนังสือบรรจง แต่เมื่อฝึกหัดช�านาญขึ้นแล้ว ความรู้จะเกิดขึ้นรวดเร็ว

ก่อนทีเดียว ข้อส�าคัญมีประโยชน์คือท�าให้เกิดความคิดหรือท�าให้ได้คิดขึ้นก่อน  

จะระงับความผลุนผลันพลันแล่นได้เป็นอย่างดี

๒. ให้รู้ในอิริยาบถและความเคลือ่นไหวทางร่างกายต่าง ๆ  ของตนเอง คอืให้

รู ้ว่าเดี๋ยวน้ีเราเดิน ยืน นั่งหรือนอน ท�าความเคลื่อนไหวทางร่างกายอย่างนี้ ๆ  

เช่น เมือ่น่ังได้นัง่วางแขน ขาอย่างนีเ้ป็นต้น ฝึกหดัท�าความรูด้งันี ้ท�าให้เป็นการฝึกหดั

ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายตน ท�าให้เกิดความเรียบร้อยในอิริยาบถทั้งปวง

ลองหัดท�าความรู้ใน ๒ ข้อนี้ก่อน วิธีท�าคือรวมใจเข้ามาให้รู้ จะรู้ได้เอง  

ท�าให้มีความรู้ ดังนี้แหละเรียกว่า หัดตั้งสติ หรือ ท�าสติ และเมื่อมีความรู้ก่อน 

ที่จะท�าอะไร จะพูดอะไร มีความรู้ในอาการเคลื่อนไหวแห่งร่างกาย ก็เรียกว่ามีสติ  

อันที่จริง ทุก ๆ คนที่เป็นคนปรกติต่างก็มีสติเป็นปรกติอยู่ แต่สติอาจเกิดไม่ทัน 

บางเรื่อง หรือมีสติยังอ่อนไม่มีก�าลังแข็งแรง เมื่อได้ฝึกหัดให้มีสติดีข้ึนจะช่วยห้ามใจ
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ได้ดีมากไม่มีเคร่ืองห้ามอ่ืนจะดีเท่าสติ เพราะผู้ห้ามหรือเคร่ืองห้ามอื่น ๆ บางที  

ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ส่วนสติห้ามได้หยุดทีเดียว แต่จะต้องฝึกหัดท�าให้เป็นผู้ได้สติ 

มาก่อน ตามแบบฝึกหดั ๒ ข้อน้ัน

ขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมาตั้งถวายพระพร ๒ บท บทที่ ๑ ว่า “สิริ  

โภคานมาสโย สิริ หรือ ศรี คือ มิ่งขวัญ เป็นที่อาศัยแห่งโภคะทั้งหลาย” บทที่ ๒ ว่า  

“ธมฺเม ติ� น วิชหาติ กิตฺติ เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

อันสิริ หรือ ศรี คือมิ่งขวัญศุภมงคลทั้งปวง เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่จะมองเห็นได้

ด้วยตา แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลผู้ที่ได้ท�าบุญไว้แล้วแม้ในปัจจุบันนี้ ผู้ท่ีมีสิริอยู่ 

ในตนย่อมดึงดูดสิ่งท่ีเป็นสิริมงคลตามท่ีโลกนิยมนับถือทั้งหลายให้เข้ามาหา ไม่ว่า 

จะเป็นทรัพย์ ยศ หรือสิ่งท่ีน่าปรารถนาอันใดอันหนึ่ง บางคนอาจไม่เชื่อข้อความ 

ที่กล่าวนี้เพราะมองไม่เห็น แต่จะปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นของไม่มี  

ยกตัวอย่าง วิชาความรู้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาว่าใครมีความรู้เท่าไร ไม่มีเครื่องชั่ง

ตวงวัดพัสดจุะน�ามาใช้ชัง่ตวงวชิาความรูข้องใครได้แต่วชิากม็อียูใ่นบคุคลตามเหตทุีท่�า

คือการเล่าเรียนศึกษา สิริ หรือศรีก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลผู้ที่ได้ท�าบุญ

ไว้โดยแท้และเพิ่มมากขึ้นได้ตามการท�าบุญ

ค�าว่า บุญ มี ๒ คือ ๑. บุญที่เป็นส่วนเหตุ หมายถึงความดีอันเป็นเครื่อง

ช�าระฟอกล้างความชั่วทั้งหลาย กับ ๒. บุญส่วนผล อันได้แก่ความสุข ดังพระพุทธด�ารัส

แปลความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย ค�าว่าบุญเป็นชื่อของความสุข” ฉะนั้น  

จงึแสดงรวมความกนัเข้าได้ว่า ท�าบญุ กค็อืท�าความดอีนัเป็นเครือ่งเกือ้กลูตนเอง และ

ผูอ้ืน่ให้เกดิความสขุ ท่านผูท่ี้ได้ท�าความดไีว้มาก ทัง้ในอดตี ทัง้ในปัจจบุนักไ็ม่ทอดทิง้บญุ 

คงบ�าเพ็ญความดีทั้งปวงที่เกื้อกูลคนทั้งปวงให้เกิดความสุข ก็ยิ่งเจริญสิริ หรือศรี ซึ่ง

เป็นทีอ่าศยั หรือเป็นอากรบ่อเกดิแห่งโภคะหมายถงึทรัพย์ทัง้หลาย ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า

ท่านผูม้ศีรหีรอืสริพิเิศษเป็นหวัหน้าในกจิการอนัใด ย่อมจะมีผูม้าช่วยด้วยก�าลงัต่าง ๆ  

อย่างมากมาย ศรคีอืมิง่ขวญัดังนีน้บัว่าเป็นเกยีรติพิเศษอย่างหนึง่ เพราะเกยีรติโดยตรง

หมายถึงชือ่เสยีงทีด่ ีทีไ่ด้รบัความยกย่องสรรเสรญิ หมูช่นทีพ่ากันช่วยมาก ๆ  กเ็พราะ

ใคร่ครวญแล้วก็ไม่พบข้อที่พึงต�าหนิ จึงนับถือไว้วางใจว่าเป็นคนดีจริง
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รวมความว่า ท่ีชือ่ว่าเกยีรตินัน้พงึหมายถึงว่าตนเองนับถอืตนเองได้ ด้วยค้นหา

ไปไม่พบข้อที่ผิด ผู้อื่นที่ใคร่ครวญแล้วก็ติไม่ได้ จึงเป็นผู้ที่เขาพากันนับถือได้โดยไม่มี

ข้อตะขิดตะขวงใจ แต่ว่าเกยีรตดิงักล่าวนี ้จะมไีด้แต่เฉพาะผูต้ัง้อยูใ่นธรรมอย่างสามญั 

คือ มนษุยธรรม เป็นต้นว่าความมหีริโิอตตัปปะ ความสุจรติ ความเมตตากรณุา ทัง้นี้ 

กต้็องอาศยัความมีจติใจท่ีได้บรหิารคือฝึกมาด ี ให้มสีมาธิ คอืตัง้ใจมัน่อยูไ่ด้ในทางทีถู่ก 

โดยไม่หวั่นไหวต่อเครื่องเย้ายวนใจทั้งปวง และให้มีปัญญา คือ ความรู้ที่เฉียบแหลม 

สามารถเจาะแทงปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงอุปสรรคอันตรายทั้งปวงไปได้ การฝึกจิตให้ดี

จึงเป็นเหตชุกัน�าให้ตัง้อยู่ในธรรม และให้บ�าเพญ็บญุกรณต่ีาง ๆ  เป็นเหตใุห้บงัเกดิเป็น

เกยีรต ิเป็นศรหีรอืสริขิองผูมี้บุญญาธิการ ยงัผลดท้ัีงหลายให้ไหลมาเป็นประโยชน์แก่

คนทั้งปวง ท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งปวงดังกล่าว ย่อมเป็นที่ประจักษ์อยู่แก่ตา

และใจของทุกคนแล้ว

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ ขออ�านาจ 

พระรัตนัตยาทิคุณ พระราชกุศลบารมีตาธรรม อภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเกษมส�าราญนฤมล ทรงพระเจริญด้วยพระพรมงคล 

ทัง้ปวง เสดจ็สถติอยูเ่ป็นคูพ่ระบารมแีห่งบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า เป็นทีร่่มเย็นสุข

สมบูรณ์ตลอดกาลนาน

ขอถวายพระพร

แบบฝึกหัดตั้งสต ิ(ต่อ)

๓. ระลึกถึงการที่ท�าค�าที่พูดแล้ว แม้นาน ๆ  ถ้ามีปัญหาว่าระลึกย้อนหลังไป

ท�าไม ก็ตอบได้ว่าเพื่อน�ามาใช้ในการที่จะท�าจะพูดในปัจจุบันของตน เพราะจะต้องใช้

แบบอย่างท่ีเคยได้ท�าได้พูดมาแล้วในอดีตทั้งนั้น เช่น จะพูดก็ต้องระลึกได้ถึงภาษาท่ี

ใช้พูด จะต้องระลึกได้ถึงเรื่องท่ีจะพูด และจะต้องระลึกได้ถึงข้อผิดข้อถูกด้วย  

แม้ตามที่ได้เคยฟังเคยเรียนมา กล่าวสั้น ๆ ว่าเพื่อเป็นแบบส�าหรับใช้ให้ถูก ตามข้อ 

๑-๒ ที่กล่าวแล้ว
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ฉะนั้น เมื่อท�าให้มีสติในข้อทั้ง ๓ นี้ร่วมกัน จะเป็นผู้มีสติคุมตัวเองอยู่ใน 

ทกุอริยิาบถ จะท�าจะพดูอะไรได้โดยถกูต้อง เพราะมคีวามระลกึได้ถงึการทีท่�าค�าทีพ่ดู

แล้วได้ ซึ่งน�ามาใช้กับเรื่องปัจจุบันได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ถ้าระลึกได้ถึงข้อผิดชอบ 

ชั่วดี บุญบาป ตามท่ีเคยฟังมาแล้ว จะท�าให้เกิดความส�านึกขึ้นได้ว่าท่ีจะท�าจะพูดนี ่

ผิดหรือถูก เป็นตัวสติที่จะเป็นเครื่องห้ามใจมิให้ท�าสิ่งที่ผิดลงไปอีกด้วย

สติ จึงมีลักษณะเป็น “ความระลึกได้” “ความรู้ตัวที่เกิดขึ้นก่อนจะท�าจะพูด

อะไร” และ “ความส�านึกระลึกได้ถึงผิดชอบ ชั่วดี” แบบฝึกหัดตั้งสติ ท�าสติ ก็เพื่อ

ปลกูสตใิห้มขีึน้ ในหวัข้อทัง้ ๓ นัน้ โดยหดัระลกึย้อนหลงัในเวลาตามสมควร และหดั

ตั้งสติก�าหนดให้รู้ตัวว่าจะท�าจะพูดอะไร หัดท�าสติยับย้ังตนเอง ไม่ท�าส่ิงท่ีไม่ควรท�า  

ไม่พดูเรือ่งท่ีไม่ควรพดูด้วย หดัระลึกให้เกดิความส�านกึในผิดชอบ ทีเ่รยีกว่า “ปลกูสต”ิ 

ก็เพราะสติเป็นข้อท่ีอบรมให้มีให้เจริญขึ้นได้ด้วยวิธีฝึกหัดระลึก ฝึกท�าความรู้ตัว  

หัดคิดระลึกส�านึกผิดถูกดังกล่าวมา นั้นแหละอยู่บ่อย ๆ

ความมีสติดังนี้ เรียกว่า “มีสติเป็นเครื่องรักษาตน” คนท่ีมีสติรักษาตนอยู่ 

จะเป็นคนที่คิดและรู้ก่อนท่ีจะท�าจะพูดอะไรออกไป จึงเป็นคนรอบคอบไม่ผลุนผลัน  

ในขณะที่ท�าที่พูดอะไรก็ถูกที่ถูกทางเรียบร้อย ไม่ผิดเรื่อง มีความระลึกจดจ�าดี  

จะเว้นข้อทีค่วรเว้น จะท�าข้อท่ีควรท�าได้ ต่างจากคนทีข่าดสต ิซึง่จะขาดความรอบคอบ  

ท�าพูดอะไรไปแล้ว จึงระลึกได้ว่าไม่เหมาะไม่ดีไปเสียแล้ว เข้าลักษณะผลุนผลัน  

มีความก�าหนดจ�าไม่ดี ท�าพูดอะไรซึ่งมักผิดพลาด และมักขาดความส�านึกที่จะห้ามใจ

จากสิ่งที่ไม่ควร ที่จะส่งเสริมให้ท�าพูดในสิ่งที่ควร มักเป็นคนใจลอย เผลอตัว เผลอใจ 

คุมตัวเองไม่ค่อยได้ ฉะนั้น จึงควรที่จะฝึกหัดปลูกสติไว้ดีกว่า

สตเิป็นเครื่องรักษาตน

จะแสดงให้เข้าใจได้ง่าย จ�าต้องยกตวัอย่าง ผูท้ีเ่คยดไูฟไหม้ น่าจะได้เคยเห็น

คนที่อยู่ในเขตไฟไหม้ขนสิ่งของกับชุลมุนวุ่นวาย บางคนคิดไม่ออกว่าจะท�าอย่างไร  

หยิบจับอะไรไม่ถูก หรือแทนที่จะเก็บสิ่งของท่ีมีค่าออกไปกลับแบกขนของท่ีไม่ค่อยมี
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ค่าอะไร ถ้าจะถามว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร ก็ตอบได้ทันทีว่า เพราะขาดสติรักษา

ตน คือไม่มสีตทิีจ่ะคมุตวัคมุใจไว้ให้อยู ่ไม่มีสตทีิจ่ะระลึกให้ได้ว่าสมควรจะท�าอย่างไร 

สตดัิงนีเ้ป็นธรรมะทีจ่�าเป็นจะต้องมปีระจ�าตวัแก่ทกุคนในทกุเวลา เพราะทุกคนจะต้อง

พบเหตุการณ์ท่ีต้องใช้สติอยู่ทุกเม่ือ แต่เหตุการณ์ปรกติ ไม่ท�าให้รู้สึกแปลกเหมือน

อย่างเหตุการณ์พิเศษดังเช่นตัวอย่างนั้น ถึงดังนั้น ก็ต้องใช้สติโดยปรกติ ไม่เช่นนั้น 

ก็ท�าไม่ถูก พูดไม่ถูก ดังจะเห็นได้ในคนที่ป�้าเป๋อ ที่ท�าอะไรพูดอะไร ผิด ๆ พลาด ๆ 

ในสิ่งที่ไม่น่าจะท�าจะพูดให้ผิด คนท่ีไม่ป�้าเป๋อดังนั้นก็เพราะมีสติคุมตัวอยู่ตามปรกติ

ชนควรมี แต่บางคราวท่ีหลงลืมไปก็อาจจะป�้าเป๋อเลอะไปได้บ้าง นอกจากเหตุการณ์

ปรกติที่พบอยู่อย่างจ�าเจไม่แปลกประหลาด ยังจะต้องพบเหตุการณ์พิเศษที่บางที 

เกดิขึน้โดยฉับพลัน ท�าให้งงงนั คิดไม่ออกว่าจะท�าอย่างไร จะแก้ไขอย่างไร บางทเีป็น

เหตกุารณ์ใหญ่ทีเ่กดิกระทบใจอย่างแรง ถ้าไม่มีสตริกัษาตวัรกัษาใจเพยีงพอ ก็จะดใีจ

ตื่นเต้นหรือเสียใจตื่นตระหนก ตกประหม่า มีตัวอย่างที่เคยมีมาแล้ว บางรายถึงกับ

เสียไป ส่วนผู้มีสติรักษาตัวรักษาใจเพียงพอจะระงับใจได้ไม่ยินดียินร้ายเกินไปจนถึง

เสียหาย และจะระลึกได้ว่าจะควรท�าอย่างไรต่อไป

ความระลึกได้นี้ ก็คือ ระลึกถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานแล้วได้นั่นเอง  

อันมีความหมายรวมถึงความจ�าต่าง ๆ ในวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษามาและใน 

ความประสบพบผ่านท่ีเคยได้ประสบมาในความรู้ความจ�าเหล่านี้ย่อมจะมีท้ังวิชาที่ได้

จากมารดาบิดาที่บ้าน จากครูอาจารย์ที่โรงเรียน จากศาสนาท่ีวัด และจากท่ีต่าง ๆ 

ครั้งเมื่อประสบเหตุการณ์ คนท่ีมีสติรักษาตนจักมีสติคุมตัวเอง คือคุมใจไว้ให้สงบ 

เป็นปรกติ จะระลึกได้ถึงความรู้ความจ�าต่าง ๆ ที่จะน�ามาใช้รีบจัดการหรือแก้ไข

สถานการณ์ในขณะนั้นได้ทันท่วงที

ถ้าความรูค้วามจ�าท่ีมีอยูยั่งไม่พอ ผูม้สีติมคีวามรูต้วัแล้วจะแสวงหาความรูม้า

จัดการแก้ไขต่อไป แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่รอไม่ได้ ผู้มีสติย่อมจะรักษาใจให้สงบ 

เยือกเย็น จะได้ความคิดท่ีแยบคายอย่างดีที่สุดเท่าที่ตนพึงจะได้จากก�าลังแห่งความรู้ 

และก�าลังแห่งใจของตนเท่าท่ีมีอยู่ในอันที่จะจัดการแก้ไข ลักษณะดังกล่าวน้ี คือ  

สติ ความระลึกได้ ระลึกนึกขึ้นมาได้ถึงความรู้ความจ�าต่าง ๆ ที่จะใช้จัดการแก้ไข

เหตุการณ์ทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยฉับพลัน
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ไม่ทันคิดหรือเกิดขึ้นโดยปรกติ สติจึงเป็นธรรมเครื่องรักษาตนโดยแท้ ดังค�าภาษิตที่

แปลว่า “เมื่อจะรักษา พึงมีสติรักษา”

อนึ่ง รายการนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเสด็จไปศึกษาต่อยังประเทศอเมริกา (๓ กันยายน ๒๕๑๑)  

ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั อ�านาจพระราชบารมี อ�านาจพระกศุล อภบิาลรกัษาให้

ทรงพระเกษมสวัสดี ทรงพระเจริญในการศึกษากระทั่งจนส�าเร็จโดยพระประสงค์

ขอถวายพระพร

ทบทวนเรือ่งสตอีิกครัง้ ควรจะทบทวนเรือ่งสติทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว และเพิม่เตมิ

ความท่ีเป็นข้อสะกิดใจตามท่ีควรเพิม่เติมเข้า เพราะเร่ืองสตน่ิาจะท�าความเข้าใจกันให้

ดี น่าจะสนใจท�าสติกันให้มากข้ึน ได้มีค�าอธิบายสติไว้ตามความหมายท่ีใช้ท่ัวไปว่า  

“มีสติรักษาตน ระลึกถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้” เนื่องด้วยค�าอธิบาย ดังนี้  

ท่านจึงให้ค�าแปลสติไว้เป็นอันดับแรกว่า “ความระลึกได้” แต่ก็ควรให้ค�าแปลขยายให้

เต็มความหมาย ท�านองค�านิยามศัพท์ว่า “ความระลึกได้ ที่เป็นเครื่องรักษาตน”  

หรอื “ความระลึกได้ ทีเ่ป็นเครือ่งปก คือประคอง หรือ ปกป้องตน” เพราะความระลกึ

ได้อันเรียกว่าสติน้ี ไม่ใช่ว่าระลึกอะไรต่ออะไรเรื่อยไป แต่ระลึกได้ที่เป็นเครื่องรักษา

ตนไว้ได้ด้วยดีในปัจจุบัน

สตกิับสัมปชัญญะ

มีธรรมะที่คู่กับสติที่ควรกล่าวทบทวนไว้ด้วยคือ “สัมปชัญญะ ความรู้ตัว”  

อันหมายถึงว่า มีความรู้ตัวควบคุมอยู่ว่าเราก�าลังท�า ก�าลังพูด ก�าลังคิดอะไรอยู่ใน 

บัดนี้ ดังเช่นเมื่อจะท�าหรือก�าลังท�าอะไร ก็ไม่ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไป อย่างที่เรียก

ว่า “ใจลอย” แต่คุมใจให้เข้ามารู้ตัวเองอยู่ทุกอิริยาบถ เมื่อมีความรู้ตัวอยู่ดังนี้ และ 

มีสติระลึกได้ว่าบัดนี้เราก�าลังจะพูดอย่างไร เป็นเหตุให้ท�าให้พูดได้ถูกต้องเหมาะสม  
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จึงเรียกว่า “สติเป็นเครื่องรักษาตน” ซึ่งต้องมีธรรมะคู่คือสัมปชัญญะประกอบอยู ่

ด้วยเสมอ แม้ไม่พูดถึงก็พึงทราบว่าต้องมีอยู่ด้วย

สตกิับสัญญา

ว่าจ�าเพาะ ลักษณะของสติ ในข้อที่ว่า “ความระลึกได้” ซึ่งมีค�าขยายออกไป

ว่า “ระลึกถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้” แสดงว่าจะต้องมี “สัญญาความจ�าได้หมายรู้” 

เรียกสั้นว่า “ความจ�า” ให้ก�าหนดความหมายของสัญญาในท่ีนี้ว่าคือความจ�า ไม่ใช่

ความตกลงกันหรือข้อตกลงกัน พึงทราบความต่างกันของสติและสัญญาในข้ันนี้ก่อน

ว่า “สตเิป็นความระลกึทางจติใจทีอ่าจอาศยัสญัญา ความจ�าอาจผดุขึน้ได้จากจติใจเอง

โดยไม่ต้องอาศัยสัญญา ความจ�า” ส่วน “สัญญา เป็นความจ�าได้หมายรู้ทางอายตนะ 

ทางประสาทหรือทางสมองเหมือนอย่างเครื่องบันทึก” แต่ทั้งสองนี้ก็ต้องอาศัยกันคือ

เมื่อหัดใช้สติระลึกอยู่บ่อย ๆ ก็ท�าให้สัญญาความจ�าดีขึ้นหรือมีสัญญาจ�าได้อยู่ ใช้สติ

ระลกึถึงกย่็อมระลกึได้สะดวกเพราะจ�าไว้ได้แล้ว ความต่างกนัอกีอย่างหนึง่คอื สตเิป็น

เครื่องห้ามหรือยับยั้งใจได้ ส่วนสัญญามีหน้าที่เป็นเครื่องบันทึกหรือเป็นสมุดบันทึกไว้

เท่านั้น เมื่อเจ้าของต้องการจะรู้ว่าอะไรก็เปิดเครื่องบันทึกฟัง หรือเปิดสมุดบันทึก 

ออกอ่าน แต่เป็นบันทึกอยู่ในสมอง ความจ�าที่เป็นบันทึกนี้ ไม่มีหน้าที่เป็นเครื่องห้าม

หรือยับยั้งใจ ซ่ึงท�าไม่ได้อยู่เอง เหมือนอย่างสมุดบันทึก ถึงจะต่างกันดังนี้ สติและ

สัญญาก็จ�าต้องอาศัยกัน ควรที่จะบริหารให้มีขึ้นด้วยกัน และจะช่วยกันได้ ดังคนที่มี

ความจ�าไม่ค่อยดี หัดบริหารจิตให้มีสมาธิ หัดระลึกถึงข้อที่ต้องการให้จ�าอยู่บ่อย ๆ  

ก็จะจ�าได้ดีขึ้น

การที่ท�าค�าที่พูดแม้นาน

ความระลึกได้ดังนี้มากเพียงไร ก็เป็นอุปการะมากเพียงนั้น ลองคิดดูว่า 

ทุกคนได้ท�าได้พูดอะไรกันมาต้ังแต่เมื่อไร การที่ท�าอะไร ได้พูดอะไรได้ในปัจจุบันนี้ 

เป็นผลที่สืบเน่ืองมาจากอะไร เม่ือจับคิดย้อนกลับไปหาค�าตอบตามปัญหาน้ี ก็น่าจะ
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พบว่า ทุกคนได้รับการหัดท�าหัดพูดตั้งแต่พอเริ่มหัดได้ ถ้าจ�าตัวเองไม่ได้ก็ให้ดูท่ีเด็ก 

เล็ก ๆ  จะได้เห็นมารดาบิดาหรือคนเลี้ยงหัดให้ท�า เช่น ให้คลาน ให้ยืนทรงตัวให้เดิน 

ให้ท�าการใช้มือใช้เท้าในเรื่องต่าง ๆ  หัดให้พูดตั้งแต่พูดยังไม่เป็นถ้อยค�าจนเป็นถ้อยค�า 

ยังเป็นค�า ๆ จนเป็นหลาย ๆ ค�า เป็นประโยคสั้น ๆ จนพูดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโดย

ล�าดับ การท�าอะไร ได้พูดอะไรได้ของทุกคนเริ่มมาจากการหัดตั้งแต่ยังท�าไม่ได้พูดไม่

ได้เลย นอกจากนี้ ยังได้รับการหัดการเรียนเรื่อยมาอีก ซึ่งเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน เมื่อโตขึ้น

พอที่จะไปโรงเรียนได้ ก็ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียน ได้รับการหัดการเรียนวิชาต่าง ๆ  

ทั้งยังได้รับการหัดการเรียนเรื่องศาสนาที่นับถือ เรื่องศีลธรรม ในวัดบ้าง ในบ้านหรือ

ในโรงเรยีนบ้าง จากพระหรอืจากคร ูจากบดิามารดาหรอืผูอ้บรมอืน่ ๆ  ท�าให้มคีวามรูใ้น

คดโีลก คดธีรรมยิง่ ๆ  ขึน้ ตามระดบัอายแุละตามข้ันของการศกึษา กบัยงัมปีระสบการณ์

ของตนเอง คือ ได้พบผ่านการณ์ต่าง ๆ มากขึ้นทุกวัน ทุกเดือน ปี ตามกาลเวลาที่

ผ่านไป คนที่มีพื้นปัญญาดี มีความจ�าดี เข้าใจอะไรได้รวดเร็ว สามารถเรียนได้ดี  

ยิง่มคีวามเพยีรด ีย่ิงเรยีนได้ไกล ส่วนผูท่ี้มรีะดบัปัญญาปานกลาง หรอืแม้ต�า่สักหน่อย 

ถ้ามคีวามเพยีรด ีกย็งัเป็นไปได้ แม้จะเป็นไปอย่างช้า ๆ  อย่างเต่า กด็กีว่าไปเรว็อย่าง

กระต่าย ทีว่ิง่ไปได้หน่อยหนึง่แล้วกห็ยดุนอนเสยี เต่าทีค่ลานไปอย่างช้า ๆ  แต่ไปเสมอ

ไม่หยุด ชนะกระต่ายเกียจคร้านได้ฉันใด คนมีปัญญาปานกลางหรือต�่าแต่มีเพียรดี

ย่อมชนะคนมีปัญญาดีที่เกียจคร้านได้ฉันนั้น 

เรื่องการหัดการเรียนตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ เร่ือยมาในท่ีต่าง ๆ จากบุคคล 

ต่าง ๆ  ตามท่ีกล่าวนีเ้รยีกว่าเป็นการท�าการพดูทีไ่ด้ท�าได้พดูมาแล้วทัง้หมด การศกึษา

เล่าเรียนทุกอย่างต้องเกี่ยวกับการท�าการพูดทั้งนั้น ทั้งหมดนี้ย่อมมาเป็น อุปการะใน

เวลาปัจจุบันของทุกคนคือในบัดนี้ ทุกคนก็ต้องมีกิจที่จะต้องท�า เช่น ต้องท�าการงาน

ต่าง ๆ  ต้องเผชญิเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ท่ีจะต้องจดัท�าต้องแก้ไข เมือ่ระบถึุงอาการภายนอก

ก็คือต้องท�าต้องพูด จะท�าจะพูดได้ถูกต้องกับเหตุการณ์เรื่องราว ก็ต้องมีความระลึก

ได้ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้กล่าวคือ ต้องพูดภาษาที่ได้หัดพูดมาแล้ว ต้องท�าด้วย

กิริยาอาการท่ีได้เคยหัดเคยท�ามาแล้ว และต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว  

จึงต้องระลึกได้ถึงสิ่งเหล่านี้ท่ีจะมาเป็นอุปการะทั้งหมด ถ้าลืมเสียในเรื่องใดส่วนใด 

ก็ไม่สามารถจะท�าจะพูดในเรื่องนั้นส่วนนั้นได้ ต่อเมื่อไม่ลืม ระลึกได้ จึงจะท�าจะพูด
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ให้เหมาะได้ ระลึกได้นานหรือยาวไกลและละเอียดมากเพียงใด ย่อมเป็นอุปการะให้

ท�าให้พดูได้ด ีเหมาะสมมากขึน้เพยีงนัน้ จะระลกึได้จากความจ�า หรอืจากจติใจกต็าม  

นี้เป็นสติความระลึกได้ เป็นเครื่องรักษาตนอย่างหนึ่ง ซึ่งจะขาดเสียมิได้

เวลาที่ส�าคัญของสต ิคอื เวลาปัจจุบัน

หมายความว่า จ�าต้องการจะใช้สติหรือมีสติในเวลาปัจจุบันนี้แหละ คือ  

ในกิจการทุกอย่างท่ีจะท�า ในเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดข้ึนอันจะต้องจัดต้องแก้ไข  

เป็นต้นว่า ความมีสติในการท�าการพูดที่เป็นปรกติปฏิบัติ คือมีความระลึกได้พร้อมทั้ง

ความรู้ คุมตัวคุมใจอยู่ในขณะที่จะท�าจะพูดและก�าลังท�าก�าลังพูด เพ่ือให้เหมาะสม 

ถูกต้องพอดีพอควร คุณของสติมีมาก แต่บางทีก็ไม่ค่อยจะนึกรู้สึก เหมือนอย่าง 

ค�าเก่าทีว่่า “แกงจดื จงึรูค้ณุเกลอื” ในเวลาทีน่กึไม่ได้ในข้อทีต้่องการ จงึจะรูส้กึในคณุ

ของสต ิฉนันัน้ อนัทีจ่รงิ สตมิคีณุทีร่กัษาตนอยูแ่ก่คนทีเ่ป็นปรกตชินทกุคน อนันบัว่า

เป็นปรกติสติหรือสามัญสติ ดังจะพึงเห็นได้จากข้อสมมุตินี้ว่า ถ้าลืมอะไรหมด จะท�า

จะพูดอะไรไม่ได้เลย เพราะจะนึกอะไรไม่ออก แม้แต่ชื่อของตนเองหรือแม้แต่ตนเอง 

แต่ทีย่งัท�ายงัพดูอะไรได้ถกูต้อง กเ็พราะยงัมีสตเิป็นสามัญคอืความระลกึได้ พร้อมทัง้

ความรู้ตวั ระลึกได้ว่า เราจะท�าจะพดู เราก�าลงัท�าก�าลงัพดูเรือ่งนี ้และระลึกได้ถึงภาษา

หรือถ้อยค�าที่จะใช้พูด ระลึกได้ถึงกิริยาอาการ ที่จะใช้ระลึกได้ถึงวิชาความรู้ที่จะต้อง

น�ามาใช้ ระลึกได้ถึงการควร ไม่ควร หรือผิด ชอบ ชั่ว ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

อย่างไร 

ปรกตชินทีม่สีตทิีน่บัว่าสามญัดงันีน้้อยหรอืมาก ขาดสตเิมือ่ใดในข้อใด กเ็สยี

ความปรกตแิละเกดิบกพร่องผดิพลาดเมือ่นัน้ในข้อนัน้ จะเห็นได้ในผูท้ีมี่ความหลงลืม 

ป�้าเป๋อ ท�าพูดอะไรผิด ๆ พลาด ๆ หย่อน ๆ เกิน ๆ ไม่พอเหมาะพอดี หลงตัวหรือ

ลืมตัว มัวเมาประมาท ท�าไมปรกติชนจึงไม่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะมีสตินี้เองเป็นเครื่อง

รกัษาไว้ การทีท่�าออกไป ค�าทีพ่ดูออกไปทกุคราวของปรกตชินย่อมได้อาศยัสตช่ิวยอยู่

รอบด้าน แต่ทุก ๆ คนย่อมมีโอกาสขาดสติน้อยหรือมาก บางคราวหรือบ่อย ๆ  

เพราะนกึไม่ได้หรือเพราะมิได้ใช้ความนึกระลกึด ูเพราะนกึไม่ได้นัน้คอืเพราะลมืไปเสีย  
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นึกไม่ออก ต้องแก้ด้วยหัดนึกระลึกทบทวนอยู่บ่อย ๆ เหมือนอย่างวิชาที่ต้องทบทวน 

เพราะไม่ได้นึกระลึกดูน้ันคือเพราะประมาทเพลิดเพลินมัวเมาหรือหลงใหลไปเสีย  

ต้องแก้ด้วยพยายามที่จะนึกเสียก่อน คิดเสียก่อนที่จะท�าจะพูดอะไร มีอยู่ไม่น้อยที่ถ้า

หยดุเพ่ือใช้ความคดิสกัหน่อยจะได้พบทางทีเ่กษมดขีึน้ เรือ่งนกึให้ได้ก่อนนีเ้ป็นวธิปีลกู

สติอย่างหนึ่ง ซ่ึงได้กล่าวมาแล้ว แต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรลืมและไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป 

และเป็นเรื่องที่ท�าไม่ยาก เพราะทุก ๆ  คนได้มีการประสบพบผ่าน ได้มีความจ�าที่เป็น

สญัญาตามธรรมชาตแิละตามการอบรม ได้มพีืน้สตปัิญญาของมนษุย์ทีไ่ด้มาพร้อมกบั

ความเกิดมาเป็นมนุษย์ และที่ได้มาจากการอบรมน้อยหรือมาก ฉะนั้น เมื่อว่าถึงใน

เรื่องการท�าการพูดท่ีเป็นปรกติปฏิบัติประจ�าวัน จึงเป็นการไม่ยากเลยที่จะใช้สต ิ

ดังกล่าว เพียงแต่หยุดปล่อยใจให้วิ่งเร็วเกินไป ตามความรู้ ความคิด และแสดงออก

มาทนัท ีดงัทีเ่รยีกว่ามปัีญญาแต่ขาดสต ิหรอืฉลาดแต่ไม่เฉลยีว ใช้ความนกึระลกึเสยี

ก่อนแล้วจะได้ความระลึกได้ที่เรียกว่าสตินี้ขึ้นโดยง่าย

วันครบ ๑๐๐ ปี จากวาระเสด็จสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ และจากวาระเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแห่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซ่ึงจะมาถึงในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ นี้  

ได้มีงานอนุสรณ์ที่จัดน้อมเกล้าฯ ถวายในวันที่ ๑ และตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม  

เริ่มตั้งแต่เวลาเช้า ดังนี้

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ เวลาเช้า ๑๐.๐๐ น. เสด็จพระราชด�าเนินทรง 

บ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ส่วนที่พระราชวงศ์ ราชตระกูลสายรัชกาลที่ ๔  

จัดขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการเปิดงานอนุสรณ์ที่คณะสงฆ์ฝ่ายหนึ่ง และมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๑ 

ต่อจากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุคล

ทกัษิณานปุทาน ส่วนทีค่ณะรฐัมนตรจีดัข้ึนน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เป็นการเปิดงานอนุสรณ์เฉลิมฉลองท่ีคณะ

รัฐมนตรีจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๑๑ 
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ครั้นเวลาบ่าย ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชด�าเนินทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล

ทักษิณานุปทานน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทั้ง ๒ พระองค์ 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

บุคคลรุ่นปัจจุบันนี้คงไม่มีใครได้เกิดทันและได้เคยเฝ้าเห็นพระองค์ พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แต่ก็คงมีอยู่ไม่น้อยที่ได้เคยเฝ้าเห็น 

พระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพราะผู้ที่มีอายุปูน 

๖๐ ยังทันรัชกาลท่ี ๕ ส่วนท่ีเกิดหลังจากนั้นย่อมไม่มีโอกาสจะได้เฝ้าเห็นพระองค์ 

ทั้ง ๒ รัชกาล

แม้เช่นนั้น บุคคลในรุ่นนี้ก็ยังระลึกได้ในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระ 

มหากษตัริย์เจ้าท้ัง ๒ พระองค์นัน้ ซึง่ได้ทรงปฏบัิตพิระราชกรณยีกจิทีเ่ป็นคณุประโยชน์ยิง่

ใหญ่สืบต่อกันมา ทั้งในด้านชาติและด้านศาสนา ดังท่ีปรากฏในจดหมายเหตุต่าง ๆ  

ของคนไทยและชาวต่างประเทศ และตามที่ปรากฏเป็นผลดีทั้งปวงที่มีสืบมาถึงใน 

ปัจจุบัน และได้มีกิจการเป็นอันมากที่ได้เริ่มแผ้วถางทางไว้ หรือเป็นเสมือนอย่างได้

เริ่มจับจองที่ดินท�าสวน เริ่มปลูกต้นไม้ผลมาแล้วในรัชกาลที่ ๔ แล้วได้มาถมเติมต่อ

ขยาย ท�าให้เป็นทางดีขึ้น และต้นไม้เหล่านั้นได้มาโตขึ้นให้ผลสะพรั่ง ทั้งได้ปรับปรุง

ขยายสวนปลูกต้นไม้ เพิ่มผลไพบูลย์ยิ่งขึ้นในรัชกาลที่ ๕

จึงกล่าวได้ว่า สมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าทั้ง ๒ พระองค์ ได้ทรงมีพระราช-

คุณูปการที่สืบมาถึงบุคคลรุ ่นปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งด้วยกัน ในช่วงเวลาที่ประสบ 

ความเปลี่ยนแปลงจากแบบระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ จากความอยู่โดยล�าพังมาเป็น 

อยู่ร่วมกันทั้งโลก

สมเดจ็พระมหากษัตริย์เจ้าทัง้ ๒ พระองค์นัน้ ได้ทรงด�าเนนิพระบรมราโชบาย

รบัความเปลีย่นแปลงและเหตกุารณ์ท้ังปวงอย่างดทีีส่ดุ แก้ไขเหตหุายนะให้เป็นวฒันะ

ในทางทั้งปวงต่อกันในระยะหัวต่ออันส�าคัญนั้น เวลาล่วงไป ๑๐๐ ปี ซึ่งนับว่านาน  

คนรุ่นนี้แม้ส่วนมากจะเกิดไม่ทันแต่ก็ไม่ลืมกัน เพราะอะไร ก็เพราะสติความระลึกได้

น้ีเอง จะต่างกันบ้างก็เพียงว่าจะระลึกได้ส้ันหรือยาว แคบหรือกว้าง น้อยหรือมาก

เท่านั้น สติจึงเป็นธรรมะส�าคัญที่ท�าให้คนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้อุปการะที่ท่านท�าแล้ว
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และกตเวทปีระกาศให้รูอุ้ปการะท่ีท่านท�าแล้ว คือ ตอบแทนพระคณุของท่าน พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้ แปลความว่า “ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิของคนดี”

สตเิป็นเครื่องห้ามความอยากได้ที่ผดิ

ความอยากได้เป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตใจของคนทั่วไป ซึ่งมีตั้งแต่เป็นเด็ก 

คือ เมื่อได้เห็นอะไรท่ีชอบใจก็เกิดความอยากได้ ความอยากได้เมื่อเป็นเด็กเล็กโดย

ปรกติเกิดขึ้นตามความจ�าเป็น เช่นเด็กร้องเพราะหิวอยากจะได้ดื่ม หรือร้องเพราะ

หนาวต้องการผ้าห่ม ความต้องการดังน้ีเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่รู้จักว่าต้องการอะไร เช่น 

เด็กร้องเพราะหนาวตามตัวอย่างนี้ เด็กยังไม่รู้จักว่าจะแก้ไขความหนาวได้ด้วยอะไร 

ร้องเพราะหนาวไม่ใช่ร้องเพราะความต้องการ แต่ถ้ามีผ้าห่มก็จะแก้ไขความหนาวได้ 

ผู้ใหญ่รู้จึงใช้ผ้าห่มให้เด็ก เมื่อเด็กเคยได้ห่มผ้าเข้าสักครั้ง ๒ ครั้งก็จ�าได้ ต่อไปเมื่อ

หนาวเข้าอีก ก็เกิดรู้จักอยากได้ผ้าห่มข้ึนด้วยตนเอง เพื่อแก้หนาว เลิกหนาวแล้ว  

กเ็ลกิต้องการผ้าห่ม ความต้องการทีเ่กดิเมือ่เป็นเดก็เลก็มกัจะเป็นไปตามความจ�าเป็น 

เช่นตัวอย่างที่กล่าวแล้ว เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มเกิดความอยากต่าง ๆ ที่เกินความต้องการที่

จะใช้ให้หมดไปคราวเดียว ท�าให้เกิดมัจฉริยะ ความหวงแหนขึ้นอีก เป็นเหตุให้มีการ

สะสมสิง่ทีเ่หลอืใช้ในคราวหนึง่หรอืเกบ็ไว้เพือ่ใช้ในโอกาสต่อไป หรอืหวงแหนไว้เฉย ๆ  

โดยที่มิได้จัดใช้ให้เป็นสุขก็มีมาก บางครั้ง เกิดความมุ่งจะได้อย่างรุนแรง จึงพยายาม

อย่างรนุแรงทีจ่ะให้ได้มา ถ้าไม่อาจได้ในทางทีถ่กูก็ต้องท�าในทางทีผ่ดิ และจะต้องท�าลาย

ผู้ที่มาขัดขวางทางความอยากที่เป็นเหตุให้ท�าความชั่วความผิด

ดงันีเ้รยีกว่าความโลภอยากได้ทีเ่ป็นอกศุลมูล รากเหง้าของอกศุล มีได้ตัง้แต่

เป็นเด็กเหมอืนกนั ยกตวัอย่างสิง่ทีม่ใิช่ทรพัย์สินเงนิทอง เช่น ความโลภในความชนะ

ทางกีฬาของนักเรียนเป็นชนวนให้เกิดเรื่องวิวาทกันอยู่บ่อย ๆ เมื่อโตใหญ่ขึ้น ก็มักมี

ความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ เป็นเหตุให้เกิดความแสวงหาในทางที ่

ไม่ชอบ ทั้งนี้ เพราะขาดสติ ความระลึกได้ถึงการควรไม่ควรท�า เรื่องการควรไม่ควร

ท�านีเ้ป็นเรือ่งท่ีทุก ๆ  คนรูจ้กัอยูเ่ตม็ใจ เป็นความรูท้ีไ่ด้จากการเล่าเรยีนศึกษาหรือสดบั

ตรับฟังตั้งแต่เล็ก ๆ  เป็นต้นมาบ้าง จากสามัญส�านึกตามธรรมดาของคนบ้าง
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ถ้าเกดิความโลภและความคิดจะท�าทจุรติขึน้มา สตเิกิดไม่ทนั นกึขึน้มาไม่ได้

ว่านี่ผิด ไม่ควรท�า การท�าทุจริตต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ามีสติระลึกได้ว่านี่ผิด  

ไม่ควรท�า เพราะได้ฟังมาว่าอย่างนั้น ๆ ซึ่งสามัญส�านึกตนเองที่รับรองว่าผิด ไม่ดี  

สติดังนี้ก็จะห้ามความโลภและความคิดจะท�าทุจริตต่าง ๆ ได้ สติระลึกเอาความรู้ที ่

ทุก ๆ คนมีอยู่อันเกิดจากการท่ีท�าค�าท่ีพูดแม้นานได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นแหละ 

เพราะการเรียนการศึกษาก็เป็นการท�าการพูดแต่ละอย่างเหมือนกัน วิธีฝึกสติในข้อนี้ 

คือ จะท�าอะไร หมั่นระลึกดูว่าผิดหรือถูก ควรท�าหรือไม่ควรท�า ระลึกขึ้นมาจากไหน 

ก็จากความรู้ความจ�าที่มีอยู่แล้ว ทั้งจากสามัญส�านึกของตนในฐานะที่เป็นคน เพราะ

เมื่อเกิดมาเป็นบุคคลแล้ว ก็ย่อมจะมีความรู้ดังนี้ในระดับบุคคลด้วยกัน จะต่างกัน 

แต่ที่จะมีสติระลึกขึ้นมาใช้ได้หรือไม่ ถ้าเผลอสติก็เป็นอันเผลอปัญญา และเป็น 

อันเผลอในมนุษยภาวะของตนเองไปเสียด้วย

อะไรจะเป็นเครื่องห้ามโกรธ

หรือว่าความโกรธเป็นของไม่ควรห้าม ทกุ ๆ  คนทัง้เดก็และผูใ้หญ่ย่อมเคยโกรธ

กันมาแล้ว ในวันน้ีเองก็อาจจะโกรธมาแล้ว หากจะนึกตรวจดูเฉพาะที่ตนเองก็จะพบ

ว่าบางคราวโกรธอยูใ่นใจคนเดยีว ไม่แสดงออก หรอืแสดงออกเพียงท่ีสีหน้าและนยัน์ตา

ซึ่งยากที่จะปกปิดได้ ถ้าโกรธน้อยเพียงรู้สึกกระทบใจขุ่นใจขึ้นเล็กน้อย หรือรู้สึกไม่

พอใจ อาจเกบ็ไว้เพยีงในใจได้ ถงึดงันัน้ ถ้าสงัเกตให้ด ีนยัน์ตาและสหีน้าจะแสดงออก

ว่ามคีวามขุน่ใจ ถ้าแรงข้ึนเป็นความขุน่เคือง นัยน์ตาและสหีน้าจะแสดงมากขึน้ จนถงึ

อวยัวะเช่นมือจะเกร็งหรือก�าเป็นต้น บางทีมอีาการฮดึฮัด แสดงว่ามแีรง ๒ อย่างปะทะ

กันอยู่ แรงหนึ่งคือแรงโกรธส่งใจให้หมายมุ่งจะท�าร้ายผู้ที่ถูกโกรธ อีกแรงหนึ่งคือแรง

ความรู้สึกยับยั้ง ๒ แรงนี้ต่อสู้กันจนถึงแสดงออกทางร่างกาย เป็นความฮึดฮัด อาจมี

เพื่อนมิตรสหายมาช่วยจับยึดห้ามปราม เช่นอย่างเด็กสองคนฮึดฮัดเข้าหากัน มีคนอื่น

มาห้ามแยกออกจากกัน แต่บางทไีม่มใีครห้ามกไ็ม่ถึงท�าอะไรกนั เพราะแรงยับย้ังแรง

กว่าแรงโกรธ
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บางที ความโกรธไม่เพียงแสดงออกทางสหีน้าและนัยน์ตาเท่าน้ัน แต่แสดงออก

ทางวาจาด้วย เช่น พดูด่าว่า ท้าทายกนัต่าง ๆ  อาจจะเพียงเท่านัน้หรอือาจแรงกว่านัน้ 

คอื ถึงลงมอืแก่กนัและกัน หรอืใช้อาวธุท�าร้ายกนั บางคนกล่าวว่ามโีกรธบ้างกด็เีหมอืน

กันเพราะเป็นตัวอ�านาจท�าให้คนอื่นเกรง นึกถึงจิตใจโดยปรกติของคนท่ีมีใจอ่อน  

เกรงใจคน ไม่กล้าท่ีจะว่ากล่าวคนอ่ืน แต่เมือ่มโีกรธขึน้มาหน่อย ๆ แล้ว ใจเข้มแขง็ขึน้ 

ว่ากล่าวคนได้โดยไม่มคีวามหวัน่เกรง ความโกรธจงึอาจเป็นอ�านาจได้บ้าง ทีท่�าให้ใจที่

อ่อนกลายเป็นแข็งกระด้าง ที่กลัวให้กล้า ที่ไม่สู้ให้สู้ขึ้น จึงท�าให้คนที่ชอบรังแกคนอื่น

ไม่กล้ารังแก

ในที่นี้ จะไม่มุ่งกล่าวถึงความโกรธอย่างธรรมดาสามัญเช่นตัวอย่างนี้ แต่จะ

กล่าวถึงความโกรธที่ก่อให้เกิดความทุกข์โทษเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งถ้าอดใจเสียได้จะไม่

เกิดเรื่อง เกิดความเดือดร้อน ความโกรธท่ีก่อเรื่องท่ีไม่ควรจะเป็นเรื่องเช่นนี้มี 

อยู่มาก บางที เล่นกีฬากันเพื่อบริหารกายและบริหารจิตให้เป็นนักกีฬาที่ดี ครั้นเล่น 

กนัไป กฬีาแพ้คนไม่แพ้ จงึตกัีนด้วยความโกรธ บางท ีมองหน้ากนัหน่อยเดียว กโ็กรธ

ว่าหาเร่ืองแล้วก็ท�าร้ายกัน พูดผิดหูกันหน่อยเดียวก็ท�าร้ายกัน หิวขึ้นมาใจน้อย 

โกรธง่ายก็มี ดื่มสุราเมาหาเรื่อง โกรธเอะอะดะไป หาเรื่องที่ไหนไม่ได้ก็ไปหาเรื่องที่

บ้าน ท�าบุตรภริยาให้เดือดร้อนดังนี้ก็มี

แสดงว่าความโกรธที่ก่อเร่ืองราวให้เดือดร้อน มีอยู่มาก เกิดจากมูลเหตุ 

ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมูลเหตุนั้น ๆ เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วไม่น่าจะเป็นมูลเหตุเลย คือ 

ถ้าเป็นคนมีสติ ระลึกได้อยู่พอควรแล้ว จะไม่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดความโกรธได้เลย 

เพราะคนทีไ่ปท�าเรือ่งท่ีไม่ควรเป็นเรือ่งให้เป็นเรือ่งนัน้ กต้็องว่าเป็นคนทีไ่ร้สต ิคนมสีติ

ดีอยู่จะไม่ท�าเช่นนั้น จึงน่าจะหยิบยกเอาเรื่องความโกรธกับมูลเหตุต่าง ๆ ขึ้นมาวิจัยดู

สักที และลองรวบรวมผลคือความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่คนอื่นได้รับจากความโกรธของ

ตนเองตัง้แต่ต้นมาว่ามากน้อยเพยีงไร เช่น เป็นพ่อบ้านแม่เรอืน ได้ท�าบุตรหลานและ

คนทั้งปวงในบ้านเดอืดร้อนเพราะความโกรธเกร้ียวกราดในขณะท่ีมนึเมาเป็นต้นมาแล้ว

เพียงไร หรือเป็นบุตรหลานเอง เป็นนักเรียน หรือเป็นผู้อยู่ในฐานะภาวะใด ๆ  

ก็ตาม ได้ท�าคนอ่ืนเดือดร้อนเพราะความโกรธมาแล้วมากสักเท่าไร ทั้งตนเองก็ 

เดือดร้อน เพราะต้อง เกิดคดี เกิดเรื่อง เกิดความ เพราะความโกรธสักเท่าไร และ
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ประมวลมูลเหตุดูว่าเกิดจากมูลเหตุอะไร ซึ่งถ้ายับยั้งใจเสียได้ผลจะเป็นอย่างไร  

จะพากนัเดอืดร้อนดงันัน้หรอืไม่ ความระลึกให้ได้ดังนี้เป็นตัวสติที่ให้ตั้งใจที่จะระลึกให้

ได้ทันทีท่ีจะเกิดโกรธข้ึนอีก เพื่อป้องกัน และเม่ือเกิดโกรธขึ้นมาก็ให้ระลึกให้ได้ว่านี่

ความโกรธ ๆ ความโกรธไม่ด ีๆ เพือ่ยบัยัง้หรอืดบัเสียก่อนท่ีจะก่อกรรมท่ีร้ายใด ๆ ขึน้

ความหลงแบบต่าง ๆ

อะไรคือความหลง น่าจะได้ท�าความเข้าใจกันก่อน มักจะเข้าใจกันถึง 

ความหลงว่าคือความหลงลืม ที่เป็นอาการของคนที่มีอายุมากขึ้น บางคนหลงลืมมาก 

บริโภคอาหารแล้วว่ายังมิได้บริโภค ก็ว่าหลง แต่ค�าเดียวนี้เกี่ยวแก่ความจ�าที่เกี่ยวแก่

สมองหรืออวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่บันทึก ผู้ที่มีเครื่องบันทึกดีก็มีความทรงจ�าดี  

ผู้ที่มีเครื่องบันทึกไม่ดีหรือเก่าแก่ช�ารุด ก็มีความทรงจ�าไม่ดี หรือเลอะเลือนไป  

เป็นหลงลืมหรือหลงใหลเอาทีเดียว 

อกีอย่างหนึง่ ไม่หมายถึงเครือ่งบันทกึหรอืสญัญาดงันี ้แต่หมายถงึความขาด

ปัญญาหรือความเผลอปัญญา ซึ่งมีได้แม้แก่ผู้ที่มีเคร่ืองบันทึกหรือสัญญา ความ 

ทรงจ�าดี คือไม่ใช่ลืมหลง แต่หลงทั้งที่ไม่ลืม มักเกิดแก่คนที่เชื่อง่าย มักง่าย ส�าคัญ

ตนผิด ขาดการศึกษา คนเมา คนลืมตัว เป็นต้น เชื่อง่ายนั้นคือ เมื่อมีคนมาบอก 

เร่ืองอะไรก็มักจะเช่ือไว้ก่อน ที่เรียกว่าคนหูเบา ความเชื่อท่ีผิดนั้นเป็นความหลงเชื่อ

ไม่ใช่เป็นความรู้เชื่อ นี้คือความหลงอย่างหนึ่ง มักง่ายนั้น คือ มักท�าอะไรอย่างชุ่ย ๆ  

ไม่พินิจให้รอบคอบ จึงมักจะเกิดความผิดพลาดบกพร่อง นี้เป็นความหลงอย่างหนึ่ง 

ที่มีอาการย่อหย่อนทั้งปัญญาและความเพียร

ส�าคญัตนผดินัน้เป็นความหลงอยู่ในตน คอืไม่รูจ้กัตนเองตามเป็นจรงิ จงึส�าคญั

ตนเองผิดไป เช่น ส�าคัญตนว่าดีวิเศษไปยิ่งกว่าความจริง ซึ่งมักจะมีอยู่มากแก่ผู้ที่มัก

ทะนงตน ผูท่ี้มีความส�าคญัตนว่าดวีเิศษน้อยกว่าความจรงิกม็อียูบ้่าง แต่น่าจะน้อยกว่า

อยู่ในจ�าพวกถ่อมตน ถ้าถ่อมด้วยความสุภาพก็มิใช่ความหลง ขาดการศึกษาคือขาด

ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ถ้ารู้ตัวอยู่ว่าไม่รู้และไต่ถามผู้รู้ ไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้รู้ทั้งที่ไม่รู้ก็

ไม่ใช่ความหลง แต่ถ้าเข้าใจตัวว่าเป็นผู้รู้ในเรื่องที่ตนเองมิได้ศึกษามาก็เป็นความหลง 
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คนเมานัน้คอืเมาสรุาเมรัย ภาวะแห่งจติใจของคนเมาเป็นความหลงอย่างหนึง่ 

เพราะจะไม่รับรูเ้หตผุล บางคนถกูมอมสุราแล้วให้ท�าสัญญาตกลงกจิการ หายเมาแล้ว

รู้สึกว่าเสียทีเขาไปเสียแล้ว เป็นอันถูกหลอกให้หลงด้วยสุรานั้นเอง 

ยังมีคนเมาอีกอย่างหนึ่ง คือ เมาใจในอารมณ์ของโลกทั้งหลายเช่นลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุขต่าง ๆ  ได้แล้วเกิดเมาใจขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น สรรเสริญเยินยอ บริโภค

มากเข้า ลืมตัวไปได้เหมือนกัน คนลืมตัวนั้นก็เนื่องมาจากเหตุต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น

น้ันแหละ เช่น บริโภคอารมณ์โลกที่น่าปรารถนาต่าง ๆ มากเข้า เกิดความลืมตัว  

เป็นความหลงตรงตัวทีเดียว ฉะน้ัน ความหลงชนิดที่เป็นความขาดปัญญาหรือความ

เผลอปัญญาดังกล่าวนี้จึงมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่เป็นความหลงลืม แต่เป็นความหลงชนิด 

ที่ไม่ลืม ถ้าลืมเสียอีกจะดีกว่า เพราะจะไม่หลงในเรื่องที่ลืมไปแล้ว ทั้งนี้ เพราะขาด

สติที่จะเฉลียว จึงขาดความรู้กลายเป็นความหลงหรือความโง่เขลา สติจึงเป็นธรรม 

ที่พึงปรารถนาเหมือนอย่างพึงปรารถนาลมหายใจ อันจะขาดเสียมิได้ ด้วยการตั้งใจ

ท�าความระลึกตรวจตราพิจารณา ให้รอบคอบ หรือเรียกว่าตั้งใจบริหารจิตให้มีสติและ

ศึกษาเพิ่มเติมปัญญาให้พอใช้ รักษาตนให้สวัสดี

อนึ่ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ นี้ เป็นมงคลสมัยตรงกับวันประสูติ สมเด็จ

พระราชชนนีบพิตร ผู้ทรงริเริ่มตั้งรายการบริหารจิตนี้ รายการนี้ขอถวายพระพร

ขออ�านาจคณุพระรตันตรยัและพระกศุลนานาประการ ทีท่รงบ�าเพญ็ อภบิาล

รักษาให้ทรงพระเจริญด้วยสรรพพรมงคล ทั้งที่เป็นส่วนผลที่พึงปรารถนา ทั้งที่เป็น 

ส่วนเหตุคือพระกรณียกิจที่เกื้อกูลแก่ส่วนต่าง ๆ  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป เทอญ

ความเชื่อง่าย

เครื่องรับความรู้ ของคนเรานั้น ทางหูเป็นสื่อส�าคัญ ทางหนึ่ง จนถึงเรียกว่า

สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดทางสุตะ การสดับฟัง แต่ในทางเดียวกันนี้ก็เป็น

สื่อแห่งความหลงด้วย ถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเร่ืองที่สดับ สื่อที่น�าไปใช้หรือ

แสวงหา ปัญญาคือสติความระลึกได้ท่ีท�าให้มีความเฉลียว คือไม่ด่วนท�าความเชื่อลง
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ไปทันที แต่ไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาให้รอบคอบก่อน เช่นเมื่อมีผู้มาฟ้อง ใครว่า

อย่างไร ถ้าไม่ใช่ธุระของตนก็เพียงฟัง ๆ ไว้แล้วก็ปล่อยไป ถ้าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ก็ฟังไว้ สอบสวนก่อนด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงอย่างไรโดยถ่องแท ้

ไม่ใช่เชื่อด้วยฟังความข้างเดียว ผู ้ที่เชื่อง่ายอันเกิดจากลักษณะนิสัยเป็นคนเบา 

ความอาจจะแก้ยาก แต่เม่ือได้ประสบความผดิพลาดอันเกิดจากความเช่ือง่ายของตนเข้า

หลายครั้ง ก็จะท�าให้เกิดความรู้สึกขึ้นได้ว่าได้เชื่อง่ายไป เมื่อรู้ตนเองอยู่ว่ามักจะเชื่อ

ง่ายก็ตั้งสติไว้ว่าจะไม่เชื่อเร็ว ต้องสอบสวนก่อน มีใครมาพูดเรื่องอะไร ก็ท�าสติเตือน

ตนเองไว้ว่ายังไม่เชื่อ ๆ ถ้าหัดท�าสติอยู่ดังนี้จะพอแก้ได้ ทั้งจะท�าให้ผู้ที่ชอบมาพูดมา

ฟ้องอะไรเกิดความระมัดระวัง ไม่มาพูดง่าย ๆ  เพราะถ้าเขารู้ว่าเชื่อง่ายก็มักจะมาพูด

ง่าย ๆ  เหมือนกัน และผู้ที่สามารถมาพูดได้ก่อน ย่อมจะได้เปรียบ ส่วนผู้มาพูดช้าไป

ในภายหลังย่อมเสียเปรียบ หรือผู้ที่ไม่มีโอกาสมาพูด ย่อมไม่มีโอกาสจะได้แก้เลย  

จึงเป็นหน้าที่ของผู้รับฟังจะต้องสอบสวนด้วยตนเอง ไม่ยอมเชื่อทันที

ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวแก่อีกบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่ถูกกล่าวหา จะต้องหาทาง

ฟังจากฝ่ายบุคคลนั้น ๆ ก่อนจึงจะตัดสินว่าอย่างไร แต่บางทีก็เป็นเรื่องท�าสติยาก  

เช่น ฟังหนหนึ่งไม่เชื่อ ฟังหนที่ ๒ ก็ยังไม่เชื่อ ครั้นฟังหลาย ๆ หนเข้า ก็ชักจะเอน

ไป ๆ จนถึงอาจจะเชื่อก็ได้ ที่เป็นดังนี้ก็เพราะไม่พยายามจะฟังอีกด้านหนึ่งที่เป็น 

ฝ่ายแย้งหรอืฝ่ายค้าน ผูท่ี้หนักแน่นต้องการความจริงจงึมกัประสงค์ฟังทัง้ทางสนบัสนุน

ทัง้ทางค้านตงิ แม้เช่นนีก้ต้็องใช้สตแิละปัญญาท่ีจะวินจิฉัยอยู่นัน่เอง เพราะค�าสนบัสนนุ

และค�าค้านติงนั้นมาจากบุคคลที่มุ่งดีก็มีมุ่งร้ายก็มี ที่ฉลาดก็มีที่โง่เขลาก็มี ถ้ามุ่งร้าย

ก็สนับสนุนให้เข้ารกเข้าป่าคือให้ไปในทางผิด ค้านติงให้เสียหาย ถ้าโง่เขลาแม้จะมุ่งดี 

สนับสนุนหรือค้านติงไปอย่างผิด ๆ บางทีอาจร้ายกว่าผู้ที่มุ่งร้ายเสียอีก ข้อส�าคัญจึง

อยู่ที่ตนเองที่จะฟังแล้วพิจารณา ไม่ด่วนที่จะชอบหรือโกรธเสียก่อน เพราะเมื่อกล่าว

ถึงปรกติแห่งจิตท่ัวไป เม่ือได้ฟังสนับสนุนก็มักจะชอบ เมื่อได้ฟังค้านติงก็จะไม่ชอบ 

ทั้งชอบทั้งไม่ชอบท�าให้จิตใจเกิดความล�าเอียงได้ เมื่อมีความล�าเอียงเสียแล้ว สติและ

ปัญญาทีจ่ะแสวงหาข้อเท็จจรงิมาวนิจิฉยักอ่็อนไป ฉะนัน้ จงึต้องมสีตทิีห้่ามใจมใิห้ด่วน

ชอบหรือโกรธเสีย ถ้าท�าใจให้มีอุเบกขาเหมือนกันในค�าสนับสนุนและในค�าค้านติงได้

ก็ยิ่งดี เพราะจะได้มีโอกาสใช้ปัญญาพิจารณาได้เต็มที่ การที่ฟังแล้วยังไม่เชื่อทันที 

พจิารณาก่อนดงันี ้มใิช่หมายถงึอาการลงัเลไม่แน่นอน ของผูท้ีเ่ป็นคนมักสงสัยตดัสิน
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ใจอะไรไม่รวดเร็วเด็ดขาด ซ่ึงเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่ง อาการลังเลเช่นนี้มีลักษณะตรงกัน

ข้ามกับความเชือ่ง่าย แต่ขาดปัญญาเช่นเดียวกนั จงึเป็นความหลงอย่างหนึง่เช่นเดยีวกนั 

ซึง่จะต้องแก้ไขด้วยสต ิระลึกแสวงหาข้อเท็จจรงิตามเหตผุลมาเสนอปัญญาเป็นผูว้นิิจฉยั

เช่นเดียวกัน จะท�าให้หายความลังเลได้

ความมักง่าย

ความผิดพลาดบกพร่องในการงานต่าง ๆ มิใช่น้อย เกิดจากเหตุอย่างหนึ่งที่

เรียกว่า “มักง่าย” 

ค�าว่า “มัก” ในพจนานุกรมให้ค�าอธิบายว่า “รักใคร่ ชอบ พอใจ หรือค่อน

ข้าง เนือง ๆ ” มักง่าย จึงหมายถึง ชอบ พอใจ ท�าอย่างง่าย ๆ  หมายถึง อย่างลวก ๆ  

หวัด ๆ ไม่คิดพินิจให้รอบคอบ ไม่ใช้ความเพียรให้พอสมควร เรียกได้ว่ามีสติและ 

ความเพียรบกพร่อง ฉะนั้น มักง่าย จึงมักผิดพลาดบกพร่องด้วยเหตุที่หย่อนทั้งสต ิ

ทัง้ความเพยีร การท�าอะไรทกุอย่างถ้าท�าด้วยมกัง่ายแล้วจะต้องผดิพลาดบกพร่องเสมอ

ไป เอาเรยีบร้อยบรบิรูณ์ไม่ได้ ความสกปรกในถนนหนทางมีเพราะความมักง่ายเป็นส่วน

มาก เช่น กระดาษห่อของ เศษหรือสิง่ของทีไ่ม่ต้องการ อนักระดาษห่อของนัน้เม่ือจะ

ใช้ห่อของก็เที่ยวหา ครั้นแก้ห่อไม่ใช้แล้ว ก็ทิ้งไม่เลือกที่ ถ้าก�าลังไปในถนนหนทางก็

ทิ้งลงไปที่ข้างตนนั้นแหละ ขีดไม้ขีดจุดบุหรี่ก็ทิ้งก้านไม้ขีด เขี่ยมูลบุหรี่ลงไปแม้ในที่ที่

เขาท�าความสะอาดไว้ดแีล้ว บางแห่งเขาจดัโต๊ะเก้าอีว้างหนังสือพมิพ์และหนงัสือต่าง ๆ  

ไว้ให้อ่านเรยีบร้อย มาถึงกล็ากเก้าอีอ้อกมาหยิบหนงัสือออกกางอ่าน เสรจ็แล้วแทนที่

จะเก็บให้เรียบร้อย ก็ทิ้งเก้าอี้ไว้เกะกะ หนังสืออ่านก็กางทิ้งไว้ บางทีฉีกหนังสือพิมพ์

ห่อของไปเสียอีก อาการเหล่านี้ เรียกว่ามักง่ายทั้งนั้น

บางคนระวังรักษาสิ่งของของตนพอสมควร จะเรียกว่ามักยากในของของตน

ก็ได้ แต่มักง่ายในของของผู้อื่นหรือในของที่เป็นส่วนสาธารณะ บางคนมักง่ายทั้งสอง

อย่าง ถ้าเป็นเด็กมักง่ายก็สังเกตได้ตั้งแต่เครื่องแต่งตัว เครื่องเล่าเรียน และกิริยาที่

ประพฤติต่าง ๆ เคร่ืองแต่งตัวจะไม่สะอาดเรียบร้อยตามสมควร เครื่องเล่าเรียน  

เช่น สมดุจดวชิาจะสกปรกไม่เรยีบร้อย จะทิง้เศษกระดาษเป็นต้นเกลือ่นไปในถนนใน
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โรงเรียน ครั้นเมื่อเติบโตขึ้นท�าการงาน ก็ท�าลวก ๆ ง่าย ๆ ถึงจะได้รับค�าชี้แจงอย่าง

ถี่ถ้วนก็ท�าให้เรียบร้อยไม่ได้ 

เรือ่งความมกัง่ายนีม้ไีด้ในเรือ่งทัง้ปวง ตามทีก่ล่าวมายกเป็นตวัอย่างเพยีงเล็ก

น้อยเท่าน้ัน ถ้าใครปล่อยตนเองให้เป็นคนมักง่าย บ่อย ๆ อาจติดเป็นนิสัยได้  

ซึง่จะเป็นเครือ่งตดัรอนความเจรญิของตนเองมากนัก ฉะนัน้ ผูใ้หญ่จงึอบรมเดก็ไม่ให้

ท�าอะไรอย่างมักง่ายดังกล่าว ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้าน และทุก ๆ คนจะไม่มักง่ายหรือ

จะหายจากความมักง่ายก็ด้วยหัดใช้สติและความเพียรประกอบกัน คือใช้ความระลึก

นึกคิดเช่นเม่ือแก้ห่อของออกไม่ต้องการเครื่องห่อนั้น แล้วใจก็คิดจะเหว่ียงทิ้งทันที  

ตอนนีก้ใ็ช้สตริะลกึเสยีก่อนว่าควรจะทิง้ทีต่รงนีห้รอืไม่ ไม่ต้องถามใครกต็อบได้ว่าควร

หรอืไม่ควร เช่นถ้าเป็นถนนหนทางหรือทีไ่ม่ควรทิง้ ก็ย่อมรู้อยู่ด้วยกนัแล้วว่าไม่ควรทิง้ 

ครั้นรู้ดังนี้แล้ว ก็ใช้ความเพียรน�าไปทิ้งในที่ควรทิ้ง ไม่เกียจคร้านที่ท�าดังนั้น

การใช้สติและความเพียรเพื่อแก้ความมักง่ายนั้นหัดใช้ตั้งแต่ในเร่ืองความ

ประพฤติทั่วไปอย่างง่าย ๆ ธรรมดาดังนี้แหละ เป็นการหัดตนเองให้เป็นคนท�าอะไร

อย่างมีสติและมีความเพียรและจะช่วยให้เป็นคนรู้จักใช้สติและความเพียรในกิจการ 

ทุกอย่าง อันที่จริง ตามตัวอย่างการทิ้งของลงในถนนหนทางนั้น ผู้ทิ้งทั่วไปไม่ได้ขาด

ความรู้ที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นตัวปัญญา คือ มีความรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรทิ้ง แต่ขาดสติที่

จะน�าปัญญานี้มาใช้และขาดความเพียรส�าหรับที่จะท�าให้ถูกตามที่รู้ พูดง่าย ๆ ว่าไม่

คดิและเกยีจคร้านท่ีจะเกบ็ไปท้ิงในท่ีควรท้ิงนัน่เอง มกัง่ายในเร่ืองอืน่ ๆ ก็มักเป็นเช่นนี้ 

คอืคนมกัง่ายมักมีปัญหาในเรือ่งนัน้ หรอืจะมปัีญญาในเรือ่งนัน้ถ้าใช้ความคดิพนิจิก่อน 

แต่ขาดสติและความเพียร ปัญญาท่ีมีอยู่หรือที่น่าจะมีก็เลยไม่ได้น�าออกใช้หรือไม่มี 

กลายเป็นคนขาดการใช้ปัญญา เป็นคนหลงไปเสีย ฉะน้ัน ความเผลอสติจึงเป็น 

ความเผลอปัญญาไปด้วย นี้เป็นโทษของความมักง่ายที่น่าจะเห็นได้ง่าย ถ้าท�าสติ 

สักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อนึ่ง รายการนี้ขอถวายพระพรรับสมเด็จพระราชชนนีบพิตร ซึ่งได้เสด็จนิวัต 

สู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ เพื่อทรงพระเจริญด้วยพระสิริสวัสดิ

พิพัฒนมงคล และพระกรณียคุณทั้งปวง เทอญ
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ความส�าคัญตนผดิ

ความขาดแคลนที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่ง ที่คนไม่ค่อยคิดถึงนัก คือ ความ

ขาดแคลนความรู้จักตนเอง อันท�าให้เกิดความส�าคัญตนผิด โดยมากมักจะส�าคัญตน

ว่าดีว่าสมควรยิ่งไปกว่าความจริง แต่ท่ีส�าคัญตนว่าเลวไปกว่าความจริงก็มี เมื่อเป็น

ความส�าคัญตนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็เรียกว่าเป็นความส�าคัญตนผิดไปทั้งนั้น  

บางคนยังชอบคุยยกตนทับถมผู้อื่นอีกด้วย เช่น ยกตนว่ามีดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้  

ส่วนคนนัน้เสยีหายอย่างน้ันอย่างน้ีซ่ึงผูฟั้งบางทกีรู้็ว่าไม่ดวิีเศษไปสักเท่าไร แต่ไม่อยาก

ขัดคอหรือเกรงใจก็ทนฟังไป แต่บางคนฟังแล้วอาจจะเคลิบเคลิ้มตามไปก็ได้ การยก

ตนข่มท่านนี้ อาจเกิดจากความส�าคัญตนผิด หรืออาจเกิดจากนิสัยที่ชอบท�าดังนั้น 

อันที่จริง คนเราย่อมมีอัตราแห่งความดีในทางต่าง ๆ  อยู่ด้วยกัน เช่นในทาง

ชาติตระกูล ในทางวิชาความรู้ ในทางความสามารถท�าการงาน ในทางฐานะต่าง ๆ 

เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ก็มีอัตราแห่งความบกพร่องที่เรียกว่าไม่ดีในทางต่าง ๆ  

อยู่ด้วยเหมือนกัน กล่าวเฉพาะในทางกรรมคือการงานที่กระท�า หรือที่เรียกกันง่าย ๆ  

ว่าการกระท�า ก็มีท�าดีบ้าง ท�าไม่ดีหรือท�าชั่วเสียหายบ้าง ในระดับต่าง ๆ ความรู้จ้ก

ตนตามเป็นจริงในทางต่าง ๆ ดังกล่าวโดยสรุป คือ รู้จักว่าตนดีหรือไม่ดีอย่างไร  

เป็นเหตใุห้มคีวามส�าคญัตนถกู ส่วนความไม่รูจ้กัตนตามเป็นจรงิดงันัน้เป็นเหตุให้ส�าคัญ

ตนผิด เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท�าให้มีการแสดงตนออกไปอย่างผิด ๆ  หรือไม่แสดงก็สร้างปม

ขึ้นในใจ จะเป็นปมเด่นหรือปมด้อยก็ตาม บางทีชอบแสดงเด่นเพื่อกลบปมด้อยในใจ 

คือรู้ตัวอยู่ว่าด้อย แต่ต้องการจะกลบเกลื่อนความด้อยจึงแสดงเด่นเหมือนอย่างท่ีนึก

ว่าคนเด่นเขาจะท�ากันอย่างไร อาการเช่นนี้มักจะมีแก่ผู้ที่เคยต�่าแต่มาได้ฐานะที่สูง 

ภายหลัง จึงท�าการชูตนในลักษณะที่เห็นว่าจะสูงสมฐานะ

การชูตนดังน้ีไม่เหมือนกับความวางตนสมฐานะ เพราะการวางตนสมฐานะ

เป็นอาการทีส่มควร ส่วนความชตูนเป็นอาการทีล่�าพองหรอืผยอง ซึง่นอกจากจะคดิชู

ตนเองแล้วยังคิดจะกดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ตนเห็นว่าสูงลงไปเสียอีกด้วย อาการท่ีเป็น

ความด้อยหรือเด่นดังนี้ เกิดจากการน�าตนเข้าไปเทียบกับผู้อื่นก่อนว่าตนดีกว่าหรือ

เสมอกันหรือเลวกว่าเขาแล้ว เกิดริษยามานะความถือตนทะนงตนเป็นต้น นับว่าเป็น
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ความส�าคญัตนผดิเหมอืนกนั ฉะนัน้ ความส�าคญัตนผดิจงึมคีวามหมายว่าความเข้าใจ

ตนเองผิด เช่น ไม่ดีว่าดี และความน�าตนเข้าไปเทียบกับผู้อื่น ซึ่งท�าให้เกิดความชูตน

เพ่ือให้เทียบเทียมเขาได้ หรือไม่เช่นนั้น ก็ดึงเขาลงมาเสีย เพราะอะไรจึงเป็น 

เช่นนี ้เพราะขาดสติท่ีจะพจิารณาให้รูจั้กตนเองว่าเป็นอย่างไร ถ้าใช้สตติรวจตราตนเอง

อยู่เสมอ จะไม่เกิดความส�าคัญตนผิดขึ้น

อีกประการหนึ่ง ใช้สติพิจารณาเสมอว่า การน�าตนเข้าไปเทียบกับคนนั้น 

คนนี้แล้วเกิดความชูตนน้ันเป็นการไม่ดีเลย ตนเองไม่ดีก็ตั้งหน้าท�าดีไป อะไรที่ไม่ดี

เคยท�า ก็เว้นไม่ท�าต่อไป หรือท่ีไม่เคยท�าก็ไม่ท�าเข้า ไม่จ�าจะต้องชูตนเชิดตนให้คน 

ทัง้ปวงเขาดูอย่างย้ิมหยันหรือปลงสงัเวช แต่กว็างตนให้สมฐานะอย่างสภุาพ ไม่เข้าไป

ยุ่งก้าวก่ายในหน้าที่การงานของผู้อื่น ตั้งใจท�าหน้าที่ของตนให้ดี เมื่อผู้บังคับบัญชา

พิจารณาความดีความชอบให้เท่าไรหรือไม่ ก็แยกออกไปว่าเป็นหน้าที่ของท่านไม่เชิด

ตนเองว่าจะต้องสมควรแก่ความดีความชอบชั้นนั้นชั้นนี้เป็นต้น การใช้สติอยู่ดังนี ้

จะป้องกันไม่ให้เกิดความส�าคัญตนผิด หรือจะแก้ความส�าคัญตนผิดที่เกิดข้ึนแล้วได้  

เมื่อไม่ส�าคัญตนผิดอย่างหนึ่งแล้ว จะท�าอะไรไม่ผิดอีกมากอย่าง

ความขาดการศกึษา

คนเรานั้นอาศัยปัญญาเป็นข้อส�าคัญ และทางเกิดปัญญาโดยทั่วไปก็คือการ

ศึกษา ฉะนั้น ทุกคนจึงต้องได้รับการศึกษา มารดาบิดาต่างพยายามให้การศึกษาแก่

บุตรธิดา ถือว่าเป็นการให้สมบัติท่ีติดตัวแก่บุตรธิดา ถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติอ่ืนจะให้

หรอืมใีห้แต่น้อย กข็วนขวายให้การศกึษานีแ่หละอย่างสดุก�าลงั เพราะต่างเหน็ว่าทรพัย์

อย่างอืน่เมือ่มีวชิาแล้วก็อาจหาเอาได้ แต่การศกึษาในโรงเรยีนนัน้ทกุคนได้รบัไม่เสมอกนั 

เพราะคนเรามเีหตอุปุถมัภ์ต่าง ๆ  ไม่เท่ากนั ผูท้ีม่โีอกาสเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยักย็ิง่

มีน้อย และที่มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศก็ยิ่งน้อยเข้าอีก ฉะนั้น ถ้าจะวัดกันด้วย

การศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัย คนส่วนมากน่าจะได้รับการศึกษาในระดับต�่า  

ผูท้ีไ่ด้รบัการศึกษาในระดบัสงูมีน้อย หมู่ชนท่ีจะเรียกว่ามคีวามเจรญินัน้จ�าต้องมจี�านวน

ผูท้ีไ่ด้รับการศึกษาในระดบัสงู จนถึงมีความรูท้ีเ่ลอืกสรรถอืเอาว่าอะไรควรอะไรไม่ควร



74 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ส�าหรับตนและส่วนรวม และที่จะร่วมกันรักษาและสร้างความเจริญให้ยิ่งขึ้น เป็นต้น

ความล้าหลังต่าง ๆ ย่อมมีมูลเหตุมาจากความขาดการศึกษา ประการหนึ่ง 

คือความล้าหลังส่วนบุคคล ก็เพราะบุคคลนั้นขาดการศึกษาจึงขาดความรู้ท่ีจะท�าการ

นัน้ได้ด ีความล้าหลังของส่วนรวมก็เพราะขาดคนทีม่กีารศกึษาถึงระดบัทีต้่องการ หรอื

มบีคุคลเช่นนีไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะท�างานของส่วนรวม แม้เช่นนีก้อ็าจแสวงหาบคุคลทีม่กีาร

ศึกษามีความรู้ในระดับที่ต้องการมาใช้ได้ การจัดและบ�ารุงการศึกษาจึงเป็นกิจจ�าเป็น

ทัง้เฉพาะบคุคลท้ังส่วนรวม ทุก ๆ  คนย่อมไม่สามารถรบัการศกึษาในโรงเรยีนเป็นต้น

ให้เสมอกันได้ดังกล่าวแล้ว จึงต้องท�าการงานในอาชีพต่าง ๆ กัน ผู้ที่ได้รับการศึกษา

มาดก็ีสามารถท�างานใช้ความรูค้วามสามารถทางสมอง ผูท้ีศ่กึษามาน้อยกม็กัต้องท�างาน

ใช้ก�าลังกายมาก การงานต่าง ๆ จ�าต้องมีคนท�าให้ครบถ้วน ทุก ๆ คนที่ท�างานทาง

สมองก็ตาม ทางก�าลังกายก็ตาม ชื่อว่าได้ท�างานให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้น

ยังมีการศึกษาอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คือ  

การศกึษาด้วยตนเองในกจิการท่ีพงึท�าท้ังปวง คอืใช้ตาใช้หนูีอ่้าน ฟัง ส�าเหนยีก ก�าหนด 

ใช้ความคิดใคร่ครวญ พิจารณาและลงมือท�าแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ  

จะท�างานกวาดถนน จะท�างานบนโต๊ะ จะท�างานในนา ในสวน รวมความว่าจะท�างาน

ทุกอย่างเมื่อมีการศึกษาในงานที่ท�าด้วยตนเองนี้โดยรอบคอบ ไม่เกียจคร้านแล้ว ท�างาน

ทุกอย่างให้ส�าเร็จได้ดีเสมอ ถึงจะขาดการศึกษาในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย เมื่อม ี

การศกึษาในการงานของตนดงันี ้กจ็ะท�างานเอาตวัรอดได้ด ีแม้จะมกีารศกึษาดีมาเสยี

อกี ถ้าขาดการศกึษาในการงานดงักล่าวกจ็ะท�างานเอาดไีม่ได้ และมบีคุคลเป็นตวัอย่าง

อยู่ไม่น้อยที่ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในโรงเรียนมาต�่า แต่ได้ท�าการศึกษาด้วยตนเอง

ในการงานของตน สามารถท�างานให้ส�าเร็จ ตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่ ตั้งตนได้

เป็นหลักฐานมั่นคง แม้จะขาดความรู้จากการศึกษาในโรงเรียน ก็เรียกได้ว่าเป็น 

คนฉลาด และสามารถหาคนที่มีความรู้ดังกล่าวมาท�างานให้ได้

ความฉลาดที่สร้างขึ้นด้วยการศึกษาด้วยตนเองในการงานจึงสูงขึ้นไปกว่า 

ความรู ้จากการศึกษาในโรงเรียน แม้ผู ้ที่ศึกษามีความรู ้จบจากโรงเรียนมาแล้ว  

เมื่อมาศึกษาหาความฉลาดด้วยตนในการงานอีกขั้นหนึ่ง จึงจะเป็นผู้สามารถท�างาน 
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ได้ดี ท้ังนี้ ต้องอาศัยมีสติที่จะขวนขวายท�าการศึกษาด้วยตนเองอยู่เสมอในการงาน 

ที่พึงท�าทั้งปวง ซึ่งทุก ๆ คนสามารถจะท�าได้เพราะต่างก็มีอุปกรณ์แห่งการศึกษา 

นี้อยู่ด้วยกันแล้ว คือ ตา หู ความคิดและมือที่จะท�า ถ้าใครขาดการศึกษานี้ก็โทษคน

อื่นไม่ได้ ต้องโทษตนเองว่าเกียจคร้านเท่านั้น

ความเมากาย

เวลาไหนท่ีพูดกันไม่รู้เรื่อง ถ้ามีปัญหาขึ้นดังนี้ ก็ตอบได้ว่าเวลาเมา จึงได้มี 

ค�าเก่าว่า “อย่าไปว่าคนเมา” ความหมายว่าอย่าเพ่อไปพูดชี้แจงเหตุผลแก่คนท่ี 

ก�าลังเมา ต้องรอให้สร่างหายเมาก่อนจึงค่อยพูดจากัน แต่ความเมานี้มี ๒ อย่าง คือ  

เมากายและเมาใจ เมากายนัน้หมายถงึเมาด้วยดืม่น�า้เมาคอืเมาสรุาเมรัย อนัเป็นฐาน

แห่งความประมาทดังที่แสดงไว้ให้เว้นในศีลข้อ ๕ อันที่จริง น�้าเมานี้มนุษย์รู้จักท�าดื่ม

กันมานานนักหนาแล้ว เป็นน�้าดื่มอย่างหนึ่งที่คนไม่น้อยชอบกัน ยากที่จะเลิกล้มโรง

ต้มกลัน่ทัง้ปวงในโลกเสยีได้ คนทีเ่มาแล้วต้องแสดงอาการวปิรติ ประสบความเสยีหาย 

ไม่มีสติที่จะครองตนอย่างไร ทุกคนก็ได้เห็นได้ทราบกันอยู่ จึงไม่จ�าเป็นต้องอธิบาย

โทษของสุรา และคนที่เห็นโทษประสงค์จะงดเว้นก็มีอยู่ บุคคลจ�าพวกนี้ย่อมสามารถ

รักษาศีลข้อ ๕ ได้

อนัท่ีจรงิ ศีลกส็�าหรบัคนท่ีเหน็ประโยชน์และต้องการรกัษา ถ้าไม่มศีลีไว้กจ็ะ

ไม่มหีลกัสมาทานประพฤตสิ�าหรบัคนท่ีต้องการ ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าทรง

บัญญัติศีลก็ส�าหรับผู้ท่ีต้องการสมาทานประพฤติ ฉะนั้น ในค�าสมาทานศีลจึงต้อง

สมาทานด้วยตนเองว่า “ข้าพเจ้าขอสมาทานข้อนี ้ๆ ” คนอืน่จะมาสัง่บงัคบั หรอืสมาทาน

แทนให้หาได้ไม่ ผู้ที่ไม่ต้องการ ไม่สมาทาน จะดื่มไปสักเท่าไรก็เป็นสิทธิของตน  

แต่ถ้าดื่มเป็นครั้งคราวหรือพอประมาณ พอครองสติอยู่ ก็จะปรากฏโทษน้อย ถ้าดื่ม

เกินประมาณ ครองสติไม่อยู่ หรือดื่มจนติด ต้องดื่มเป็นประจ�าเหมือนอย่างดื่มน�้า  

กจ็ะเกดิโทษต่าง ๆ  เกดิโรค ทอนปัญญา ทอนอายุ ถ้ารกัชวิีตกจ็ะต้องผ่อนดืม่ให้น้อย

จนถงึงดเว้น ถ้ารกัจะดืม่ถึงกบัยอมสละชพีเพือ่สรุากเ็ป็นสทิธขิองตนเองอกีเหมอืนกนั
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แต่คนท่ีมีสติย่อมจะระลึกได้ว่าการดื่มสุราเมรัยควรไม่ควรอย่างไร และสติ 

น้ีเองจะเตอืนให้ยบัยัง้งดเว้น ถ้าจะดืม่อยูก่ยั็บย้ังไม่ดืม่จนหมดสตคิรองตน ถ้าดืม่แล้ว

รู้สึกว่าจะทนไม่ไหวก็กลับไปบ้านนอนเสีย และยับยั้งไม่ให้พร�่าเพรื่อจนเป็นคนติดสุรา 

ถึงคนที่ติดสุราแล้ว ถ้ามีสติเตือนใจให้ระลึกได้อย่างมั่นคงก็จะอดสุราได้ ข้อส�าคัญ 

จึงขึ้นอยู่แก่จิตใจนี้เอง และจิตใจก็ขึ้นอยู่แก่สติที่จะมีก�าลังรักษาใจได้เพียงไร การยับยั้ง

งดเว้นยาเสพติดให้โทษอื่น ๆ ก็ขึ้นอยู่แก่ก�าลังใจดังกล่าว การพักรักษาอยู่ในที่กักขัง 

ท�าให้งดเว้นได้เพราะถกูบบีบงัคับ เม่ือออกจากทีก่กัขังแล้วบงัคบัตวัเองไม่ได้ กเ็สพยา

เสพตดินั้นต่อไป ทั้งนี้ เพราะขาดก�าลังใจที่จะยับยั้งงดเว้น คือขาดสติที่จะระลึกให้ได้

ว่ามีโทษต้องยับย้ังงดเว้น สติท่ีเตือนใจแน่วแน่ม่ันคงจริงจะท�าให้ท้ิงได้ แต่ก็ต้องหัด

บริหารจิตให้มีสติอยู่บ่อย ๆ จนมีก�าลังพอที่จะต้านทานความดิ้นรนจะเสพติดอีก  

ทั้งต้องเยียวยาทางร่างกายด้วยใช้ยาแก้ตามที่แพทย์สั่ง ดังนั้น จะงดเว้นได้แน่นอน  

น�้าดองของเมาและยาเสพติดให้โทษทุกอย่าง ไม่มีใครที่แม้ติดแล้ว จะงดเว้นไม่ได้  

เมือ่มคีวามตัง้ใจจรงิ มีสติรักษาใจอยู่เพียงพอ

ความเมาใจ

ค�ากลอนที่คนโดยมากจ�ากันได้มีว่า “อันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจ

นีป้ระจ�าทกุค�า่คนื” กน่็าพจิารณาว่าเมาใจดงักล่าวนัน้เป็นอย่างไร จงึประจ�าอยูท่ัง้กลาง

วนักลางคนื อะไรมาท�าให้ใจเมา จะเป็นน�า้เหมอืนน�า้เมาหรอืเป็นอะไร และจะต้องดืม่

เข้าไปก่อนเหมือนอย่างน�้าเมาหรือไม่

อันของเมาส�าหรับใจนั้นได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ  ที่คนส่วนมาก

ปรารถนาต้องการ ลาภคอืทรพัย์สิง่ของทีไ่ด้หรอืทีอ่ยากได้ เช่น เงิน ทอง แก้ว แหวน 

และทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ยศ คือ ความเป็นใหญ่ต่าง ๆ เกี่ยวแก่ต�าแหน่งหน้าที่ หรือ

ความมบีรวิาร พวกพ้อง หรอืเกีย่วแก่สิง่ทีเ่รยีกว่าเกยีรต ิสรรเสรญิ คอื ความยกย่อง

ชมเชย สุขคือความผาสุกสนุกสบายพร้อมทั้งส่ิงที่บ�ารุงความสุขต่าง ๆ อันที่จริงส่ิง 

ทั้งปวงเหล่าน้ีมีอุปการะแก่ชีวิต ซ่ึงชีวิตจ�าต้องการและคนทั้งปวงก็ต้องแสวงหาต้องมี

แต่คนทีม่สีต ิรูจ้กัประโยชน์รูจ้กัประมาณในการแสวงหาในการใช้เป็นต้นย่อมจะได้รบั
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ประโยชน์เต็มท่ี สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ท�าประโยชน์ต่าง ๆ ท้ังแก่ตนและผู้อื่นได้มาก  

คนที่มีลาภมากคือมีทรัพย์สินเงินทองมาก เป็นผู้มีทรัพย์ดังที่เรียกว่าเศรษฐี เมื่อมีสติ

ดังกล่าวก็จะถือประโยชน์แห่งทรัพย์ของตนได้ คือใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ  

แก่คนทั้งปวง คนมีทรัพย์มากย่อมสามารถท�าประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ด้อยทรัพย์ คนที่มี

ยศสูงใหญ่ มีก�าลังอ�านาจ มีก�าลังคนที่จะใช้ มีเกียรติ คือคนนิยมนับถือมาก และ 

มีสติย่อมสามารถบ�าเพ็ญประโยชน์ได้มากเช่นเดียวกัน

คนที่ได้รับสรรเสริญ หากมีสติพิจารณาถึงเหตุ ไม่หลงในลูกยอ ก็จะท�าให้

ระมดัระวังกรรมท่ีท�าของตน ไม่ให้ท�าผดิ และใช้เป็นเพยีงยาหอมส�าหรบับ�ารงุใจให้เข้ม

แข็งในการท�าดียิ่งขึ้น คนที่มีสุขเพราะมีเคร่ืองบ�ารุงความสุขมาก หากมีสติไม่ติดใน

ความสุข คิดถึงคนอ่ืนที่มีทุกข์และเผื่อแผ่ความสุขของตนแก่คนอื่น ก็เป็นประโยชน์

เช่นเดียวกัน เพราะทุก ๆ  คนย่อมต้องการความสุข ตนจะต้องมีความสุขของตนก่อน

แล้วจงึจะมคีวามสขุแบ่งให้แก่คนอืน่ เหมอืนอย่างคนทีจ่ะท�าการบรจิาค กต้็องมทีรพัย์

ของตนข้ึนก่อนแล้วจึงจะท�าการบริจาคได้ ส่ิงเหล่าน้ีจึงไม่ใช่ของเมาส�าหรับคนที่มีสติ 

และคนทีม่สีต ิเมือ่มสีิง่เหล่านีม้ากเท่าใด ย่อมท�าประโยชน์ให้เกดิแก่คนทัง้ปวงได้มาก

เท่านั้น ทั้งสามารถเพ่ิมพูนไม่ให้หมดสิ้นไปด้วย ส่วนคนที่ขาดสติที่จะระลึกให้ได้ถึง

คุณโทษ ย่อมเกิดความเมาได้ง่าย คือหลงละเลิงไปในทรัพย์ในยศเหล่านั้นเป็นต้น  

ยิง่ได้กย็ิง่อยาก จนถงึไม่ค�านงึถงึทางผดิทางถกู และเมือ่ได้มาแล้วกไ็ม่ใช้ให้เกดิประโยชน์

หรือใช้ในทางท่ีผิด ส่ิงเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นของเมา เป็นเครื่องท�าลายตนและท�า 

ผู้อื่นให้เดือดร้อน

อันท่ีจริง คนส่วนมากน่าจะไม่ค่อยมีจะเมา ถ้าผู้ที่มีจะเมา แต่ไม่เมาแล้ว  

จะใช้สิง่ทีม่ที�าประโยชน์ได้มากนกั เพราะสิง่เหล่านีค้วรเป็นสิง่ทีเ่กดิประโยชน์ดงักล่าว

มาข้างต้น ถ้าได้พยายามบริหารจิตให้มีสติ คือหม่ันระลึกเตือนใจตนเองอยู่เสมอว่า 

ท�าไม เพื่ออะไร เป็นต้น เช่น เงินทองเป็นต้นมีไว้ท�าไม เพื่ออะไร พอหรือยัง บริโภค 

ไปได้เพื่อตนวันหนึ่งเท่าไร จะอยู่ไปนานสักเท่าไร แต่จะต้องท�าสติเตือนตนไว้ก่อน 

ที่จะเมา เวลาที่เมาแล้วเตือนยาก ก็เหมือนอย่างเมาเหล้า เมาแล้วพูดกันไม่รู้เรื่อง  

ต้องสร่างเมาเสียก่อนจึงจะพูดกัน ฉะนั้น สติจึงจ�าต้องการให้อยู่ประจ�าจิตใจเสมอ 

เพราะสิ่งเหล่านี้ยั่วใจให้เมาได้ง่าย ส�าหรับผู้มีสติแล้วก็ยากที่จะยั่วใจให้เมาได้ ถึงจะมี
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ทรัพย์มากมียศสูงเท่าไรก็ไม่เมา และบุคคลประเภทนี้แลที่จะท�าประโยชน์ให้แก่คน 

ทั้งปวงได้โดยแท้จริง

รายการนี้จะได้ถวายพระพร สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ในมหา

มงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ีพระราชสมภพ ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกคร้ังหนึ่ง

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ โดยกระทู้พระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า “สติเป็นเครื่องกั้น

กระแสคลื่นทั้งหลาย”

ด้วยรายการนี้ก�าลังกล่าวถึงเรื่องสติ ที่แปลความง่าย ๆ ว่า “ความระลึกได้” 

แต่คราวที่แล้ว ๆ มาได้กล่าวไปในทางระลึกได้ถึงผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นเครื่องห้าม 

ความอยากได้ทีผ่ดิ ความโกรธและความหลงทีม่อีาการต่าง ๆ  ยงัไม่ได้กล่าวถงึวตัถคุอื

เรื่องที่ควรระลึก ที่ท่านแนะน�าไว้ส�าหรับบริหารจิตให้เกิดสติ เพราะนอกจากเรื่องการ

ท�าสติทั่ว ๆ ไปดังกล่าวแล้ว ท่านยังสอนแนะไว้ด้วยว่าควรหัดท�าสติในเรื่องอะไรบ้าง 

ดังเช่นสติปัฏฐานที่ตั้งของสติ ๔ อย่าง อนุสสติ ความระลึกถึง ๑๐ อย่างเป็นต้น  

ในอนสุสต ิ๑๐ นัน้ จะกล่าวข้อหนึง่ คือ เทวตานสุสต ิความระลกึถึงเทวดา อนัเทวดา

หรือเทพนั้น ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่ามีอยู่ ๓ ประเภท คือ  ๑. อุปปัติเทพ เทวดา 

โดยอปุปัต ิคอื โดยเกิดขึน้เป็นเทวดาในหมู่ทพิยกาย  ๒. สมมตเิทพ เทวดาโดยสมมติ 

ได้แก่พระราชา พระราชนิแีละพระราชโอรสธิดา  ๓. วสุิทธเิทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ ์

คือ พระอรหันต์ จะกล่าวเฉพาะประเภทที่ ๒ คือ สมมติเทพ

พระราชามหากษัตริย์ทรงเป็นเทพในหมู่มนุษย์ เพราะทรงได้รับการสมมติ 

คือความพร้อมกันยกขึ้นเป็นองค์พระประมุขแห่งรัฐ สูงยิ่งกว่าบุคคลท้ังปวง และ 

เพราะทรงตั้งอยู่ในธรรมะของเทพในหมู่มนุษย์ ซึ่งเรียกว่าเทวธรรม (ธรรมะที่ท�าให้

เป็นเทพ) คอื หริ ิความละอาย รงัเกยีจความชัว่ทจุรติ เหมอืนดงัรงัเกยีจของไม่สะอาด 

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่วทุจริต เหมือนดังกลัวอสรพิษ สุกกธรรม  

ธรรมทีข่าวสะอาด และสนัต ิความระงบัใจให้สงบได้ นอกจากนี ้ยงัทรงตัง้อยูใ่นธรรมะ

ทุกประการของพระราชา เช่น พระมหากรุณาที่แผ่ไปในประชาชนทั้งปวง ทรงมี 

พระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้ประชาราษฎร์ท้ังปวงปราศจากทุกข์เดือดร้อนมี

ความสมบูรณ์พูนสุข และให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ
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เต็มที่ในพระราชกรณียกิจทุกอย่าง ทรงขวนขวายและชักน�าทุกวิถีทางที่จะให้สัมฤทธิ์

ผลดังกล่าวแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ฉะนั้น ความเป็นเทพแห่งพระราชามหากษัตริย์ตามคติทางพระพุทธศาสนา 

จึงมิได้หมายความว่ามีความสุขสนุกสนานอยู่อย่างล้นพ้น แต่หมายความว่าเป็นเทพ

โดยธรรม คือมีธรรมะที่สูงเหนือความชั่วทุจริตต่าง ๆ ทรงมีกรรมคือการกระท�าทั้งปวง 

ที่บริสุทธิ์ขาวสะอาด ไม่มีกรรมอะไรที่จะทรงท�าเป็นการเบียดเบียนประชาชน มีแต่ที่

จะส่งเสริมให้เกิดความสุขความเจริญ ฉะนั้น แทนที่จะทรงมีสุขสนุกสนานอยู่อย่าง

ล้นพ้น กลับต้องทรงแบกพระราชภาระทั้งปวงไว้อย่างล้นพ้น ดังค�าที่พระเรียกว่า 

“สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า”

ในบัดนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระ

ทั้งปวงอย่างล้นพ้น ดังที่ทุก ๆ คนได้เห็นได้ยินได้ทราบกันอยู่แล้ว หากได้ระลึก 

ตรวจตราดูด้วยใจเป็นธรรม ก็ย่อมจะต้องรับรองว่าทรงเป็นเทพผู้เพรียบพร้อมด้วย 

พระราชธรรมจริยาทั้งปวงโดยแท้จริง นี้คือเทวตานุสสติ ความระลึกถึงเทวดา และ 

ทางทีจ่ะปฏบิติัสนองพระเดชพระคุณ คือทุก ๆ  คน ทกุ ๆ  ฝ่ายท�าจติใจให้มหีริโิอตตปัปะ 

ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนด้วยความขาวสะอาดคอืสุจรติ และรู้จกัสงบระงบัความอยากได้อยาก

ดีในทางที่ผิดเสีย ดังนี้ ก็จะท�าให้พระราชภาระทั้งทางพระราชหฤทัยและทางพระวรกาย

เบาลง มิใช่น้อย นี้เป็นผลที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งเทวตานุสสติ และเทวตานุสสติที่ให้

ผลดงันี ้ย่อมเป็นเครือ่งก้ันกระแสคล่ืนแห่งภยัอนัตรายทัง้หลายทัง้ภายในและภายนอก

ขอเดชะอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจพระบารมีบุญญาธิการ โปรด

อภบิาลรกัษาสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมท้ังสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ และพระบรมราชโอรสธดิาทุกพระองค์ให้ทรงพระเจรญิด้วยสรรพพรชยัมงคล 

ทรงเป็นผู้ชนะทั้งภายนอกทั้งภายใน เสด็จสถิตรุ่งเรืองในพระสิริราไชศวรรยสมบัติ  

เป็นนาถะรัตน์นิรภัยแห่งพสกนิกรทั้งปวงตลอดจิรกาล

ขอถวายพระพร
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ความลมืตัว

อันความลืมท่ีส�าคัญมาก คือความลืมตัว เพราะเม่ือลืมตัวไปเสียอย่างเดียว 

ก็ชื่อว่าลืมข้ออื่น ๆ ไปด้วยอีกมากมาย และเพราะลืมตัวจึงท�าให้ส�าคัญตนผิดเป็นต้น

ดังได้กล่าวมาแล้ว ความลืมตัวเป็นความขาดสติที่จะระลึกได้ว่าตนเป็นอะไรอย่างไร 

ตามที่เป็นอยู่

ทุก ๆ  คนย่อมด�ารงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้น เช่น ฐานะแห่ง

ความรู้ ฐานะแห่งการงาน ต�าแหน่งหน้าที่ ฐานะแห่งการเงินหรือทรัพย์ และฐานะ

ประการอื่น ๆ ทุก ๆ คนก็ควรจะรู้ฐานะของตนได้ดีแต่แสดงตนลวงคนอื่นให้เข้าใจ 

ว่ามีความรู้สูงจนถึงเป็นนักเรียนส�าเร็จมาจากเมืองนอก บางคนจนแต่แสดงให้คนอื่น

เข้าใจว่าร�า่รวย แต่บางคนก็ตรงกนัข้าม มีความรูแ้สดงตนเหมอืนมีความรูต้�า่ ไม่อวดตวั 

บางคนมัง่มแีสดงตนเหมือนเป็นจนอาจเป็นเพราะไม่อยากให้ใครรูว่้ามีหรอืเพราะตระหนี่

ถี่เหนียวก็ได้ การแสดงตนให้คนอื่นเข้าใจผิดไปจากความจริงดังนี้ ไม่ใช่เรียกว่าลืมตัว 

เพราะตนเองก็รู้จักตนเองอยู่ว่าเป็นอย่างไร ที่เรียกว่าลืมตัวนั้น ตนเองลืมภาวะหรือ

ฐานะที่เป็นจริงของตนไป โดยไปเข้าใจตนเองว่าเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะขาดสต ิ

ดังกล่าว

อะไรเป็นเครื่องท�าให้ขาดสติ หากจะตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ ก็น่าจะได้ค�าตอบว่า 

มเีหตหุลายอย่าง เช่น ความมีทรพัย์ อ�านาจวาสนา ความคะนองล�าพองใจ ความยกย่อง 

สิ่งเหล่าน้ีเป็นเหมือนยาพิษส�าหรับผู้ที่ขาดสติ ดังเช่นเมื่อมีทรัพย์ขึ้น ก็ลืมฐานะเดิม

ของตน ลืมญาติมิตรสหายเก่าที่เรียกว่ากระด้างขึ้น เพราะทรัพย์ มีอ�านาจวาสนาขึ้น 

ก็เช่นเดียวกัน ลืมฐานะเดิมตลอดถึงฐานะปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่งอ�านาจวาสนานั้น 

เข้าใจตนเองว่าวเิศษย่ิงกว่าท่ีเป็นอยู่ บางทีมคีวามคะนองล�าพองใจว่าจะต้องเป็นผูช้นะ 

หรอืจะต้องจัดการกบัผูท้ีม่มีาลบหลู่กล�า้กราย หรอืจะต้องแสดงความเด่นความใหญ่โต

ความส�าคัญ ลืมไปว่าที่เรียกว่าเป็นผู้ชนะน้ันพึงท�าอย่างไร เม่ือมีใครมาลบหลู่จะท�า

อย่างไรจงึจะชอบ และความเด่นเป็นต้นอย่างไร เกดิจากอะไร บางทีได้รบัความยกย่อง

มากเข้าก็เผลอไปว่าเป็นผู้วิเศษเพราะค�าท่ียกย่อง ลืมไปว่าความดีเกิดจากกรรมท่ีดี  

จึงไม่สนใจที่จะท�าความดีให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าดีเสียแล้ว
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บรรดาเหตุเหล่าน้ีความคะนองล�าพองใจมักเกิดมีแก่คนวัยรุ่นได้มาก เพราะ

อยู่ในวัยคะนองด้วย ฉะน้ัน จึงจ�าต้องพยายามให้ค�าแนะน�าให้เกิดสติให้มาก คือ 

ให้ระลึกให้ได้ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า จะเอาดีเอาเด่นแบบพาลชนคนป่า หรือ

จะเอาดเีอาเด่นแบบสุภาพชนคนเจริญคนเมอืง สตน้ีิเองจะเป็นเครือ่งยับยัง้ความคะนอง

ล�าพองใจเสียได้ จะเป็นเคร่ืองเหนี่ยวร้ังให้เข้าสู่ทางท่ีถูก ท�าให้ไม่ลืมตัว ความลืมตัวน้ี

บางทีมีขึ้นชั่วครู่ชั่วขณะ เมื่อต้องกระทบอารมณ์ที่รุนแรง และเกิดความต้องการหรือ

ความโกรธเป็นต้นขึ้นอย่างแรง เป็นเหตุให้ประกอบกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอย่าง

ลืมตัว คร้ันอารมณ์และกิเลสนั้นสงบลงแล้วก็ระลึกรู้สึกตัวขึ้น เกิดเสียใจแต่ก็แก้ 

ไม่ได้เพราะได้ท�าไปแล้ว อีกอย่างหนึ่ง ลืมตัวอยู่นาน ๆ เหตุที่กล่าวมาข้างต้นหลาย 

ข้อที่ท�าให้ลืมตัวอยู่นาน ๆ ได้ สติอย่างเดียวที่จะช่วยได้คือหมั่นบริหารจิตใจให้มีสติ

ความระลึกได้ คอยเตือนตนเตือนใจด้วยสติอยู่เนือง ๆ ก็จะมีสติเป็นเครื่องรักษาตน 

ท�าให้คนไม่ลืมตัวแม้ในเรื่องทั้งปวง

จะได้กล่าวถึงปัญญา ที่คู่กันไปกับสติ 

อะไรที่ไม่ควรประมาทคอืปัญญา

ดงัท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า “ไม่ควรประมาทปัญญา” ค�าว่าประมาทใน

ภาษาไทย บางที พูดกันในความหมายดังค�าว่าหมิ่นประมาท แต่ในที่นี้หมายความว่า 

ความเลินเล่อ เผลอเพลิน ปราศจากสติ กล่าวได้ว่า ความขาดสตินั่นเองเป็น 

ความประมาท เพราะท�าให้เกิดความเผลอ ฉะนั้น ค�าว่า ประมาทปัญญา จึงหมาย 

ความง่าย ๆ  ว่า “เผลอปัญญา”

อันที่จริงทุก ๆ คนย่อมมีปัญญาติดมาแต่ก�าเนิดอยู่ด้วยกัน นับว่าเป็นพื้น

ปัญญาที่สูงกว่าสัตว์ร่วมโลกชนิดอื่น ๆ  ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว และยังสามารถใช้พื้น

ปัญญานีอ้บรมปัญญาให้งอกงามมากขึน้ ด้วยการเรียนวชิาต่าง ๆ ให้เกดิความรูท้ีเ่รยีกว่า 

“สตุมยปัญญา ปัญญาทีเ่กดิจากสตุะ การฟัง คอืการเรียน” ด้วยการใช้ความคดิพจิารณา

ทีเ่รยีกว่า “จนิตามยปัญญา ปัญญาท่ีเกดิจากจนิตา คอื ความคิด” ด้วยการท�าให้มขีึน้
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เป็นขึ้นที่เรียกว่า “ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการท�าให้มีให้เป็น” ซึ่งได้กล่าว

มาแล้วเหมือนกัน กล่าวถึงอีกคราวนี้ จึงเป็นกล่าวทบทวน และพึงทบทวนอีกว่าทาง

เกดิปัญญาทัง้ ๓ นี ้คอืการฟังหรือการเรยีน ความคดิ และการท�าดังกล่าว ไม่ใช่เป็น

ตวัปัญญาแต่เป็นทางเกดิของปัญญาเท่านัน้ ปัญญาน้ันคอื ความฉลาดหรือความฉลาดรู้ 

ในทางเจริญ ในทางเสือ่มและในวธิท่ีีด�าเนนิ หลกีทางเสือ่มไปสูท่างเจรญิ อกีอย่างหนึง่ 

คือความรู้ที่เข้าถึงความจริงตามเหตุผล หรือความรู้เหตุผลตามเป็นจริง

ฉะนัน้ ปัญญาจงึเป็นเครือ่งวนิจิฉยัได้ว่าอะไรเป็นทางเจรญิ อะไรเป็นทางเสือ่ม 

อะไรเป็นวธิดี�าเนนิตนไปสูท่างเจรญิ หรอือะไรจรงิอะไรไม่จรงิอย่างประกอบด้วยเหตผุล 

ทุก ๆ  คนย่อมมีปัญญาที่เป็นพื้นและที่อบรมขึ้นใหม่อยู่ด้วยกัน พอที่จะด�ารงตนอยู่ได้

ตามสมควรแก่ภูมิปัญญาของตน แต่มีอยู่เป็นอันมากที่ไม่ใช้ปัญญา หรือไม่ชอบใช้

ปัญญา แม้ที่มีอยู่ในเรื่องทั้งหลาย เช่น มักจะเชื่อเสียก่อนที่จะใช้ปัญญาก็มี เผลอสติ

ไปจึงเลยขาดปัญญาก็มี หรือเพราะโลภ โกรธ หลง มาก�าบังปัญญาเสียก็มีเป็นต้น  

จึงกลายเป็นความหลง หรอือวชิชา ความไม่รู้หรอืรูผ้ดิจากความจรงิซึง่เท่ากบัไม่รูน้ัน่เอง 

น่าแปลกที่ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลยังมีแก่คนที่มีวิชาความรู้อยู่ไม่น้อย เพราะสมัครที่

จะเชื่อของตนอย่างนั้น เมื่อปักใจเชื่อลงไปเสียแล้ว ก็ไม่ใช้ปัญญาที่มีอยู่ มีวิชาแม้

ท่วมท้นก็เหมือนไม่มีวิชา จึงเป็นอวิชชากัน ตอนนี้เผลอสติไป หรือเพราะความโลภ

โกรธหลงก็เช่นเดียวกัน ลักษณะเหล่านี้ รวมเรียกว่าเผลอปัญญาทั้งนั้น สรุปลงไปว่า

ขาดสตินั้นเอง

ฉะนัน้ การหมัน่บรหิารจติให้มสีตอิยู่ คือให้ระลกึให้ได้อยู่เสมอในเร่ืองทัง้ปวง 

จะท�าให้ไม่เผลอปัญญา คือ จะท�าให้เกิดความรู้จริง เพราะจะท�าให้เพ่งพินิจพิจารณา

โดยรอบคอบ อย่างน้อยก็ใช้สติเพียงว่าระลึกให้ได้ถึงปัญญาว่าจะใช้ปัญญาก่อน  

ไม่ยอมเชือ่ ไม่ยอมตดัสนิว่าอย่างไรไปโดยไม่รู ้เมือ่ได้ตัง้สตไิว้ดงันี ้กจ็ะท�าให้ใช้ปัญญา

พินิจพิจารณา ถ้าเป็นสิ่งท่ีตนเองไม่มีปัญญา คือไม่มีความรู้อยู่ในเรื่องนั้นก็ค้นคว้า

ไต่ถามผู้รู้อื่น ๆ เพราะไม่มีใครจะรู้อะไรไปทุกอย่าง ปัญญาของตนไม่มีก็อาจอาศัย

ปัญญาของคนอื่นได้ ถ้าต้องการที่จะใช้ปัญญา
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พระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึคณุสมบตัทิีจ่ะท�าให้คนเป็นผูบ้รรลถึุงความเจริญในทาง

ดีโดยเทียบกับพ่อค้าไว้ว่า พ่อค้าที่จะบรรลุถึงความเจริญในการค้า ย่อมประกอบด้วย

คุณสมบัติ ๓ ข้อ คือ ข้อ ๑ มีจักษุ คือมีตาแหลม รู้ต้นทุนและก�าไรของสินค้าหรือ

ของตลาด ข้อ ๒ มีความเพียร ฉลาดซื้อฉลาดขาย ข้อ ๓ ถึงพร้อมด้วยที่อยู่อาศัย 

คือมีนายทุนช่วย คนที่จะบรรลุถึงความเจริญในทางดีเหมือนกัน พึงประกอบด้วย

คุณสมบัติ ๓ ข้อ คือ ข้อ

๑. มีจักษุ คือ มีปัญญา รู้จักเหตุผลทั้งทางเสื่อมทั้งทางเจริญ

๒. มีความเพียร พยายามเพื่อละความชั่วท�าความดี

๓. ถึงพร้อมด้วยที่อาศัย คือกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้รู้ สามารถให้ค�าแนะน�า

ชี้แจงแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ จะย�้ากล่าวเฉพาะข้อแรกที่ว่า มีจักษุ คือมีตา น่าคิดว่า

ทุก ๆ คนต่างมีตาอยู่แล้ว เพียงแต่อย่าเผลอในการที่จะลืมตาขึ้นดูทุก ๆ อย่างที่จะ

ท�าให้ดีเสียก่อน ก็จะเห็นอะไรได้ถูกต้องดีขึ้นแน่นอน

เรือ่งปัญญาท่ีกล่าวมาตัง้แต่ต้นว่าคนเรามกี�าเนิดปัญญา หรือปัญญาโดยก�าเนดิ

และพงึอบรมให้เจรญิปัญญา และในตอนท้ายนี ้ทีย่กพระพทุธภาษติตรัสถึงคณุสมบตัิ

ที่จะท�าให้บรรลุถึงความเจริญในทางดีว่ามีจักษุคือปัญญา กับนิสัยคือทีอ่าศัยปัญญา 

มีติดตัวมาแต่ก�าเนิดแล้ว เช่นเดียวกับจักษุคือดวงตาที่มีติดตัวมา ทุกคนจึงต่างมีปัญญา

อยูด้่วยกนัแล้ว เช่นเดยีวกบัมจีกัษอุยูแ่ล้ว ท่านจงึสอนให้ไม่ประมาทคืออย่าเผลอปัญญา 

เหมือนอย่างอย่าเผลอในการที่จะลืมตาขึ้นดู แต่บางแห่งก็ได้กล่าวว่าฝึกให้เกิดปัญญา

คล้ายกับเป็นของมีขึ้นใหม่ จึงน่าจะกล่าวสรุปเรื่องปัญญาและสืบไปถึงความไม่ดีและ

ความดีชนิดที่มีติดตัวมาคือชนิดที่มีเป็นพื้น อันเรียกว่าเป็นนิสัยอย่างหนึ่งแห่งจิตใจ 

อีกด้วย

อันที่จริง ปัญญามีติดตัวมาตั้งแต่ก�าเนิด ดังที่เรียกในวิสุทธิมรรคว่า “สชาติ

ปัญญา ปัญญาท่ีมีติดมาพร้อมกับความเกิด” ปัญญานี้จะงอกงามเติบโตขึ้นด้วยการ

ศกึษา คอืการสดบัตรบัฟังว่าอะไรดไีม่ดเีป็นต้นจากพ่อแม่ครอูาจารย์และความคดิตรึก

ตรองหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ กับความลงมือปฏิบัติ (ตามที่กล่าวมาแล้ว)  
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ปัญญาที่งอกงามเติบโตขึ้นด้วยการศึกษาดังกล่าว ท่านแยกเรียกว่าเป็น “โยคปัญญา 

ปัญญาที่เกิดเพราะความประกอบ” ดังพระพุทธภาษิตที่แปลว่า “ภูมิคือปัญญาเกิด

เพราะความประกอบ” เมื่อหมายถึงปัญญานี้ จึงกล่าวว่าเกิดปัญญาเป็นต้น ความจริง 

ก็เป็นปัญญาที่งอกงามเติบโตเจริญขึ้นจากปัญญาท่ีมีติดตัวมานั้นเอง ปัญญานี้ต้องใช้

อยูเ่สมอจงึจะคล่องแคล่วและคมข้ึน โดยให้เพ่งพนิจิคดิพจิารณาตรกึตรองต่าง ๆ  กจ็ะ

มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงขึ้น ความรู้ที่แท้จริงทางธรรมะหรือในทางโลก ก็เกิด

จากพิจารณาสิ่งต่าง ๆ  ด้วยปัญญานี้แหละ

นอกจากมปัีญญาทีเ่ป็นพืน้ตดิตวัมา ยังมีความดคีวามไม่ดท่ีีเป็นพืน้ตดิตวัมาอกี 

และเมื่ออาศัยเสวนาคือความคบหาหรือความอบรมในปัจจุบัน ท�าให้คนปรากฏ 

เป็นต่าง ๆ  กัน

คนที่มีปัญญาเท่ากัน แต่คนหนึ่งมีความดีติดตัวมาเป็นคนรักดี ถ้าไม่มีความ

อบรมด ีถงึจะไม่ดขีึน้ กจ็ะไม่ท�าเลวลง ถ้ามคีวามอบรมดกีจ็ะดขีึน้มาก ส่วนคนอีกคน

หนึ่งมีความไม่ดีติดตัวมา เป็นคนรักชั่ว ถ้าไม่มีความอบรมดี ก็จะท�าเลวได้มาก  

ถ้ามีความอบรมดีก็จะท�าดีเป็นคนดีขึ้นได้บ้าง ฉะนั้น ความดีความไม่ดีท่ีเป็นพื้น 

ติดตัวมานี้แหละจึงเป็นข้อส�าคัญ ดังที่เรียกว่า “นิสัย” คนเราเมื่อมีพื้นปัญญาดี  

มีพื้นนิสัยดี ทั้งมีความฉลาดพากเพียรก็ยิ่งเจริญมาก

แต่เรือ่งเสวนาหรอืความอบรมยิง่เป็นข้อส�าคญั เพราะพืน้ต่าง ๆ  ดงักล่าวย่อม

เกดิจากเสวนาหรอืความอบรมบ่อย ๆ  นัน้เอง และอาจเปลีย่นไปได้เพราะอ�านาจเสวนา

หรือความอบรม พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้มีเสวนาที่ดีหรือให้อบรมในทางดี

สรุปรายการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๑๑ ได้เริ่มรายการบริหารทางจิต ซึ่งได้จัด

ขึ้นโดยพระประสงค์สมเด็จพระราชชนนีบพิตร โดยได้อัญเชิญพระปรารถนากล่าวน�า

มใีจความส�าคญัว่า จติใจมคีวามส�าคญั เพราะเป็นมลูฐานแห่งความประพฤตใินทกุทาง 

สมควรชักน�าให้เกิดความสนใจในการอบรมจนถึงปลูกฝังเป็นนิสัยในทางที่ถูก ตั้งแต่
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เดก็จนถึงผูใ้หญ่ การอบรมให้ถงึจติใจ ถ้าจะกล่าวว่าสร้างเสรมิกเ็ป็นการสร้างเสรมิถงึ

ต้นเหต ุถ้าจะกล่าวว่าเป็นการแก้กเ็ป็นการแก้ถึงต้นเหต ุและทีเ่รยีกรายการนีว่้าบรหิาร

ทางจิตก็เพื่อให้มีความหมายว่าดูแลรักษาแก้ไขทางจิตใจ หรือปกครอง คุ้มครอง  

รักษาจิตใจ หรอืฝึกอบรมจติใจเพือ่ผลดงักล่าว ซึง่มุ่งเพือ่ประโยชน์ทางโลกส�าหรบัผูท้ี่

อยู่กับโลกเป็นที่ตั้ง โดยมีความหมายเน้นหนักไปในทางปฏิบัติ

ฉะนัน้ รายการนีจ้งึมุ่งแนะแนววธิปีฏบัิตเิป็นขัน้ ๆ  ทางจติใจเป็นประการส�าคญั 

ด้วยเลือกสรรหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาท่ีเห็นว่าเหมาะสมแก่ความต้องการที่จะ

ต้องใช้ในกาลเทศะต่าง ๆ ในเหตุการณ์หรือเครื่องแวดล้อมต่าง ๆ มาแนะน�าด้วยวิธี

ชักน�าจิตใจให้รับธรรมะแม้ทีละน้อย และเพื่อให้เกิดผลดังวัตถุประสงค์ดังกล่าวแก ่

บุคคลทุกรุ่นทุกวัย จึงได้แบ่งกันแสดงส�าหรับผู้ใหญ่ตอนหนึ่ง ส�าหรับเด็กวัยรุ่น 

ตอนหน่ึง ส�าหรับเด็กเล็กอีกตอนหนึ่ง ดังท่ีได้ท�ามาโดยล�าดับแล้ว จนถึงวันอาทิตย์ 

ที่ ๒๙ ธันวาคม สมควรจะได้กล่าวสรุปรายการที่ได้ท�ามาตลอดปีหนึ่งนี้

เฉพาะรายการบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ ได้เริม่แนะน�าว่า จติคอือะไรเป็นต้น 

สรปุลงวา่คอืจติใจของตนที่คิดอะไรเปน็อย่างไร อยู่นีแ้หละ จิตใจของผูใ้ด ผูน้ัน้กย็่อม

รู้ใจของตนเองได้อย่างดี ย่อมรู้ความคิดของตนเอง จะคิดดีหรือร้ายอย่างไรตนเองก็

ย่อมรู้ หรือจะเกดิมีความชอบความชงัขึน้มาอย่างไร เมือ่ไร กย่็อมรูไ้ด้ทัง้หมด จติเป็น

สมบติัล�า้ค่า เป็นแก้วสารพดันึกสารพัดรูท่ี้ทกุคนมอียูแ่ล้ว หากแต่เจ้าของอาจยงัไม่รูจั้ก 

ยังมิได้เจียระไนแก้ววิเศษนี้ จึงยังใช้การให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามิได้ ถ้าเจ้าของ

รู้จักเจียระไนให้ใช้การได้ดีก็จักเป็นอากรบ่อเกิดแห่งสมบัติและความสุขได้ทุกอย่าง

ต่อจากนั้น ได้กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ  ที่น่ารู้อันเกี่ยวกับจิตแล้ว จึงเข้าหลักวิธีใน

การบริหารจิต สรุปกล่าวโดยย่อ คือ ท�าจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ในกิจท่ีจะท�าอันเป็น

หน้าทีห่รือเป็นงานท่ีควรท�าของตน และอบรมปัญญาให้เข้าถงึความจรงิทีจ่ะไม่ถกูหลอก

ลวงให้หลงเข้าใจผิดในเรื่องทั้งปวง ได้กล่าวถึงเครื่องมือส�าหรับใช้ในการท�าจิตให้ม ี

สมาธิคือสติ แล้วได้กล่าวถึงเรื่องปัญญากับวิธีฝึกปัญญา ซึ่งพึงท�าด้วยการฟัง การคิด

และการท�าให้มีข้ึนเป็นขึ้น ได้อธิบายทางเจริญปัญญาท้ัง ๓ นี้ออกไปโดยล�าดับ  

แล้วกลับขยายความเรื่องสติใหม่ ให้แบบฝึกหัดตั้งสติ เน้นให้เห็นความส�าคัญของ 
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สติว่าเป็นเครื่องรักษาตน เป็นเครื่องห้ามความอยากได้ที่ผิด ห้ามโกรธ ห้ามหลง  

ได้แจกแจงความหลงในลักษณะต่าง ๆ เช่นเชื่อง่าย มักง่าย ส�าคัญตนผิด ขาด 

การศึกษา เมา ลืมตัว เป็นต้น แล้วกล่าวถึงปัญญากับทางเจริญปัญญาท้ัง ๓ นั้น 

ย�้าอีกคร้ังหน่ึง เพื่อความเป็นผู้ไม่เผลอปัญญา ได้เทียบปัญญากับจักษุคือดวงตาที ่

ทุก ๆ  คนมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอย่าเผลอในการที่จะลืมตาขึ้นดูทุก ๆ  อย่างที่จะท�าให้ดี

เสียก่อน ก็จะเห็นอะไรได้ถูกต้องดีขึ้นแน่นอน

สรุปรายการนี้ส�าหรับศกนี้เพียงเท่านี้ และควรจะยกเอาความตอนท้ายของ

ครั้งแรกเม่ือต้นศกมากล่าวซ�้าในปลายศกอีกคร้ังหนึ่งว่า ความส�าเร็จผลตามประสงค์

แห่งการจัดรายการนี้ หาได้มีขึ้นเพราะคณะผู้จัดท�ารายการนี้แต่ฝ่ายเดียวไม่ แต่ย่อม

มีเพราะท่านผู้ฟังทั้งหลายท้ังเด็กและผู้ใหญ่จะให้ความสนใจมองเห็นประโยชน์ และ 

รับไปบริหารจิตของตนเองตามวิธีแนะน�าตามสมควร โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็ก ถ้าได้

ช่วยร่วมมือโดยจัดให้เด็กฟังหรือน�าไปถ่ายทอดอบรมเด็กของตนต่อไป ก็จะเป็น  

การให้ความร่วมมือ เท่ากับเป็นผู้ได้ร่วมจัดรายการนี้ด้วย

ในที่สุดนี้ ขอถวายพระพร และขออ�านวยพรทั่วกัน ด้วยพระพุทธภาษิตว่า

ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน  ยตฺถกามนิปาติโน

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ  จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห�

แปลความว่า “ความฝึกจิตที่ข่มยาก อ่อนไหว มักตกไปตามความใคร่  

ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ จิตที่ฝึกแล้วน�าความสุขมาให้” แล

หัดคดิถงึความจรงิ

วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกแห่งปีใหม่ ศกใหม่ ๒๕๑๒ จะได้เริ่มรายการบริหาร

ทางจิตส�าหรับศกใหม่ ประเดิมด้วยเรื่องปีใหม่ ก่อนการจัดท�าอะไรขึ้นเป็นพิเศษใน

วาระสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ เช่น การบ�าเพ็ญกุศล การอวยพรแก่กันและกัน การจัดงาน

รื่นเริง ย่อมให้ผลเป็นความสุขสดชื่นทางจิตใจ ท�าให้รู้สึกว่าปีเก่าสิ้นไปปีใหม่ย่างเข้ามา 
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และท�าให้รู้สกึด้วยว่าเหตกุารณ์ในปีเก่าได้ผ่านไป หรอืได้ผ่านเหตกุารณ์ในปีเก่ามาแล้ว 

และต่างมีความหวังท่ีจะได้พบเหตุการณ์ที่ดีหรือหวังให้ผ่านเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไป

ด้วยดีในปีใหม่

สรุปความแล้วคล้ายกับว่าเมื่อสิ้นปีเก่าเท่ากับยกยอดกันเสียครั้งหนึ่ง ขึ้นปีใหม่

ก็ตั้งยอดกันใหม่อีก ซ่ึงก็ให้ผลทางจิตใจ เหมือนอย่างที่ล่วงไปแล้วให้ล่วงกันไป 

เสียปีหนึ่ง แล้วตั้งต้นกันใหม่อีก ความคิดรู้สึกดังนี้ถ้าท�าให้จิตใจมีสุขขึ้นได้ก็ดีเหมือน

กนั แต่กอ็าจจะเป็นสขุอยูเ่พียงวัน ๒ วนั และการอวยพรแก่กนักอ็าจจะเป็นเพยีงประเพณี 

ซึง่ไม่เกิดผลจรงิจงัขึน้มา ฉะนัน้ จงึน่าตัง้ปัญหาว่าส�าหรบัผูท้ีป่ระสงค์หดัในการบรหิาร

ทางจติควรหดัคิดอย่างไร จงึจะได้ผลดทีางจติใจทีย่ัง่ยนื และจะท�าให้พรสมัฤทธิผ์ลจรงิ

ขึ้นได้ด้วย

ข้อท่ีควรหัดคิดเพื่อให้เกิดผลดังกล่าว มีดังที่จะเสนอให้ลองคิดดู ดังต่อไปนี้

๑. ความจริงเกี่ยวแก่กาลเวลา

ความจริงอย่างหนึ่งของกาลเวลา ย่อมเป็นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้  

แปลความว่า “กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง” ฉะนั้น ชีวิตของทุก ๆ  คน

จึงถูกกาลเวลากินให้สิ้นไปหมดไปอยู่ทุกขณะ ท้ังกาลเวลาเองก็กินตัวเองให้ส้ินไปคือ

ล่วงไปอยูทุ่กขณะด้วย พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้รูเ้รือ่งกาลเวลาดงันีก้เ็พือ่ให้เป็นผูม้สีติ

ไม่ประมาท ฉวยเอาประโยชน์จากกาลเวลาไว้ให้ได้ โดยมิให้กาลเวลาล่วงไปเปล่า

ประโยชน์ทุก ๆ ขณะ ดังที่ตรัสสอนเตือนไว้ว่า “ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย 

เพราะว่าผู้ที่ล่วงเลยขณะไปเสียแล้วย่อมเศร้าโศก” “ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าวันคืนล่วง

ไป ๆ  บัดนี้เราท�าอะไรอยู่” “ควรรีบท�าความเพียรในวันนี้ทีเดียว” ดังนี้เป็นต้น

ฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรคิดอยู่เนือง ๆ ว่า จะเรียนหรือท�างานให้ทันกาลเวลา 

อยู่ทุก ๆ  วันทุกเวลาหรือที่เรียกว่าแข่งกับเวลา ไม่ให้เกิดอากูล คั่งค้าง ดังมงคลข้อว่า 

“การงานทั้งหลายไม่อากูล คั่งค้าง” เมื่อหัดคิดและปฏิบัติอยู่ดังนี้ ถ้าเป็นนักเรียน  

จะรูส้กึว่าเวลาเรยีนปีหน่ึงนัน้เพยีงพอเหลอืเฟือ ส�าหรับทีจ่ะสอบในรอบปีหนึง่ ถ้าท�างาน

กจ็ะรูส้กึว่ามเีวลาส�าหรบัท�างานได้ผล หรือจะท�างานได้มากอย่างพิศวง แต่จะต้องรูสึ้ก
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ว่าปีหนึ่งนั้นมาจากเดือนหนึ่ง ๆ ถึง ๑๒ เดือน และเดือนหนึ่งมาจากวันหนึ่ง ๆ  

ถงึ ๓๐ หรอื ๓๑ วันโดยมาก และวนัหนึง่ก็มาจากชัว่โมง ชัว่โมงจากนาท ีจากวนิาที 

สมมติว่ายุติเท่านี้ส�าหรับนับเวลานาฬิกา ฉะนั้น ปีหนึ่งจึงมาจากวินาทีหนึ่ง ๆ ที่เพิ่ม

ขึ้นอยู่ทีละหน่ึงวินาทีโดยไม่มีหยุดย้ัง การเรียนก็ตาม การงานก็ตาม ย่อมตั้งต้นขึ้น

จากจุดเล็ก ๆ  ดังนั้นโดยล�าดับ มิใช่ว่าจะส�าเร็จขึ้นฉับพลันทันที ถ้าใครคิดผัดวันเวลา

ไปเรื่อย ๆ  เช่นยังต้นปีอยู่ หรือยังเพิ่งกลางปี ไปขยันเอาปลายปีก็ได้ ดังนี้ ชื่อว่าเป็น

คนประเภทจะเรียนหรือจะท�างานให้ได้ผลดีไม่ได้ ทางที่ควรก็คือขยันตั้งแต่ต้นป ี

ทีเดียว เป็นนักเรียนก็ขยันเรียนตั้งแต่ต้นปี เป็นคนท�าการงานก็ขยันท�าการงานตั้งแต่

ต้นปีเช่นเดียวกัน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

๒. ความจริงเกี่ยวกับกรรม

คือ หัดคิดรับผิดชอบในกรรมที่ท�าของตน เมื่อท�ากรรมอะไรลงไปก็คิดว่าตน

จะต้องรับผิด ถ้าท�าผิด จะต้องรับชอบ ถ้าท�าถูก หมายความว่ารับผิดชอบต่อตนเอง

หรือต่อใจของตน ความรับผิดชอบน้ี ตรงกับพระพุทธภาษิตที่แปลว่า “ผู้ท�ากรรมดี

ย่อมได้รับผลดี ผู้ท�ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว” ความหัดคิดรับผิดชอบต่อกรรมของ

ตนเองดังนี้ จะท�าให้เกิดความคิดงดเว้น คือไม่ท�ากรรมที่ชั่วที่ผิด และคิดท�ากรรมที่ดี

ทีช่อบดขีึน้ และความหดัคดิรบัผดิชอบดงันีจ้ะท�าให้รูส้กึว่าถงึกาลเวลาล่วงไป แต่กรรม

ที่ท�าไว้ไม่ล่วงไป ยังจะต้องสนองผลให้ตนจะต้องรับต่อไป ไม่ใช่ว่าขึ้นปีใหม่แล้วกรรม 

ที่ท�าไว้ในปีเก่าก็ผ่านไปด้วย กาลเวลากินกรรมของคนเหมือนอย่างกินชีวิตไม่ได้  

กรรมเสียอีกเป็นผู้ก�าหนดกาลเวลาส�าหรับสนองผลให้ผู้ท�ากรรมนั้น ๆ  ไว้

๓. ความจริงเกี่ยวกับพร

คอื พรทีใ่ห้กนันัน้เป็นเพยีงการแสดงความปรารถนาดหีรือแสดงความเมตตาจติ

ต่อกัน หรือเป็นอนุโมทนากุศลเหมือนดังที่พระยถาสัพพีให้ พรที่แท้จริงเกิดจากเหตุ

คือกรรมดีของผู้ท�าเอง ดังบทอนุโมทนาที่แปลความว่า “ธรรม ๔ ประการ คือ  

อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ย่อมเจรญิแก่ผูท้ีม่ปีรกตอิภวิาท ประพฤตอ่ิอนน้อมแก่บคุคล 

ผู้เจริญเป็นนิตย์” ฉะนั้น จึงควรหัดคิดที่จะประพฤติตนในทางดี รู้จักเคารพนบนอบ

อ่อนน้อมแก่ผู้ที่ควรเคารพทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุแห่งพรต่าง ๆ  ที่ปรารถนา คือ หัดคิด
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ที่จะปฏิบัติในเหตุที่ดี ไม่ใช่เอาแต่อยากได้ผลดีโดยไม่ต้องท�าอะไร หัดให้เกิดความคิด

ว่าผลไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่เหตุซึ่งควรจะท�าและลงมือท�าตั้งแต่วันนี้ เวลานี้ ทีเดียวแล

อารมณ์ค้าง

ค�านี้มักจะพูดเข้าใจกันในตัวอย่างเช่น บางคนเมื่อไปถึงที่ท�างานแสดงอาการ

ฉุนเฉียวอย่างผิดปรกติในเรื่องท่ีไม่น่าฉุนเฉียว มักจะถูกหาว่ามีอารมณ์ค้างมาโดยจะ

ค้างมาจากไหนกส็ดุแต่ใคร ๆ  จะวจิารณ์กนัไป เพราะถ้าใครแสดงอาการอารมณ์ค้างดงันี้ 

ถ้าเป็นเพ่ือนกันก็อาจจะวิจารณ์เอาต่อหน้าทันที ถ้าไม่ใช่เพ่ือนสนิทกัน หรือเป็น 

ผูน้้อยกว่า ไม่กล้าจะวจิารณ์ต่อหน้ากค็งจะวจิารณ์กนัลบัหลงั แต่ท�าไมจงึจะต้องแสดง

อารมณ์ค้างให้คนอ่ืนพากันวิจารณ์ จะวิจารณ์เร่ืองนี้กันเสียก่อนมิดีกว่าหรือ เพื่อที ่

จะได้ป้องกันแก้ไขทางจิตของตนเอง ไม่ให้ไปแสดงความพิการแห่งจิตดังกล่าวให้ใคร

เขาเห็น ที่กล่าวในท่ีน้ีว่าความพิการแห่งจิต อาจเป็นค�าที่แรงไป ในบางลักษณะของ

อารมณ์ค้างที่จะกล่าวถึงต่อไป แต่ไม่แรงตามตัวอย่างข้างต้นอันเป็นความหมายท่ีใช้

และเข้าใจกนัท่ัวไป เพราะเป็นอาการของจิตทีผ่ดิปรกตจิงึต้องเป็นความพกิารของจติแน่ 

ส่วนที่จะน้อยหรือมากนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในชั้นต้นนี้น่าจะวิจารณ์ถ้อยค�านี้ก่อน

ค�าว่า “อารมณ์ค้าง” ประกอบข้ึนด้วยค�า ๒ ค�า คือ อารมณ์ ได้แก่เรื่อง 

ในใจ กับ ค้าง ได้แก่ ที่คั่งค้างกลุ้มกลัดอัดอั้นใจอยู่ จะระงับก็ไม่ได้ จะแสดงออกไป

ในที่หรือในบุคคลที่เป็นตัวเหตุก่ออารมณ์นั้นขึ้นก็ไม่ได้ ไม่สะดวก จึงมักจะไปแสดงออก

ผดิทีผ่ดิบคุคล แต่เม่ือให้ความหมายของอารมณ์ว่าเรือ่งในใจ และอารมณ์ค้างกค็อืเรือ่ง

ในใจที่คั่งค้างอยู่ ก็น่ามีความหมายที่ใช้ได้เป็นกลาง ๆ  คือ มิใช่เรื่องยินร้าย หรือเรื่อง

ที่ท�าให้เศร้าหมองร้อนรนเท่านั้น เป็นเร่ืองยินดีพอใจที่ท�าให้เบิกบานก็ได้ ฉะนั้น  

จะได้กล่าวในทางที่เป็นกลาง ๆ  ทั่วไปก่อน

อารมณ์ค้างที่แรง มักจะรู้ได้ทันที ที่รู้ตัวตื่นในตอนเช้า คือ ท�าให้ใจเบิกบาน

ผิดปรกติ หรือเศร้าหมองร้อนรนผิดปรกติ แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น 

จะไม่รู้ ตั้งใจดูแล้วจะรู้ จะพบเหตุการณ์ที่ท�าให้เบิกบานหรือเศร้าหมองผิดปรกติ 

เช่นนั้น เช่นเบิกบานเพราะเมื่อวันวานมีผู้มาบอกว่าได้ยินคนนั้นคนนี้พูดถึงอย่างนิยม
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ชมเชย เมื่อได้ฟังเล่าใจก็พองบานแล้ว วันวานทั้งวันเบิกบานใจเพราะความปลื้ม  

จนกระทัง่ตกกลางคืน หลับไปความคิดสงบ ความปลาบปลืม้เบกิบานกส็งบไปด้วย แต่

พอต่ืนก็กลับเกิดขึ้นมาใหม่ทันที จิตใจเบิกบานผิดปรกติ นี้คืออารมณ์ค้างมาจากวัน

วานทีคุ้่นเคยพอสมควรแล้ว เพราะได้รับอารมณ์มาแล้วหลายชัว่โมง ไม่ตืน่เต้นจนเกนิ

ไปแล้ว พอที่จะสามารถสงบใจพิจารณาได้แล้ว ว่าท�าไมค�านิยมชมเชยจึงเกิดขึ้น และ

นึกถึงตัวเองว่าได้ท�าอะไรสมควรแก่ค�าสรรเสริญนั้นหรือไม่ ท�าอะไร? นึกให้ได้เพียง

อย่างสองอย่างท่ีสมควรจะได้รับค�าสรรเสริญนั้นก็พอแล้ว แต่ถ้านึกให้ได้ทั้งหมดก็ดี 

แล้วกใ็ห้ท�าความเข้าใจกับตนเองว่าเพราะเราท�าเหตดุ ีผลทีเ่กดิจากเหตจุงึดด้ีวย ปรกติ

น้ันผู้ไม่ได้ท�าความดีแม้จะได้รับค�าสรรเสริญ ใจของเขาก็จักไม่เบิกบานปลาบปลื้ม

เหมอืนใจของผูท้ีท่�าความดอีนัควรแก่ค�าสรรเสริญ ผูไ้ม่ได้ท�าความดไีด้รบัค�าสรรเสรญิ

อาจจะดีใจชอบใจ แต่ไม่เบิกบานเป็นสุข ไม่เหมือนกับผู้ท�าความดี ความเบิกบานนี้

เมื่อเกิดขึ้นแล้ว พิจารณาให้ดี ให้จับใจในเหตุ จะเป็นก�าลังใจให้ท�าดีต่อไปยิ่ง ๆ ขึ้น 

เพราะจักมัน่ใจว่าผลของการท�าดมีีจรงิ เป็นผลดทีีใ่ห้ความเบกิบานใจจรงิ แม้จะไม่มผีู้

สรรเสริญ หากได้ท�าความดีไว้แล้ว นึกทบทวนดูแล้ว ผู้ท�าความดีก็อาจจะเบิกบานได้

ด้วยความรู้ตัวของตัวเอง

ตรงกันข้ามกับเหตุที่ท�าให้เบิกบานคือเหตุท่ีท�าให้เศร้าหมอง เช่น เศร้าหมอง

เพราะเมื่อวันวานมีผู้มาบอกว่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อได้ฟัง  

เล่าก็ใจร้อนผ่าวแล้ว วันวานทั้งวันก็เร่าร้อนหงุดหงิดเพราะความไม่ชอบใจ จนกระทั่ง 

ตกกลางคืนหลับไป ความคิดสงบ ความร้อนของใจก็สงบไปด้วย แต่พอตื่นก็กลับเกิด

ข้ึนใหม่ทนัท ีจติใจเร่าร้อนผดิปรกติ นีค้อือารมณ์ค้างมาจากวนัวาน ทีค่วรต้องพจิารณา

ว่าท�าไมค�านนิทาว่าร้ายเช่นนัน้จงึเกดิข้ึน นกึถงึตวัเองว่าได้ท�าอะไรทีท่�าให้เกดิค�านนิทา

ว่าร้ายนัน้ ๆ  นกึอย่างไม่หลอกตัวเอง อย่างเปิดเผย จรงิใจต่อตัวเอง กน่็าจะได้พบเหตุ

มากบ้าง น้อยบ้าง หนกับ้าง เบาบ้าง ให้ยอมท�าความเข้าใจกบัตนเองว่าเพราะเหตนุัน้

จึงท�าให้เกิดการนินทาว่าร้าย ที่อาจจะแรงไปกว่าความจริง ผิดพลาดไปบ้างจากความ

จริงแต่ก็มิใช่ว่าไม่มีมูลเสียเลย มูลเหตุมีและเกิดจากตัวเรา อย่าพิจารณาออกไปนอก

ตัวเรา พิจารณาเข้ามาในตัวเราเท่าน้ันว่าได้ท�าเหตุไว้อย่างไรจึงท�าให้เกิดการนินทา 

ว่าร้าย ท�าให้เป็นทุกข์ ท�าให้ไม่ชอบใจ ถ้าไม่คิด ออกไปต�าหนิผู้กล่าวค�านินทาว่าร้าย 
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พยายามตดัผูน้ั้นออกเสยีจากความคดิ พจิารณาแต่เรา ว่าท�าเหตคุวรแก่ผลเช่นนัน้จรงิ 

ยอมรับว่าผลไม่ได้เกิดโดยไม่มีเหตุ ผลเกิดจากเหตุ เหตุดี ผลก็ดี เหตุไม่ดี ผลก็ไม่ดี 

การประมาทแม้เพียงเล็กน้อยแล้วท�าเหตุไม่ดี ก็จักต้องได้รับผลไม่ดี

สุข ทุกข์ ผลดี ผลไม่ดี เกิดจากตัวเองทั้งส้ิน ท�าดีก็มีผลดี มีความสุข  

ท�าไม่ดีก็มผีลไม่ด ีมีความทุกข์ ต้องการผลอย่างไหน ตวัเองเลอืกได้ ท�าได้ ผลกบัเหต ุ

จักต้องตรงกันเสมอ ไม่มีที่ไม่ตรงกัน ผลดีต้องเกิดจากเหตุดี ผลดีจักไม่เกิดจากเหตุ

ไม่ดี ผลไม่ดีต้องเกิดจากเหตุไม่ดี ผลไม่ดีจักไม่เกิดจากเหตุดี นี้แน่นอนตายตัว

เหตุของอารมณ์ค้าง-ความโลภ

ได้กล่าวถึงอารมณ์ค้างที่แรง ซึ่งมักจะรู้ได้ทันทีที่รู้ตัวตื่นในตอนเช้า คือท�าให้

ใจเศร้าหมองร้อนรนผดิปรกตหิรอืเบกิบานผดิปรกต ิแต่ถ้าไม่ตัง้ใจดใูห้รูว่้าท�าไมจงึเป็น

เช่นนัน้จะไม่รู ้ตัง้ใจดแูล้วจะรู ้จะพบเหตทุีท่�าให้เศร้าหมองหรอืเบกิบานผดิปรกตเิช่นนัน้ 

ควรสงบใจพจิารณาให้เหน็ว่าผลดท่ีีให้ความสขุ ความเบกิบาน ย่อมเกดิจากเหตุดเีท่านัน้ 

จักไม่เกิดจากเหตุไม่ดีเป็นอันขาด ผลไม่ดีที่ให้ความทุกข์ ความเศร้าหมอง ย่อมเกิด

จากเหตไุม่ดเีท่านัน้ จกัไม่เกดิจากเหตดุเีป็นอนัขาด ถ้าพจิารณาไปเหน็ว่าผลดเีกิดจาก

เหตุไม่ดีหรือผลไม่ดีเกิดจากเหตุดี ท�าดีไม่ได้ดี หรือท�าไม่ดีได้ดี ให้พยายามมีสติรู้ว่า

ตนก�าลังเข้าใจผิดอย่างยิ่ง แล้วพิจารณาใหม่ จนได้ความเข้าใจถูก แม้เพียงสมควรว่า

ท�าดีต้องได้ดี ท�าชั่วต้องได้ชั่ว ใครต้องการผลอย่างไหน ดีชั่ว สุขทุกข์ ตัวเองเลือกได้ 

ท�าได้ทกุเช้า ก่อนจะเริม่ภารกจิประจ�าวนั ควรจะย�า้เตอืนตวัเองให้หนกัแน่นว่า ต้องการ

ผลอย่างไหน ต้องการผลดเีป็นความสขุ ก็ต้องท�าความด ีต้องมสีตม่ัินทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมัน่ได้ 

เพื่อท�าความดีให้ได้ตลอดวันนั้น เพื่อจะได้รับผลดีเป็นความสุขสมดังปรารถนา

อารมณ์ค้างทีแ่รงอีกอย่างหนึง่ให้ผลเป็นความไม่สงบสขุของจติใจ ซึง่เมือ่ตัง้ใจ

ดแูล้วจะรู ้จะพบเหตวุ่าเนือ่งมาจากความโลภ เช่น เม่ือวนัก่อนมผีูน้�าลอ็ตเตอรีม่าเสนอ

ขายให้ถึงที่แต่ดู ๆ  เลขแล้วไม่ชอบใจ ไม่คิดว่าจะออกเลขนั้น จึงไม่ยอมซื้อ ครั้นมาเมื่อ

วานลอตเตอรีอ่อกเลขท้ายทีจ่�าได้ว่าตรงกบัใบทีไ่ม่ยอมซือ้ไว้เมือ่วันก่อน ความเสียดาย
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เงินรางวัลมีมาก จนท�าให้หงุดหงิดไม่เป็นสุข ที่จริงความรู้สึกนี้ก็เช่นเดียวกับอารมณ์

ค้างทั้งหลาย เวลาผ่านไปนานหน่อยก็จะกลับเป็นปรกติ แต่ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นไป

เองเช่นน้ัน ควรจะถอืเอาประโยชน์จากอารมณ์ค้างของตนให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถ

ท�าได้จงึจะชือ่ว่าเป็นผูพ้ยายามบรหิารจติ ท�าจติให้เป็นส่ิงมค่ีา “อนัจติทีไ่ด้รบัการบรหิาร

หรืออบรมให้เป็นจิตที่ดีแล้วนั้นนับว่าเป็นจิตที่มีค่าอย่างยิ่ง”

“ค่าของจิตเช่นนี้สูงกว่าค่าของอะไรอื่น จึงควรสนใจบริหารให้จริงจังสม�่าเสมอ

ด้วยกันทุกคน ทุกโอกาสที่ท�าได้” เช่น เมื่อเกิดอารมณ์ค้างดังกล่าวแล้ว อันเนื่องมา

จากไม่ถูกล็อตเตอรี่ใบที่ไม่ยอมซื้อ ก็ควรพิจารณาลงไปให้เห็นว่าอารมณ์ค้างนั้นท่ีแท้

เกดิจากความโลภของตนเอง ความอยากได้เงนิรางวลัล็อตเตอรี ่ท�าให้เกิดอารมณ์ค้าง

เป็นความหงุดหงิดไม่เป็นสุข ถ้าไม่โลภอยากได้เงินรางวัลนั้น แล้วอารมณ์ค้าง 

เช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ความโลภในใจตัวเองจึงเป็นเหตุท่ีแท้จริงของอารมณ์ค้าง 

ดังกล่าว เป็นเหตุของความหงุดหงิดไม่เป็นสุขที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของใคร ทุกคน

ต้องการความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ เมื่อความโลภท�าให้เป็นทุกข์ ก็ให้พยายาม

ก�าหนดรู้ไว้ว่าความโลภไม่ด ีเป็นเหตไุม่ดท่ีีจะท�าให้เกิดผลไม่ดคืีอความทุกข์ ไม่ต้องการ

ทุกข์ก็ต้องพยายามไม่โลภ

ทีจ่รงิ แม้อารมณ์ค้างบางเรือ่งจะไม่แรงจนไม่อาจท�าให้รูไ้ด้ทนัทเีมือ่รูต้วัตืน่ใน

ตอนเช้า แต่หากใช้ความตั้งใจจริงพิจารณาในตนเองทุกวัน ทุกคนก็น่าจะได้พบว่ามี

ความทกุข์อนัเกดิจากความโลภในใจตวัเองอยู่ทุกวัน โลภอยากได้ลาภ โลภอยากได้ยศ 

โลภอยากได้สรรเสริญ โลภอยากได้สุข ซึ่งล้วนแต่ท�าให้ใจไม่สงบวุ่นวาย เดือดร้อนมาก

บ้างน้อยบ้างทั้งนั้น 

ผู้มีเงินมากมายแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการเงินยิ่งขึ้นอีกได้ เพราะโลภ  

ผู้มียศใหญ่โตแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการยศใหญ่ยิ่งขึ้นอีกได้เพราะโลภ ผู้มีคน 

เอาอกเอาใจยกย่องสรรเสริญมากมายแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการให้ยิ่งขึ้นอีกได้  

เพราะโลภ 

ผู้มีความสุขล้นเหลือแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการสุขให้ย่ิงขึ้นอีกได้เพราะ

โลภ ความโลภมอียูใ่นใจผูใ้ดจงึเป็นเหตแุห่งความทกุข์ของผูน้ัน้ มโีลภมากกม็ทีกุข์มาก 
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มีโลภน้อยก็มีทุกข์น้อย ผลเป็นไปตามเหตุทุกประการ เหตุแรงผลก็แรง เช่นเดียวกับ

เหตุดีผลก็ดี เหตุชั่วผลก็ชั่ว และผู้ท�าเหตุเท่านั้นจะเป็นผู้ได้เสวยผล ผู้ไม่ได้ท�าเหตุจะ

เสวยผลไม่มีเลย เม่ือต้องการเสวยผลด้วยตนเองจงึต้องท�าเหตดุ้วยตนเอง เมือ่ต้องการ

เสวยผลดีจึงต้องท�าเหตุดี ควรตั้งสติเตือนตนเองไว้เช่นนี้เสมอ

การให้เป็นการลดความโลภ

เมือ่ไม่ต้องการเสวยทกุข์เพราะความโลภ กต้็องละเหตแุห่งทกุข์คอืความโลภ

เสีย ละได้น้อยก็จะเสวยทุกข์มาก ละได้มากก็จะเสวยทุกข์น้อย นี้เป็นความจริง 

ที่ผู้บริหารจิตจะได้ประจักษ์ด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ ไป ถ้ามีความพยายามไม่ย่อหย่อน 

เพราะความพยายามสม�า่เสมอจกัน�าให้บรรลผุลส�าเรจ็ถงึจดุหมายปลายทางได้ทกุกรณี 

ในอิทธิบาท ทางไปสู่ความส�าเร็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีวิริยะ 

ความเพียรรวมอยู่ด้วย ผู้ประสงค์ความส�าเร็จในการบริหารจิตเพื่อท�าจิตให้มีค่า 

อย่างยิ่ง จึงต้องมีความเพียรไม่ว่างเว้น 

“จตินัน้ดกีด็เีป็นทีส่ดุ ชัว่กช็ัว่เป็นทีส่ดุ ไม่มสีิง่ใดเปรียบเสมอ ทัง้ทีด่แีละทีช่ัว่ 

จึงควรเห็นความส�าคัญของจิตและมีมานะพยายามอบรมจิตของตนให้เป็นจิตที่ดีที่สุด

ด้วยกันทุกคน ผลที่ได้รับจะไม่เป็นอื่น นอกจากความสุขอย่างที่สุดของตนเอง”

ในการพิจารณาอารมณ์ค้างในจิต อย่างไม่หลอกตัวเอง อย่างเปิดเผยจริงใจ

ต่อตวัเอง อาจจะพบเหตทุีเ่นือ่งมาจากความโลภอกีเหตหุนึง่ เช่น เช้าวันนี ้ตืน่ขึน้ด้วย

อารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวผิดปรกติ พยายามท�าสติดูใจตนเองว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น  

ก็ได้พบเหตุว่าเนื่องมาจากเมื่อวันวานมารดามีเพื่อนผู้ใหญ่คนหนึ่งมาชักชวนให้ร่วม

ท�าบุญ และท่านก็ได้ชื่นชมยินดีบริจาคให้ไปเป็นจ�านวนมาก จ�านวนที่ท่านบริจาคนั้น

หากสะสมไว้ให้ลูกหลานก็จะดีกว่าท�าบุญเสีย ให้คนอื่นไปเสีย น่าเสียดาย ถึงจะยังมี

อีกแต่ก็ท�าให้จ�านวนลดน้อยลงโดยไม่จ�าเป็น ต่อว่าท่าน อธิบายให้ท่านฟัง ท่านก็ไม่

สนใจ ซ�้ายังเอะอะว่าดีไม่ดีท่านอาจจะท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้บ�ารุงการศึกษา 

หรอืการกศุลสงเคราะห์ต่าง ๆ  เสยีอีกกไ็ด้ ลูกเต้าจะให้ก็เพยีงพอมพีอใช้ มสีตปัิญญา
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กันแล้วหากันเองต่อไปก็แล้วกัน เพียงได้ยินว่า ท่านมีความคิดจะแบ่งสมบัติส่วนใหญ่

ให้การกศุลอกี ความหวงแหนเสยีดายก็ปรากฏขึน้ในใจอย่างรนุแรง ท�าให้หงดุหงดิขุน่

มวัอย่างบอกไม่ถูก ท่านท�าบญุไปไม่รูเ้ท่าไหร่แล้ว ท�าให้เงนิทีจ่ะตกเป็นของลูกลดจ�านวน

ลงไปอย่างน่าเสียดายที่สุด ถึงจะยังมีอีกมาก แต่ถ้าไม่ท�าบุญมาก ๆ จ�านวนที่มีก็จะ

เพิม่ขึน้ ไม่ลดน้อยลง แล้วถ้าหากท่านเกดิแบ่งครึง่ท�าบุญไปจรงิ ๆ  จะยิง่น่าเสยีดายใหญ่ 

นี้คือความโลภอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เพราะความโลภเป็นเหตุไม่ดี ผลที่เกิดจาก

ความโลภจึงเป็นผลไม่ดด้ีวย ถ้าไม่มคีวามโลภอยากได้เงนิทีท่่านสละท�าบญุไป ใจกจ็ะ

ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนี้ ดูแต่ท่านผู้เป็นเจ้าของเงินแท้ ๆ ท่านยังไม่เป็นทุกข์ ท่านยินด ี

มีสุข พร้อมจะสละได้อีกเป็นจ�านวนยิ่งขึ้น 

เพราะอะไร 

เพราะท่านไม่มีความโลภอยู่ในใจ ความโลภจึงไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของ

ท่าน ดูความแช่มชืน่เป็นสขุของท่านผูม้คีวามไม่โลภอนัเป็นเหตดุ ีแล้วดคูวามหงดุหงดิ

เศร้าหมองขุ่นมัวของตนเองผู้มีความโลภอันเป็นเหตุไม่ดี ดูให้เข้าใจถูกต้องถ่องแท้สม

กบัทีเ่ป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาว่าความแช่มชืน่เป็นสขุเกดิจากไม่โลภ ความหงดุหงดิ

เป็นทุกข์เกิดจากโลภ หากคิดออกไปนอกลู่นอกทางว่าความแช่มช่ืนเป็นสุขของท่าน

เกิดจากความหลงผิด ว่าการกระท�าของท่านนั้นถูกต้องสมควร ก็ให้พยายามมีสติรู้ว่า

ตนก�าลังเข้าใจผิดอย่างยิ่ง แล้วพิจารณาใหม่จนได้ความเข้าใจถูกแม้เพียงสมควรว่า

ความโลภเป็นเหตุไม่ดี มีโทษจริง ความไม่โลภเป็นเหตุดี มีคุณจริง แล้วพยายามย�้า

ถามตนเองไว้ให้เสมอว่า ต้องการให้โทษเกิดแก่ตนหรือต้องการให้คุณเกิดแก่ตน  

ถ้าต้องการให้คณุเกดิแก่ตนเป็นความแช่มชืน่เป็นสขุ ไม่หงดุหงดิเป็นทกุข์ กต้็องเพยีร

ท�าความโลภให้ลดน้อยลง 

อุบายวิธีที่จะท�าให้ความโลภลดน้อยลงอย่างได้ผล ก็คือ การหัดเป็นผู้ให้  

แม้จะเป็นเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ดีกว่าไม่รู้จักให้เสียเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อจะให้จะ

ต้องมีสติบอกตัวเองให้ชัดแจ้งว่าที่ให้นี้เพื่อท�าความโลภอันเป็นเหตุไม่ดีให้ลดน้อยลง 

มิได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทนเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันเป็นการจะท�าเหตุไม่ดียิ่ง

ขึ้น หาได้เป็นการท�าให้ลดน้อยลงไม่
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ส�าหรบัผูด้�าเนนิอบุายวธิลีดความโลภในใจตนด้วยการหดัเป็นผูใ้ห้นี ้นอกจาก

เมือ่จะให้ต้องมสีตบิอกตวัเองให้ชดัแจ้งว่าให้เพือ่ท�าความโลภให้ลดน้อยลงแล้ว เม่ือให้

แล้วให้มีสติพิจารณาใจตนเองว่าเหตุคือการให้ก่อให้เกิดผลคือความรู้สึกหรืออารมณ์

ในใจตนอย่างไร และต้องพิจารณาดังกล่าวข้างต้น คือ พิจารณาอย่างไม่หลอกตัวเอง 

อย่างเปิดเผยจริงใจต่อตัวเอง แม้พิจารณาเห็นอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวเกิดจากการให้  

ก็ให้รู้ว่ายังกระท�าเหตุไม่สมกับผลท่ีมุ่งหมาย ยังมิได้ให้ด้วยตั้งใจจริง ให้เป็นการลด

ความโลภ ให้เพิ่มความตั้งใจจริงให้ยิ่งขึ้นในการให้ครั้งต่อไป แล้วพิจารณาอารมณ์

ตนเอง อย่าได้ขาด ตราบใด ยังเห็นอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวเกิดจากการให้ ตราบนั้น 

การให้ยงัมคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะลดความโลภไม่เพยีงพอ ต้องเพิม่ความตัง้ใจจรงิให้ยิง่ขึน้ 

ให้หนกัแน่นม่ันคงขึน้ในการให้ครัง้ต่อไปและต่อไป เมือ่ใดพิจารณาอารมณ์ตนเองเหน็

ว่าปราศจากความหงดุหงดิขุน่มัวจากการให้แล้ว เมือ่นัน้ให้รูว่้าอบุายวธิลีดความโลภใน

ใจตนก�าลังได้ผลแล้ว ควรยินดีแล้ว เพราะความโลภเป็นเหตุไม่ดี ผู้ใดมีความโลภ 

อยู่ในใจ ความโลภย่อมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของผู้นั้น นี้เป็นความจริง

โลภมากทุกข์มาก

ความจริงดังกล่าวนี้ ควรมีสติท�าใจให้รู ้อย่างซาบซึ้งและอย่างสม�่าเสมอ  

จักเป็นคุณยิ่งนัก จักเป็นการบริหารจิตอย่างแท้จริง เพื่อท�าจิตให้มีค่าอย่างยิ่ง ค่าของ

จิตที่ได้รับการบริหารหรืออบรมอย่างเต็มท่ีแล้วย่อมสูงกว่าค่าของอะไรทั้งสิ้น ไม่มีค่า

ของอะไรเปรียบได้ท้ังสิ้น ในทางตรงกันข้าม จิตที่ไม่ได้รับการบริหารหรืออบรมเลย

ย่อมไม่มีค่าเลย ความไม่มีค่าของอะไรก็เปรียบกับความไม่มีค่าของจิตที่ไม่ได้รับการ

อบรมไม่ได้ทั้งสิ้น กล่าวสั้น ๆ ว่าจิตนั้นดีก็ดีเป็นที่สุด ชั่วก็ชั่วเป็นที่สุด ดีก็ให้คุณแก่

เจ้าของเป็นที่สุด ชั่วก็ให้โทษแก่เจ้าของเป็นที่สุด ไม่มีผู้ใดจะได้รับคุณหรือโทษของจิต

เท่ากับเจ้าของจิตเองเลย

ในการพิจารณาอารมณ์ค้างในจิต อย่างไม่หลอกตัวเอง อย่างเปิดเผยจริงใจ

ต่อตัวเอง อาจจะพบเหตุท่ีเน่ืองมาจากความโลภอีกเหตุหนึ่ง เช่นเช้าวันนี้ตื่นขึ้นด้วย

อารมณ์หงุดหงิดเศร้าหมองขุ่นมัว ผิดปรกติ พยายามท�าสติดูใจตัวเองว่าท�าไมจึงเป็น
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เช่นนัน้ กไ็ด้พบเหตวุ่าเน่ืองมาจากเม่ือวนัวานมกีารเปิดพนิยักรรมของญาตผิูใ้หญ่ ท่าน

หนึ่งซึ่งมีฐานะดี ได้คาดไว้ว่าจะต้องได้อะไร ๆ  หลายอย่างเพราะเป็นลูกหลานใกล้ชิด

คนหนึง่ และเม่ือท่านเจบ็หนกัก็ได้อุตส่าห์ไปช่วยรกัษาพยาบาลอย่างเตม็ที ่คดิว่าท่าน

จะเห็นใจและให้อะไรทีมี่ค่าเป็นพเิศษ แต่ถงึเวลาเข้าจรงิ ของทีท่่านแบ่งไว้ให้ในพนิยักรรม

น้อยเกินกว่าคาดหมายมากนัก จนท�าให้โกรธจนเป็นลม หน้ามืด ตาลายไปในทันที 

ทีเดียว

สมบติัพสัถานของท่านมมีากมาย ผู้ทีไ่ด้รบัแบ่งไปมาก ๆ  น้ันล้วนเป็นผูท้ีรู่สึ้ก

ว่าไม่น่าจะได้ถงึเพยีงนัน้ ส่วนตวัเองอตุส่าห์เหนือ่ยยากในระหว่างท่านเจบ็กลบัได้ส่วน

น้อยนดิเดยีวเมือ่เปรยีบทีค่าดหมายเอาไว้ตลอดมา นกึถงึส่วนทีใ่ครต่อใครได้รับเปรยีบ

กับที่ตนเองได้แล้ว เกิดความเจ็บช�้าน�้าใจ เกิดความเสียดายข้าวปลา อาหารผลหมาก

รากไม้ที่อุตส่าห์จัดหาไปเอาอกเอาใจท่าน ส่วนที่ได้รับจากท่านเกินกว่าราคาของที่ลงทุน

เสยีไปกจ็รงิ แต่ท่านมีมากกว่านัน้เหลือประมาณ ท่านน่าจะตอบแทนน�า้ใจให้ย่ิงกว่านัน้ 

ไม่น่าจะเหน็ลกูหลานคนอ่ืนดีกว่า นัน่กน่็าจะให้เรา นีก่น่็าจะให้เรา ยิง่นกึกย็ิง่เหน็ภาพ

สมบตัเิหล่านัน้ชดัเจน ล้วนเป็นของดมีรีาคาท่ีน่าจะให้เราทีเ่ราควรจะได้เป็นเจ้าของย่ิง

กว่าลูกหลานคนนั้นคนนี้

นีค้อืความโลภอันเป็นเหตแุห่งความทกุข์ ความโลภมีอยูใ่นจิตใจผูใ้ดย่อมท�าให้

ผู้นั้นเป็นทุกข์ ความโลภจักไม่ท�าให้เป็นสุขได้เลย มีโลภมากก็มีทุกข์มาก มีโลภน้อย

กม็ทีกุข์น้อย ผลเป็นไปตามเหตทุุกประการ ไม่มีทีเ่หตจุะเป็นอย่างหนึง่แล้วผลจะเป็น

อีกอย่างหนึ่ง เช่นในตัวอย่างข้างต้น หากไม่โลภมาก โลภบ้างเพียงเล็กน้อย ก็จะไม่

คาดหวงัไว้ว่าจะได้รบัส่วนแบ่งจ�านวนมาก เมือ่ได้รบัเข้าจรงิ เพยีงเล็กน้อยกจ็ะไม่ผดิหวงั 

ไม่โกรธ ไม่เป็นทุกข์มากมายเท่าทีก่�าลงัได้รับอยู ่ความทกุข์ทีไ่ด้รบัอยูน่ัน้เกิดจากโลภมาก 

จึงคาดหวังไว้ว่าจะต้องได้รับส่วนแบ่งจ�านวนมาก เมื่อได้รับเข้าจริงเพียงเล็กน้อย  

ก็ผิดหวัง ก็โกรธ ก็เสียดาย ก็เป็นทุกข์มาก

ความโลภเป็นเหตุแห่งความทุกข์ดังนี้ เมื่อตั้งใจพิจารณาอย่างมีสติจนเห็น

แน่ชัดแม้พอสมควรแล้ว ว่าใจก�าลังมีความทุกข์มากเพราะความโลภมาก หรือมีความ

ทุกข์น้อยเพราะความโลภน้อย ให้มีสติเพ่งโทษของความโลภให้ชัดท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ 

มันเป็นโทษของความโลภจริง ๆ หากพิจารณาแล้วจะกลับเห็นไปว่าไม่ได้โลภ เป็นสิ่ง
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ทีค่วรได้ต่างหาก เพราะไม่ได้สิง่ทีค่วรได้ต่างหากจงึเป็นทกุข์ ก็ให้พยายามมสีติรูว่้าตน

ก�าลังเข้าใจผิดอย่างย่ิง แล้วพิจารณาใหม่ จนได้ความเข้าใจถูก แม้เพียง สมควรว่า

ความทกุข์ครัง้นีเ้กดิจากความโลภ มิได้เกดิจากอะไรอืน่ ทีจ่รงิส่ิงทีค่วรได้ของทกุคนมอียู่ 

แต่แม้เป็นสิ่งท่ีควรได้เพียงใดก็ตาม หากไม่มีความโลภอยากได้ ก็จะไม่เป็นทุกข์เมื่อ

จะเกิดไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้

ตรงกันข้ามกับผู้มีความโลภ แม้ไม่ได้ส่ิงท่ีไม่ควรได้ก็ยังเป็นทุกข์ อย่าว่าแต่

จะไม่ได้สิ่งที่ควรได้เลย พิจารณาให้ดี ให้มีสติพอสมควร จะได้เห็นว่าเหตุแท้จริงของ

ความทุกข์ในตัวอย่างข้างต้น มิใช่อยู่ที่เป็นส่ิงควรได้หรือไม่ควรได้ แต่อยู่ท่ีใจมี 

ความโลภ เมื่อใจมีความโลภ ใจย่อมมีความทุกข์ แล้วมีสติพิจารณาว่าต้องการสงวน

รกัษาความทกุข์ไว้เป็นสมบัติของใจต่อไปหรอื หากไม่ต้องการกใ็ห้พยายามตัง้ใจมัน่ว่า

จะเพียรท�าความโลภอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ให้ลดน้อยลง การตั้งใจจริงไว้ถูกต้อง 

ประกอบกับความเพียรด�าเนินไปตามทางที่ถูกต้อง จักท�าให้ได้รับผลส�าเร็จในทุกสิ่ง  

ไม่เพียงแต่ในการท�าความโลภอันเป็นกิเลสเหตุแห่งความทุกข์ให้ลดน้อยลงจนถึงหมด

สิ้นไปได้เท่านั้น

การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ คือทางด�าเนินที่

ถกูต้องไปสูค่วามละความโลภในขัน้ต้น ส�าหรบัทกุคน จงึควรทีทุ่กคนผูป้รารถนาความ

สงบเย็นจากความไม่โลภจะหัดเป็นผู้ให้เสียแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มท�าเหตุดีเมื่อใด  

จักได้รับผลดีเมื่อนั้นแน่นอน

ความไม่โลภ

เหตุไม่ดีท�าให้เกิดอารมณ์ค้างที่เศร้าหมองร้อนรนได้ ฉันใด เหตุดีก็จักท�าให้

เกิดอารมณ์ค้างที่เบิกบานแจ่มใสได้ ฉันนั้น วันนี้ จะพูดถึงอารมณ์ค้างที่เกิดจากเหตุ

ดีที่ท�าให้เบิกบานแจ่มใส มีความไม่โลภเป็นต้น

ดังได้กล่าวแล้ว อารมณ์ค้างที่แรง มักจะรู ้ได้ทันทีท่ีรู ้ตัวตื่นในตอนเช้า  

ไม่เพยีงแต่อารมณ์ค้างท่ีท�าให้เศร้าหมองร้อนรนเท่านัน้ทีจ่ะรูไ้ด้ อารมณ์ค้างทีท่�าให้เบกิ
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บานแจ่มใสก็รู้ได้เช่นกัน แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้นจะไม่รู้ ต้องตั้งใจดู

จงึจะรู ้เช่นวนันีต้ืน่ข้ึนด้วยอารมณ์เบกิบานแจ่มใสผดิปรกต ิพยายามท�าสตดิใูจตนเอง

ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็ได้พบเหตุว่าเนื่องมาจากเมื่อวันวาน ขึ้นรถยนต์เช่าจะไปธุระ 

เมือ่ข้ึนไปนัง่ได้เหน็ถงุกระดาษใบหนึง่วางอยู ่บนทีน่ัง่ด้านหลงัส�าหรบัผูโ้ดยสาร เม่ือลอง

เปิดออกดกูไ็ด้เหน็ธนบัตรจ�านวนหนึง่ในนัน้ เป็นจ�านวนไม่น้อย มองดูผูข้บัรถกร็ูว่้าเขา

ไม่รู้เรือ่งรูร้าวด้วย สนันษิฐานได้ว่าต้องเป็นผูโ้ดยสารก่อนหน้านัน้หลงลมืไว้ ความโลภ

ท�าให้คิดว่าได้ลาภไม่รู้ตัว เกิดความยินดีที่จะเก็บไปเป็นของตนเสียเงียบ ๆ ความผิด 

ก็จะไม่มีและจะไม่มีใครรู้ สติท�าให้คิดว่าการท�าเช่นนั้นไม่สมควร แม้จะมิได้เป็นการ

ลักขโมยก็จริง แต่ก็เป็นการถือเอาของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ยกให้ และเจ้าของก็

น่าจะได้รับความทุกข์เพราะการหลงลืมครั้งนี้เป็นอันมาก

สติ ความยับยั้ง ท�าให้ความโลภที่เกิดข้ึนก่อนระงับดับไป เมื่อความโลภ 

ในเงินจ�านวนน้ันดับ เงินจ�านวนนั้นก็ไม่เป็นส่ิงที่ใจปรารถนาต้องการ ความรู้เหตุผล 

ผิดชอบชั่วดีและความควรไม่ควรอย่างไรเกิดตามมาทันที จึงได้น�าถุงเงินนั้นไปมอบ 

ที่สถานีต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีเทเงินออกจากถุงต่อหน้าเพื่อนับเงินมีจ�านวนพันเศษ และ 

ในนั้นมีกระดาษพิมพ์จ�านวนเงินไว้ด้วย มีรายชื่อรายละเอียดชัดเจน จึงเป็นที่ปรากฏ

ว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ผู้มีใจเป็นกุศลพวกหนึ่งรวมกันบริจาคคนละมากบ้างน้อยบ้าง 

เพื่อน�าไปมอบให้สถานการกุศลแห่งหน่ึง และผู้รับมอบหน้าที่ให้น�าเงินไปบริจาคได้

หลงลมืเสยีในรถเช่า ในตอนนีเ้กดิความรูสึ้กขึน้ในใจตนเองว่า ความโลภเกอืบจะท�าให้

ท�ากรรมไม่ดีท่ีแรงไม่น้อย คือถือเอาของของผู้อื่นที่เจ้าของมิได้ให้ ทั้งยังเป็นของที่

เจ้าของมุ ่งอุทิศเป็นการกุศลแล้ว ถ้าสติเกิดไม่ทัน ความโลภไม่ดับลงเสียก่อน  

ความรู้ผดิชอบชัว่ด ีการควรไม่ควรไม่เกิด ยนิดถืีอเอาเงนินัน้ไปเป็นของตน ใช้จ่ายเพ่ือ

ประโยชน์ตน ผลได้กจ็ะหาเท่ากบัผลเสยีไม่ การท�าเช่นนัน้เป็นการท�าเหตุไม่ดแีน่นอน 

ผลจักต้องเป็นผลไม่ดีแน่นอน

ตรงกันข้ามกับผลที่ได้รับ เมื่อน�าเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่ หาเจ้าของ  

เพราะเป็นผลที่ให้ความเบิกบานสบายใจจริง ๆ เริ่มแต่เมื่อสติเกิด ยับย้ังความโลภ 

ไว้ได้ ท�าให้ความโลภดับไป ใจก็เริ่มได้รับความเย็นแล้วทันที แม้เมื่อมาย้อนพิจารณา

ในภายหลังกจ็กัเหน็ได้ว่าเป็นเช่นนัน้จรงิ ใจเริม่มคีวามสงบเยน็เกดิขึน้จรงิ เมือ่สตเิกดิ 
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ความโลภดบั ไม่มีความต้องการจะถอืเอาเงนินัน้เป็นของตน ครัน้ตดัสนิใจจะน�าเงนิไป

มอบให้เจ้าหน้าท่ีจนถึงน�าไปมอบเรียบร้อย ใจมีความเบิกบานสบายเพิ่มขึ้นทุกที  

ยิ่งเมื่อได้รู้ชัดว่าเป็นเงินที่เจ้าของท้ังหลายอุทิศเพื่อการกุศล ใจก็ยิ่งเบิกบานสบายข้ึน

อย่างยากจะบอกได้ถูกต้อง ผูใ้ดกต็าม จะเป็นผูฝั้กใฝ่ในการบญุการกศุลหรอืไม่ กต็าม 

แม้เรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นได้เกิดกับตนเอง ใจของผู้นั้นจะต้องเบิกบานสบาย

อย่างยากจะบอกได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน และความเบิกบานสบายอย่างเหลือเกินนั้น 

จะฝังอยู่ในใจเป็นอารมณ์ค้างได้นานวัน นี้คือผลของการดับความโลภลงได้ แม้ใน 

บางคร้ังบางคราว เป็นผลทีด่อีย่างแท้จรงิ อย่างเหน็ได้ถนดัชัดเจนประจกัษ์แก่ใจตนเอง

ที่จริง ความเบิกบานสบายใจตนเองในตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นผลดีเพียง 

ผิวเผินของเหตุดีคือการละความโลภได้แม้เป็นบางครั้งบางเวลา ผลดีอย่างลึกซึ้งยัง 

มอียู ่และได้เกดิขึน้ฝังลงในจติใจทนัททีีค่วามโลภระงบัดบัความไม่โลภเกดิขึน้ และแม้

ผลดีเพยีงผวิเผนิคอืความเบกิบานสบายใจจะเลอืนหายหมดส้ินไปในวันหนึง่ แต่ ผลดี

อย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นและฝังลงในจิตใจแล้วจะไม่มีเวลาลบเลือน หรือลดน้อยลงเลย  

จะฝังแน่นเป็นพืน้ฐานทีดี่งามของจติใจอยูเ่ช่นนัน้ตลอดไป ทกุภพทกุชาต ิละความโลภ

ได้ครั้งหนึ่ง เกิดความยินดีเบิกบานขึ้นครั้งหนึ่ง ผลดีอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลง

เป็นพื้นฐานท่ีดีงามของจิตใจครั้งหน่ึงด้วยทันทีเช่นกัน ละความโลภได้มากครั้ง  

เกิดความยินดีเบิกบานขึ้นมากครั้งเพียงใด ผลดีอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็น

พื้นฐานที่ดีงามของจิตใจมากครั้งเพียงนั้น 

ในทางตรงกนัข้าม ความโลภเกดิข้ึนครัง้หนึง่ ความเศร้าหมองร้อนรนเกดิขึน้

คร้ังหน่ึง ผลร้ายอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานท่ีไม่ดีของจิตใจครั้งหนึ่ง

ด้วยเช่นกนั ความโลภเกดิขึน้มากครัง้ ความเศร้าหมองร้อนรนเกดิขึน้มากครัง้เพยีงไร 

ผลร้ายอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของจิตใจมากครั้งเพียงนั้น

การละความโลภและการเกิดความโลภทั้งสองอย่างนี้เป็นการท�าเหตุ ซึ่งต้อง

มผีลแน่นอน การลดความโลภเป็นการท�าเหตดุ ีซึง่จะต้องมผีลดแีน่นอน การเกดิความ

โลภเป็นการท�าเหตไุม่ด ีซ่ึงจะต้องมีผลไม่ดีแน่นอน ควรมสีตพิจิารณาว่าต้องการให้ใจ

มพีืน้ฐานทีด่งีามหรอืไม่ หากต้องการ กใ็ห้พยายามตัง้ใจมัน่ว่าแม้ความโลภปรากฏขึน้



100 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

เมื่อใด จะมีสติละเสียเมื่อนั้น ด้วยค�านึงถึงเหตุผล น�าเหตุผลขึ้นมาลบล้างจนเกิดผล

ส�าเร็จ และเหตุผลที่จริงแท้มีอยู่ให้น�าขึ้นลบล้างความโลภได้ทุกเวลาก็ คือ ความโลภ

เป็นเหตไุม่ดี ความไม่โลภเป็นเหตดุ ี ต้องการผลด ี ต้องเพยีรละความโลภให้ลดน้อยลง 

มิใช่เสริมให้ยิ่งขึ้น ใจท่ีมีความโลภน้อยกับใจท่ีมีความโลภมากย่อมมีความสุขผิดกัน  

ใจทีม่คีวามโลภน้อยเป็นใจทีม่คีวามสขุมาก ส่วนใจทีม่คีวามโลภมากเป็นใจทีม่คีวามสขุ

น้อย ไม่ควรเข้าใจผิดไปจากนี้ ควรจะท�าความเห็นในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง ความเห็นถูก

เป็นความส�าคัญยิง่ จะน�าให้เกดิการปฏิบัติถกูได้ เกดิผลดงัความปรารถนาต้องการได้

ดับโลภด้วยสติ

ที่จริง ความโลภหรือไม่โลภน้ันเป็นเรื่องของจิตใจโดยแท้ ไม่เกี่ยวกับโอกาส 

ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับผู้รู้เห็นที่จะต�าหนิติโทษ เมื่อความโลภไม่เกิดข้ึน 

ในจติใจเสียอย่างเดยีว แม้โอกาสจะเปิด กฎหมายจะไม่ลงโทษ ไม่มผีูรู้เ้หน็ทีจ่ะต�าหนิ 

ติโทษ ก็จะไม่มีการถือเอาของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ยกให้ หรือแม้ยกให้ก็อาจจะ

ไม่ปรารถนาต้องการรับไว้ จึงเห็นได้ชัดว่าความไม่โลภเป็นเรื่องของจิตใจโดยแท้  

ไม่เกีย่วกบัอะไรอืน่ เช่นเดยีวกนักบัความโลภ เพราะความโลภก็เป็นเร่ืองของจติใจโดยแท้ 

เมือ่ความโลภเกดิขึน้ในใจเสยีอย่างเดยีวแล้ว แม้จะยังไม่มีโอกาส แม้กฎหมายจะลงโทษ 

แม้มีผู้รู้เห็นที่จะต�าหนิติโทษ ก็จะต้องมีการพยายามจนสุดความสามารถท่ีจะถือเอา

ของของผูอ้ืน่โดยทีเ่จ้าของมไิด้ยกให้จนได้ นีเ่ป็นอย่างแรง อย่างเบากต้็องมีความร้อนรน

ด้วยความปรารถนาอยากได้แม้จะไม่มีทางได้จริง ๆ  ก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่าใจที่มีความโลภน้อยกับใจที่มีความโลภมากมีความสุข

ผิดกัน ใจที่มีความโลภน้อยเป็นใจท่ีมีความสุขมาก ใจที่มีความโลภมากเป็นใจที่มี 

ความสุขน้อย ความสุขส่วนนี้เป็นเรื่องเฉพาะของใจที่มีโลภน้อยจริง ๆ  หาได้เป็นเรื่อง

ของการสามารถถือเอาของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนดังปรารถนาต้องการของใจที่มีโลภ

มากไม่ ใช้สติ ใช้เหตุผล พิจารณาอารมณ์ของตนในเรื่องนี้ จะได้พบความจริงว่าเป็น 

ดังกล่าว
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ความโลภไม่อาจท�าให้เป็นสขุได้จริง ความไม่โลภต่างหากทีท่�าให้เป็นสุขได้เช่น

วันนี้ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์เป็นสุขเบิกบานแจ่มใสผิดปรกติ พยายามท�าสติดูใจตนเองว่า

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็ได้พบเหตุว่าเนื่องมาจากเมื่อวันวานเป็นวันเกิดของตน ซึ่งเป็นผู้มี

ต�าแหน่งสงู ได้ท�าบญุเลีย้งพระ เลีย้งแขก มีแขกเหรือ่ทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นฝงูพีน้่องและผูใ้ต้

บังคับบัญชาตลอดจนคนรู้จักคุ้นเคยมาในงานเป็นจ�านวนมาก เมื่อแขกกลับหมดแล้ว 

เหลอืแต่ลกูหลานในบ้านกช่็วยกนัเปิดห่อของขวญัทีม่ผีูน้�ามามอบให้ ทัง้ห่อเลก็ห่อใหญ่

มากมาย มอียูห่่อหนึง่เมือ่เปิดออกทกุคนกต้็องอทุานด้วยความประหลาดใจอย่างทีสุ่ด 

ธนบัตรสีแดงเรียงซ้อนกันแน่นอยู่เต็มกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม ไม่เล็กนัก ประมาณได้

ในทันทีว่าเป็นเงินจ�านวนหลายหมื่น ลูกหลาน เตรียมแย่งกันวุ่นวาย คนนั้นก็จะเอา

เท่านี้ คนนี้ก็จะเอาเท่านั้น มองดูหน้าทุกคนทีละคนเห็นเปล่งปลั่งด้วยความตื่นเต้น

ยนิดผีดิกว่าเมือ่ครูก่่อนมากมาย กค็งจะด้วยความโลภนัน่เองท�าให้คิดว่าได้ลาภมากมาย

โดยไม่รู้ตวั จงึเล่าให้ฟังว่าท�าไมจงึมกีารส่งเงนิจ�านวนมากนัน้มาให้เป็นของขวญัวนัเกดิ 

เป็นเงนิสนิบนจากผูต้้องการให้ใช้อ�านาจหน้าทีช่่วยเหลอืเขาเป็นพเิศษ เขาได้เคยพดูจา

ขอร้องไว้แล้ว แต่ยังมิได้ให้ค�าตอบแต่อย่างใด ด้วยยังไม่สนิทใจว่าเป็นสิ่งสมควรท�า

ทุกคนนิ่งฟังเงียบกริบ คงจะคาดหมายไปตามกันว่าจะตัดสินใจอย่างไร  

ทุกคนโตพอแล้ว ได้ยินได้ฟังเรื่องการรับสินบนของผู้นั้นผู้นี้มามากแล้ว แต่ครั้งนี ้

เป็นครั้งแรกที่เหมือนประสบกับตัวเอง ธนบัตรจ�านวนมากวางล่อตาล่อใจอยู่ตรงหน้า 

เจ้าของก็จงใจส่งมาให้ มิใช่ว่าไปขอหรือบีบบังคับเอามาเมื่อไร

ความโลภท�าให้มีความคิดขึ้นว่า น่าจะช่วยเขาเป็นพิเศษ ให้สมประสงค์ได้ 

ไม่มอีะไรผดิ หรอืถงึจะผดิบ้างกไ็ม่มใีครรู ้หรอืถงึรูก็้ไม่มใีครจะมาท�าอะไรได้ ต�าแหน่ง

ใหญ่โตพอจะคุม้ครองตัวเองอยู ่สตทิ�าให้คดิว่าการท�าเช่นนัน้ไม่สมควรแน่ การรบัเงนิ

ในกรณีนี้เป็นการรับสินบนแน่ ถ้าทุกอย่างด�าเนินไปตามความถูกต้องสมควรแล้วไม่มี

อะไรผดิแล้ว ใครทีไ่หนจะยอมเสยีเงนิเสยีทองมากมายเพือ่แลกเปลีย่นกบัความส�าเรจ็

นัน้ เงนิสนิบนนัน้เขาให้กนัต่อเม่ือรูช้ดัว่า เป็นการขอให้ท�าสิง่ทีไ่ม่ควรท�าทีเ่ป็นการผดิ

สติท�าให้นึกไปถึงคนนั้นคนนี้ที่เคยมีข่าวอื้อฉาวเป็นที่เกลียดชังเพราะเห็นแก่

เงินแล้วท�าสิ่งไม่ควรท�านี้แหละ สติท�าให้นึกถึงตนเองว่าถ้าท�าเช่นนั้นบ้างก็จะเป็นที่
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รังเกียจเช่นกัน หากไม่ท�าไม่ได้เงินจะถึงกับเดือดร้อนหรือถึงกับจะเป็นจะตายหรือ 

ปัญญาเกดิขึน้เช่นนี ้พร้อมกนันัน้ความโลภท่ีเกิดข้ึนก่อนก็ดับไป มองดธูนบตัร จ�านวน

มากเหมือนมองเห็นเศษกระดาษ ไม่มีค่า ไม่มีความหมาย ทุกคนในที่นั้นได้ทราบถึง

การตัดสินใจทันทีว่า จะส่งเงินท้ังหมดนั้นคืนเจ้าของซึ่งแนบนามบัตรมาด้วยอย่าง

เรียบร้อย เพื่อเป็นการเตือนให้ช่วยใช้อ�านาจหน้าท่ีช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษตามท่ีเขา

เคยขอร้องไว้ และเพื่อชี้เหตุผลความถูกผิดให้บุตรภริยาแลเห็น ได้ขอให้ทุกคนนึกถึง

ผู้ตกเป็นข่าวครึกโครมท�านองนี้มาแล้วมากมาย ว่าความเสียหายเดือดร้อนเกิดจาก

ความโลภเท่าน้ัน ไม่เคยปรากฏว่าเกิดจากความไม่โลภเลย แม้ลูกหลานหลายคนจะ

อ�า้อึง้แสดงความเสยีดายเงนิทีถ่กูส่งกลบัไปหาเจ้าของ แต่กมี็บางคนทีแ่สดงความเห็น

ด้วยอย่างจริงใจ ไม่มีความเสียดายอาลัยในเงินจ�านวนมากนั้นเลย เห็นแล้วมีความ

สบายใจอย่างล้นเหลือที่ได้ท�าตนเป็นตัวอย่างท่ีดีงามแก่ลูกหลาน จนท�าให้ลูกหลาน

ด�าเนินตามอย่างเห็นทันตา

อันความโลภซึ่งเป็นสิ่งสกปรกของใจนั้น ก็เช่นเดียวกับเหง่ือไคลซึ่งเป็น 

สิ่งสกปรกของร่างกาย ถ้าไม่ขัดถูให้สะอาดอยู่เสมอ ก็ย่อมจะเพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้น

ทุกทีที่จะอยู่ในระดับใดระดับหน่ึงอยู่ตลอดไปหาได้ไม่ ไม่เพียรท�าให้น้อยลงก็จะต้อง

มากข้ึน และเม่ือความโลภมากขึน้ความสุขกจ็ะน้อยลง ความโลภมากขึน้เพยีงใดความ

สุขจะน้อยลงเพียงนั้น และหากไม่เพียรละความโลภของตนเสียเลย วันหนึ่งจะรู้สึกว่า

ความสุขไม่มีเลย มีแต่ความร้อนรน ปรารถนาต้องการไม่ส้ินสุด เท่าไร ๆ ก็ไม่พอ  

ผู้ไม่รู้จักพอก็คือผู้ไม่รู้จักความสุขนั่นแล

ดับโลภด้วยเหตุผล

เมื่อเหงื่อไคลหมักหมมมากเข้า ร่างกายไม่เป็นสุข ฉันใด เมื่อความโลภทวี

มากขึ้น จิตใจก็ไม่เป็นสุข ฉันนั้น แต่ใจที่มีความหิว มีความโลภ ไม่เหมือนกายที่มี

ความหิว มีความต้องการ เพราะร่างกายที่ต้องการอาหารเม่ือได้อาหารเพียงพอแล้ว 

กอ่ิ็ม กพ็อ กส็งบ สบาย ตรงกนัข้ามกบัใจ เพราะใจทีม่คีวามโลภเม่ือได้สิง่ทีป่รารถนา

ต้องการแล้วเท่าไรกไ็ม่อ่ิม ไม่พอ ไม่สงบ มแีต่จะยิง่เร่าร้อนด้วยความปรารถนาต้องการ
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ยิ่งข้ึน เหมือนไฟที่ย่ิงใส่เชื้อก็ย่ิงเผาไหม้ร้อนแรง หยุดให้เช้ือเม่ือใดจึงจะสงบลงได้  

ด้วยเหตนุี ้หากไม่เพียรละความโลภของตนเสียเลย ความโลภกจ็ะทวีข้ึน จนถึงวันหนึง่

จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลย มีแต่ความร้อนรนปรารถนาต้องการไม่ส้ินสุด พูดง่าย ๆ  

ก็คือ ยิ่งได้ยิ่งโลภ เท่าไร ๆ  ก็ไม่พอ

เมือ่เหน็ไฟลุกไหม้ไม่ดบัก็จะรูกั้นว่าเพราะยงัไม่หมดเช้ือ แต่เมือ่เห็นความโลภ

มากขึ้นไม่หยุดยั้ง มักจะไม่รู้กันว่าเพราะยังไม่หมดเชื้อเหมือนกัน และเชื้อของความ

โลภคอืความปรารถนาต้องการ เป็นเชือ้ทีใ่ห้ความร้อนแรงยิง่กว่าเชือ้ไฟทัง้หลายมากมาย

นัก จะให้ไฟดับก็ต้องหยุดให้เชื้อเสีย จะให้ความโลภหยุดก็ต้องหยุดความปรารถนา

ต้องการเสีย 

ได้เคยกล่าวถงึวธิลีดความโลภในใจมาแล้วประการหนึง่ ว่าให้หัดเป็นผูใ้ห้โดย

ไม่หวงัผลตอบแทน เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข การให้เช่นนีค้อืการหยดุความปรารถนา

ต้องการในสิง่นัน้นัน่เอง หากยงัมคีวามปรารถนาต้องการในสิง่ใดอยู่กย่็อมให้ส่ิงนัน้ไป

ไม่ได้ นอกจากเพื่อหวังผลที่ยิ่งกว่า คือ หวังสิ่งที่ปรารถนาต้องการยิ่งกว่า หยุดความ

ปรารถนาต้องการในสิ่งใดได้จึงจะให้สิ่งนั้นไปได้ โดยไม่หวังผลที่ยิ่งกว่า

ความปรารถนาต้องการเกดิขึน้คร้ังหนึง่ ความโลภกเ็พิม่ข้ึนขัน้หนึง่ หยดุความ

ปรารถนาต้องการได้ครัง้หนึง่ ความโลภกล็ดลงขัน้หนึง่ จะให้ได้ผลคอืความโลภลดลง

จึงต้องหยดุความปรารถนาต้องการให้มากครัง้กว่าเกดิความปรารถนาต้องการ นัน้คอื 

ให้หัดเป็นผู้ให้ ให้บ่อย ๆ เสมอ ๆ อย่างน้อยก็ต้องให้มากกว่าที่เกิดความปรารถนา

ต้องการจึงจะเกิดผลในการลดความโลภ

อนึ่ง ได้เคยกล่าวถึงวิธีดับความปรารถนาต้องการหรือความโลภที่ก�าลัง 

เกดิขึน้ให้ระงบัลงได้ทนัทด้ีวยมสีตยิกเหตผุลขึน้ลบล้างให้ได้เด็ดขาด และเหตผุลทีจ่รงิ

แม้มอียูใ่ห้ยกขึน้ลบล้างด้วยความปรารถนาต้องการหรอืความโลภได้ทกุเวลา คอืเหตผุล

ที่ว่าความโลภเป็นเหตุไม่ดี ผลไม่ดีจักต้องเกิดจากความโลภแน่นอน เพราะ ผลดีจัก

ไม่เกิดจากเหตุไม่ดีเลย เป็นเด็ดขาด เมื่อต้องการผลดีก็ต้องเพียรดับความปรารถนา

ต้องการ เพื่อท�าความโลภให้ลดน้อยลง
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ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ความเสียหายเดือดร้อนเป็นผลที่เกิดจากความโลภ

เท่านั้น ความไม่โลภจักต้องให้ผลเป็นความสงบ เย็นเบิกบานสบายใจ เพราะความไม่

โลภเป็นเหตุดี ต้องก่อให้เกิดผลดีแน่นอน เช่นวันนี้ คนที่เคยมีแต่ความปรารถนา

ต้องการมาตลอดเวลาตื่นขึ้นด้วยอารมณ์เป็นสุขเบิกบานแจ่มใสผิดปรกติ พยายาม  

ท�าสตดิใูจตนเองว่าท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ กไ็ด้พบเหตวุ่า เมือ่วนัวาน ในฐานะผูม้สีทิธิจะ

รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้หนึ่งคน มีผู้ปกครอง

มากกว่าหนึง่มาฝากลกูให้น�าเข้าโรงเรยีนนัน้ให้ได้ ๒-๓ คนมฐีานะเงนิทองด ีเสนอจะ

ตอบแทนในการช่วยเหลือด้วยเงินจ�านวนมากพอดู ส่วนคนหน่ึงยากจน ไม่สามารถจะ

ตอบแทนได้ด้วยเงินทองมากมาย แต่ลูกของเขาเป็นเด็กดี เรียนดี หากได้เข้าเรียนใน

โรงเรยีนดังกล่าวนัน้กจ็ะได้เรยีนต่อไปจนจบชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย ความจรงิน่าจะ

เป็นเช่นนั้น หากเข้าเรียนในโรงเรียนน้ีไม่ได้ ก็คงยากที่จะเข้าได้ที่ไหนอื่น เพราะ 

ดังกล่าวแล้วแม่พ่อมีฐานะยากจนเกินกว่าจะดิ้นรนให้เข้าที่ไหนได้ มีที่รู้จักอยู่ก็แต่ที่

โรงเรียนดังกล่าวเท่านั้น คนที่เคยมีความปรารถนาต้องการมาตลอดเวลา เม่ือฟังค�า 

ขอร้องพร้อมด้วยเหตผุลท่ีน่าสงสารน่าเหน็ใจแล้ว สามารถดบัความปรารถนาต้องการ

ในเงินตอบแทนท่ีจะได้รับได้ทันเวลา ตกลงรับน�าเด็กรายที่ไม่มีอะไรตอบแทนเข้า

โรงเรยีน และปฏเิสธรายทีจ่ะให้เงนิทองตอบแทนไปทัง้หมด โดยได้พดูความจริงว่าจะ

ช่วยเด็กที่ไม่มีหนทางไปท่ีอ่ืนแล้ว จริง ๆ ผู้ปกครองท่ีถูกปฏิเสธรายหนึ่ง แทนที่จะ 

โกรธเคืองกลบัยกย่องสรรเสรญิอย่างจรงิใจว่าท�าถูกแล้ว ท�าส่ิงทีค่นทัว่ๆ ไปท�าได้ยาก

นักแล้ว ที่จริง คนที่เคยมีแต่ความปรารถนาต้องการมาตลอดเวลา มีความร้อนรน 

มาตลอดเวลาเพราะอ�านาจความปรารถนาต้องการต่าง ๆ เม่ือมาดับความปรารถนา

ต้องการได้ในครั้งนี้ ก็ได้รู้สึกด้วยใจตนเองว่ามีความปีติสุขเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมา

ก่อนเลย

ผูไ้ม่เคยดบัความปรารถนาต้องการมาก่อน ย่อมไม่เคยได้รูร้สอนัเลศิของการ

ดบัความปรารถนาต้องการได้แม้เพยีงครัง้คราว รสของการดับความปรารถนาต้องการ

หรือลดความโลภในใจตนเป็นรสท่ีเลิศที่โอชะ ที่ผู ้ได้รับจะเข้มแข็งอาจหาญดับ 

ความปรารถนาต้องการสบืไปได้เสมอ ๆ  จนความไม่โลภจะปรากฏประจกัษ์แก่ใจ ตนเอง 
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สักวันหน่ึง ความเยือกเย็นเป็นสุขเบิกบานสบายใจจะเกิดขึ้น อย่างหยั่งรากลึกลงใน

จิตใจ ได้เป็นพื้นฐานที่ดีงาม อันเป็นสิ่งควรปรารถนาต้องการย่ิงกว่าสมบัติภายนอก 

ทั้งหลาย

ให้เพื่อหวังบุญมใิช่โลภ

เชื้อเป็นอาหารของไฟ ความปรารถนาต้องการเป็นอาหารของความโลภ  

ไฟจะลุกไหม้อยู่ไม่รู้ดับแม้ไม่หมดเชื้อ ความโลภก็จะทวีขึ้นไม่หยุดยั้งแม้ไม่หยุดความ

ปรารถนาต้องการ ไฟท่ีก�าลังลุกแรงจะอ่อนแรงลง เมื่อเชื้อน้อยลง และจะดับสนิท  

เมือ่หมดเชือ้สิน้เชงิ ฉนัใด ความโลภทีแ่รงจดักจ็ะอ่อนลงได้เมือ่ความปรารถนาต้องการ

น้อยลงและจะสิ้นโลภได้สิ้นเชิงเมื่อความปรารถนาต้องการหมดสิ้นเชิง ฉันนั้น แต่ไฟ

น้ันแตกต่างกับความโลภ ตรงท่ีว่าเม่ือไม่เพิ่มเชื้อไฟ ก็จะเผาไหม้เชื้อเดิมให้น้อยลง

จนถึงหมดสิ้นไปได้ ดับสนิทลงได้ด้วยล�าพังตนเอง แต่ความโลภจักไม่เป็นเช่นไฟ  

เพราะความโลภจักไม่เผาไหม้ความปรารถนาต้องการให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปได้ 

ความโลภจักเผารนความปรารถนาต้องการให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นทุกทีเท่านั้น

พูดอีกอย่างก็คือ ความปรารถนาต้องการเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วจักเป็นอาหาร

ของความโลภท่ีถูกความโลภเผารนเท่าใดก็ไม่มีวันหมดสิ้น หรือลดน้อยลงได้เลย  

เหมอืนเป็นสิง่อยูย่งคงกระพนัวเิศษสดุ ไม่มีอะไรจะท�าให้ความปรารถนาต้องการหรือ

อาหารของความโลภลดน้อยจนถงึหมดสิน้ลงได้ นอกจากอ�านาจจติทีเ่ข้มแขง็พอสมควร

เท่านัน้ คอืต้องใช้อ�านาจจิตทีเ่ข้มแขง็เข้าดบัเท่านัน้ จึงจะท�าให้ความปรารถนาต้องการ

ลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไป ความโลภขาดอาหาร ไม่มีสิ่งส�าหรับเผารนให้เร่าร้อนต่อไป 

ก็จักอ่อนแรงลง ถึงขาดสิ้นเช่นเดียวกัน

ทีจ่ริง เม่ือความโลภมีอาหารให้เผารนอยูน่ัน้ จติใจร้อนเร่าอยูด้่วยกนั แต่มาก

น้อยแตกต่างกันตามส่วนของความปรารถนาต้องการที่เกิดอยู่ในใจ มีความปรารถนา

ต้องการมาก ความโลภเผารุนแรงมาก จิตใจก็เร่าร้อนมาก มีความปรารถนาต้องการ

น้อย ความโลภเผารนเพียงเล็กน้อย จิตใจกเ็ร่าร้อนน้อย เพราะมกัไม่ท�าสตพิจิารณาใจ 
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พิจารณาอารมณ์ เมื่อมีความปรารถนาต้องการ จักมักไม่เห็นความจริงว่าเมื่อมีความ

ปรารถนาต้องการเกิดขึ้นนั้น ใจร้อน ไม่เป็นสุข อารมณ์ร้อน ไม่เป็นสุข กลับไปคิด

เสียว่าความปรารถนาต้องการให้ความเย็น ให้ความสขุ เพราะให้วตัถเุพิม่ขึน้เป็นสมบตัิ

ของตน ความคิดเอาเองกบัความเหน็จรงิเพราะมสีตพิจิารณาด้วยปัญญาไม่เหมอืนกนั 

ความคิดเอาเอง แม้บางทีอาจจะถูกต้องได้ แต่ก็เป็นการบังเอิญ แต่ความเห็นจริง  

เพราะมสีตพิจิารณาด้วยปัญญาจะถกูต้องเสมอ ไม่เป็นการบงัเอญิ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ทรงสอนให้ใช้สติ ใช้ปัญญา พิจารณาให้เห็นความจริงทุกอย่าง ไม่ได้ทรงสอนให ้

คดิเอาเอง พุทธศาสนกิผูเ้คารพในพระพทุธองค์จงึควรต้องเคารพปฏบิตัติามทีท่รงสอน

นี้ด้วย

ธรรมดาผูเ้ป็นปถุชุน ความปรารถนาต้องการย่อมบงัเกดิขึน้ได้เสมอ วธิปีฏบิตัิ

ที่ถูกต้องก็ดังกล่าวแล้ว เมื่อความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด ให้ท�าสติพิจารณา

ใจตนเองอย่างผูม้ปัีญญา อย่าคดิเอาเองว่าใจเป็นอย่างไร จะต้องได้พบความจรงิแน่นอน

ว่าใจเป็นทุกข์ ใจเร่าร้อนด้วยอ�านาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นนั้น ใจจะไม่สงบ

เย็นด้วยอ�านาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด แม้ว่าความปรารถนา

ต้องการจะท�าให้ได้วัตถุมาเป็นสมบัติเพิ่มขึ้นก็ตาม

อาจก�าหนดลงได้ทีเดียวว่าความปรารถนาต้องการเป็นความร้อน เป็นส่ิง 

อยู่ยงคงกระพันวิเศษสุดที่ไฟแห่งความโลภไม่อาจเผาสิ้นให้มอดไหม้หมดสิ้นไปได้  

มีแต่จะยิ่งทวีความร้อนขึ้นทุกที นอกเสียจากจะใช้อ�านาจจิตที่เข้มแข็งดับเสียเท่านั้น

การดบัความปรารถนาต้องการในสิง่ใดสิง่หนึง่นัน้ อาจจะท�าได้ช้าหรอืรูส้กึตวั

ช้าว่าดับได้เพียงใดแล้ว วิธีดับให้ได้เร็วหรือให้รู้สึกตัวเร็วว่าดับได้เพียงใดแล้ว ใหใ้ช้วิธี

ทีแ่นะน�าแล้วคอืให้หดัเป็นผูใ้ห้ให้บ่อย ๆ  ให้เสมอ ๆ  หยบิยกอะไรของตนให้ผู้ใดไปได้ครัง้

หน่ึงก็รู้ได้ทันทีว่าดับความปรารถนาต้องการในส่ิงนั้นได้แล้ว หยิบยกอะไร ให้ไปได้

เพยีงไหนกร็ู้ได้ว่าดบัได้เพียงนัน้แลว้ การให้กบัการดบัความปรารถนาต้องการจะเกดิขึ้น

พร้อมกนัเสมอ ถ้าการให้นัน้เป็นการให้เพือ่ลดกิเลสคอืความโลภในใจตน มไิด้เป็นการ

ให้เพือ่หวงัผลตอบแทนทีย่ิง่กว่า มผีลตอบแทนทีย่ิง่กว่าเพยีงอย่างเดียวทีห่วงัได้เมือ่จะ

ให้สิง่ใดสิง่หนึง่แก่ผู้ใด จะไม่เป็นการเพิม่ความโลภความปรารถนาต้องการ ผลตอบแทน
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นัน้คือบญุ เพราะบญุเป็นความด ีเป็นเหตดุ ีจกัให้ผลด ีให้เพือ่ลดความโลภหรอืให้เพือ่

หวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่าเป็นบุญเป็นกุศล จึงเป็นการให้ที่อยู่ในขอบข่ายเดียวกันได้ 

ควรท�าให้ได้เสมอ ๆ

การท�าเหตุดีเสมอ ย่อมจักได้รับผลดีเสมอ การให้เพ่ือดับความปรารถนา

ต้องการ เพื่อท�าความโลภให้ลดน้อยลงหรือเพ่ือบุญกุศลเป็นเหตุดีทั้งนั้น จักให ้

ผลดีเป็นความสุข ความสงบเย็นจากความโลภทั้งนั้น เช่น เช้าวันนี้ ตื่นขึ้นด้วยจิตใจ

เอิบอาบเย็นฉ�่าผิดปรกติจนรู้สึกถนัดชัดเจน เมื่อท�าสติดูใจตนเองว่าท�าไมจึงเป็น 

เช่นนั้น ก็ได้พบเหตุว่าเพราะเมื่อวานผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารกุศลใหญ่โตแห่งหนึ่งมา

ขอพบ เพื่อให้ยินยอมขออนุมัติการสร้างผิดสัญญาให้ผ่านไปโดยไม่ต้องแก้ไข และ 

จะตอบแทนด้วยเงนิจ�านวนมาก ความโลภเกดิขึน้ก่อน ท�าให้นกึถงึอะไร ๆ  หลายอย่างที่

จะเกิดได้จากเงินจ�านวนมากขึ้น สติเกิดตามมาเตือนว่าความโลภเป็นเหตุไม่ดี ผลไม่

ดีจะต้องเกดิเพราะความโลภคร้ังน้ีแน่นอน จะเป็นผลไม่ดมีากน้อยเพยีงใดกไ็ม่อาจรูไ้ด้ 

ทกุอย่างไป แต่จะเป็นการท�าให้ความโลภในใจตนเพิม่ขึน้กว่าเดมินัน้แน่นอน ความโลภ

เป็นสิ่งควรลดควรละ ไม่ควรเพิ่ม เมื่อสติเกิด ปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีเกิด ความโลภ 

กด็บั เงนิจ�านวนมากไม่มค่ีาไม่มคีวามหมายไปในทันที เห็นค่าของความไม่โลภมากมาย

กว่า ผู้รับเหมาซ่ึงตั้งหน้ามาให้สินบนก็ต้องผิดหวังกลับไป แต่ก็มีใจกว้างพอจะชมว่า  

ไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เงินไม่สามารถซื้อได้ และได้ขอโทษขอโพยเป็นอันมาก 

นีเ้ป็นตัวอย่างของผลดีเพยีงเลก็น้อยทีเ่กดิจากเหตดุ ีคือความดบัความปรารถนา

ต้องการหรอืความโลภลงเสยีได้แม้เพยีงชัว่คร้ังชัว่คราว สามารถท�าให้ยกเงนิทีค่วรเป็น

ของตนให้กลับไปเป็นส่วนที่ม่ันคงถาวรเพราะสร้างถูกแบบแปลนของอาคารกุศลใหญ่

โตแห่งนัน้ได้ เรยีกว่าเป็นการดบัความปรารถนาต้องการเพือ่ท�าความโลภให้ลดน้อยลง 

และเพือ่บุญกศุลอย่างยิง่ด้วย ความเอิบอาบเยน็ฉ�า่ผดิปรกตจิงึเกดิขึน้ในใจนบัแต่วนิาที

ที่ดับความปรารถนาต้องการลงได้ จนถึงเป็นอารมณ์ค้างติดอยู่ข้ามวันข้ามคืน และ 

ยิ่งกว่าน้ันได้ฝังลึกลงเป็นพื้นฐานที่ดีงามของใจส่วนหนึ่งด้วยแล้ว ใจที่มีพื้นฐานดีงาม

หรือใจทีดี่งามนัน้เป็นสิง่ทีมี่ค่าทีส่ดุ ไม่มค่ีาของอะไรอืน่เปรยีบได้ จะเป็นคณุประโยชน์

แก่ตัวเองยิ่งกว่าคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ใดทั้งสิ้น



108 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ความไม่ต้องการเป็นสุข

การดับความปรารถนาต้องการเสียได้ แม้เพียงในสิ่งใดสิ่งหน่ึง และเพียง 

ครั้งหนึ่งคราวหน่ึงก็ตาม ก็ย่อมดีกว่าไม่เคยดับความปรารถนาต้องการได้เลย  

ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ทัง้ยังส่งเสรมิให้แรงขึน้ด้วยการตัง้ปรารถนาในสิง่นัน้ส่ิง

น้ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ไม่รู ้จักพอ ไม่รู ้จักท�าสติพิจารณาให้เห็นความจริงว่าผลของ 

ความปรารถนาต้องการท่ีแท้จริงน้ันไม่ได้ดิบดีอะไรเลย วัตถุที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยอ�านาจ

ความปรารถนาต้องการไม่ผิดกับเชื้อส�าหรับเพิ่มความลุกไหม้แรงร้อนให้แก่กองไฟ  

มิได้ให้ความสงบเย็น แต่ให้ความร้อนเผารนจิตใจ เป็นความจริงดังกล่าว แต่เป็น 

ความจรงิทีจ่�าเป็นต้องใช้สติเพยีงพอในการพจิารณาจงึจะเหน็ได้ถกูต้องถ่องแท้ มฉิะนัน้

แล้ว ก็จะเห็นอย่างผิด ๆ ว่าวัตถุที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยอ�านาจความปรารถนาต้องการ  

เป็นสิ่งที่ให้ความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ ยิ่งได้มากเท่าไรก็ยิ่งท�าให้ความสุข 

ความสมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้นเท่านั้น ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายนั้นอาจเกิดขึ้น 

ได้จริงด้วยวัตถุ แต่ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางใจไม่อาจเกิดได้ด้วยวัตถุ

ตรงกันข้าม ส�าหรับผู้มีสติและมีปัญญาไม่เพียงพอในธรรม ความสมบูรณ์

บริบูรณ์ทางกายจะท�าให้บกพร่องทางใจยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมัวหลงเพลินติดอยู่ใน 

ความสมบรูณ์บรบิรูณ์ทางกายก็ย่อมไม่ค�านงึถึงความบกพร่องทางใจ แม้ใจจะบกพร่อง

เพียงใดกเ็หน็ไม่เข้าใจ เหน็ทุกข์เป็นสขุ เหน็ช่ัวเป็นด ี เหน็การเสียเป็นการได้ เหน็โทษ

เป็นคุณ เช่นเดียวกับที่เห็นความได้มาตามปรารถนาต้องการเป็นโชคเป็นลาภ เป็น

เครื่องเสริมความสมบูรณ์บริบูรณ์ การเห็นเช่นนั้นเป็นการเห็นผิด จะท�าการเห็นผิด

เช่นนั้นให้เป็นการเห็นถูกได้ ต้องท�าสติ ต้องใช้ปัญญา ต้องพิจารณาตนเอง อย่างไม่

หลอกตนเอง อย่างเปิดเผยจริงใจ แล้วจะได้พบความจริง ความเห็นถูก ว่าความ

ปรารถนาต้องการหรือความโลภเป็นเหตแุห่งความทกุข์ความเดือดร้อน ทัง้ของตนและ

ของผู้อื่น มีความปรารถนาต้องการมากก็มีความทุกข์มาก มีความเดือดร้อนมาก  

มีความปรารถนาต้องการน้อยก็มีความทุกข์น้อย มีความเดือดร้อนน้อย

เช้าวันนี้ อาจจะตื่นขึ้นด้วยอารมณ์หงุดหงิดเร่าร้อนเหลือเกิน เมื่อท�าสติดูใจ

ตนเองว่าท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ กอ็าจได้พบเหตวุ่าเมือ่วนัวานมผีูพ้าไปชมพระพทุธรปูเก่า
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แก่สวยงามมากองค์หน่ึงเพราะเห็นว่าเป็นผู้ชอบสะสมพระ พอได้เห็นก็ถูกใจอย่างยิ่ง 

ต้องการจะได้ไว้เป็นของตนอย่างย่ิง และก็คิดว่าจะต้องได้อย่างแน่นอน เจ้าของเป็น

ข้าราชการชั้นผู้น้อย ฐานะก็ยากจน จึงออกปากขอเช่าทันที มั่นใจจะต้องได้แน่นอน 

แต่หาได้เป็นดังคาดหมายไม่ เจ้าของปฏิเสธ โดยไม่ยอมรับเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใด ๆ 

ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเพิม่เงนิให้จนสงูลิว่แล้วกย็งัไม่ยอม มิได้เป็นการเล่นตัว แต่ด้วยเหตุผลว่า 

เป็นของทีปู่ย่่าตายายรกัมาก มอบให้ไว้เพือ่เป็นสิรมิงคลแก่บ้าน ตวัเขาและครอบครวั 

ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เขาก็ได้ประจักษ์อยู่เสมอ แม้เขาจะยากจนแต่เขาก็ไม่อาจ

ให้เช่าท่านไปจากเขาได้ ไม่ว่าจะต้องราคาสูงสักเพียงไรก็ตาม ถึงเขาจะตายไป เขาก็จะ

ก�าชับลูกหลานให้รักษาพระองค์น้ันไว้เสมอด้วยชีวิต อย่าได้เห็นแก่เครื่องตอบแทน 

ใด ๆ  แล้วสละท่านไปเป็นอันขาด

น่ีเป็นเหตแุห่งความผดิหวงั ไม่สมดังความปรารถนาต้องการได้ อตุส่าห์หว่าน

ล้อมอยู่นาน แต่อย่างไร ๆ ก็ไม่ส�าเร็จ ท�าให้หงุดหงิดร้อนเร่าเพราะมีความปรารถนา

ต้องการในพระองค์นั้นเหลือเกิน พยายามคิดหาทางที่จะให้ได้รับผลส�าเร็จ จนกระทั่ง

หลับไปในคืนนั้น และตื่นขึ้นในเช้าวันนี้อย่างมีอารมณ์ค้าง เป็นความหงุดหงิดเร่าร้อน

ดังกล่าวแล้ว นึกถึงวิธีร้อยแปดท่ีคิดขึ้นเพื่อจะเอาพระองค์นั้นมาเป็นของตนให้ได้  

คิดไปทางนั้น คิดไปทางนี้ ทั้งซื่อทั้งคด เพื่อจะท�าความปรารถนาต้องการให้บรรลุผล

ส�าเร็จให้ได้ ไม่ค�านึงเลยถึงเหตุผลของฝ่ายเจ้าของ ยิ่งคิดก็ย่ิงร้อนใจ หงุดหงิดหา 

ความสขุสงบไม่ได้เอาจรงิ ๆ  ในใจมแีต่ความปรารถนาต้องการอย่างรนุแรง จะต้องเอา

ให้ได้ อะไร ๆ  ทีใ่หญ่โตกว่านี ้ราคามากกว่านีเ้ป็น ๑๐‚๐๐๐ เป็น ๑๐๐‚๐๐๐ ถึงเป็น 

๑‚๐๐๐‚๐๐๐ ก็ยังเอาจนได้มาแล้วนักต่อนัก ไม่เห็นมีใครจะอาจขัดขวางได้เหมือน

อย่างเจ้าของพระองค์ดังกล่าวแล้วเลย

ความคิดร้อนหนักขึ้น วุ่นหนักขึ้น จนกระทั่งเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาใน 

ขณะนั้นว่านี่เป็นเพราะความอยากได้พระองค์นั้นแท้ ๆ ถ้าไม่อยากได้ท่านเสีย 

อย่างเดียว ความร้อนใจก็จะไม่เกิด บอกตัวเองว่าลองท�าใจให้ไม่ต้องการดูประเดี๋ยว 

แล้วชั่วเวลานั้น ความร้อนใจจะหายไปหรือไม่ เมื่อลองท�าใจให้ไม่ต้องการพระองค์นั้น

ดูในขณะน้ัน แล้วท�าสติดูใจตนเองก็ได้เห็นว่าไม่มีความร้อนเช่นเมื่อก�าลังหาช่องทาง

จะเอาพระองค์น้ันมาเป็นของตนให้ได้ สติและปัญญาท�าให้รู้ชัดว่าความร้อนเกิดจาก
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ความปรารถนาต้องการแน่ ความร้อนดับไปเพราะดับความปรารถนาต้องการเสียได้

แน่แล้ว ท�าสติใช้ปัญญาพิจาณาต่อไปว่า ถ้าความปรารถนาต้องการท�าให้ใจร้อนเร่า

อย่างประจักษ์แก่ใจตนเองเช่นนั้น ยังจะควรปล่อยให้ความปรารถนาต้องการเกิดแล้ว

เกิดเล่าอยู่อีกต่อไปหรือ หรือควรท�าให้ลดน้อยลงจนถึงไม่เกิดเลย เพ่ือจะได้พ้นจาก

ความร้อนเร่าของจิตใจ ไม่ต้องทรมาน ไม่ต้องวุ่นวาย

ความปรารถนาต้องการนั้นเมื่อปล่อยให้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหา

ทางให้สมปรารถนา ส�าหรับบางคนถึงกับลืมนึกถึงบาปบุญคุณโทษ ลืมนึกถึง 

ชือ่เสยีงเกยีรตยิศ มุ่งแต่จะให้ได้ดงัปรารถนาต้องการเท่านัน้ และเรือ่งเช่นนี ้คนทีรู่ท้ีเ่หน็ 

ที่มิใช่เป็นเจ้าตัวผู้เกิดความปรารถนาต้องการครอบง�า จะอดน�าไปกล่าวถึงอย่างสลด

สังเวชไม่ได้เลย จะมากหรือน้อยเท่านั้น ความโลภของบุคคลจึงมิได้ผิดกับศีลในเรื่อง

อาจส่งกลิ่นไปได้ แม้ทวนลม...

ความโลภมกีลิ่นเหม็นทวนลม

นั่นคือ ผู้มีศีลย่อมล่วงรู้ไปถึงทุกทิศทุกทาง แม้ในทิศทางท่ีทวนลม ฉันใด  

ผู้มีความโลภก็ย่อมล่วงรู้ไปถึงทุกทิศทุกทางแม้ในทิศทางที่ทวนลม ฉันนั้น ผิดกันที่ว่า

ผู้มีศีลย่อมหอมหวน ส่วนผู้มีความโลภย่อมเหม็นคลุ้ง เพราะกลิ่นของศีลเป็นกลิ่นท่ี

หอม ส่วนกลิ่นของความโลภเป็นกลิ่นที่เหม็น

กลิ่นของศีลหอม กลิ่นของความโลภเหม็น นี้เป็นความจริง และเป็นความจริง

ที่จะให้ประโยชน์แก่จิตใจเป็นอันมากหากจะเชื่อว่าเป็นความจริง แล้วไตร่ตรองดูว่า 

กลิ่นใดเป็นที่พึงปรารถนา กลิ่นของศีลที่หอมหรือกลิ่นของความโลภที่เหม็น ท�าความ

แน่ใจกับตนเองว่าปรารถนาจะเป็นผู้มีกลิ่นหอมทวนลมไป หรือปรารถนา จะเป็นผู้มี

กลิน่เหมน็ทวนลมไป แม้แน่ใจแล้วว่าปรารถนาเช่นไรกใ็ห้ท�าเหตทุีจ่ะให้เกดิผลเช่นนัน้ 

ขณะเดียวกัน อย่าได้ลืมว่าเหตุกับผลย่อมตรงกันเสมอ เหตุดีเท่านั้นท่ีจะให้ผลดี  

เหตชุัว่เท่านัน้ท่ีจะให้ผลชัว่ เหตดุจีะไม่ให้ผลชัว่อย่างเดด็ขาด และเหตชุัว่จะไม่ให้ผลดี

อย่างเดด็ขาด ไม่มข้ีอยกเว้นอย่างแน่นอนส�าหรบัเรือ่งเหตแุละผลนี ้ต้องเป็นไปดงักล่าว
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แล้วเสมอ จะเป็นคุณแก่จิตใจอย่างย่ิงหากจะท�าความเชื่อมั่นในเร่ืองนี้ให้เกิดขึ้นอย่าง

หนักแน่น ไม่คลอนแคลน

แม้แน่ใจตนเองแล้วว่าปรารถนาจะเป็นผู้มีกลิ่นเหม็นทวนลมไป กลิ่นส่งไป 

ถึงไหน ก็เหม็นไปถึงนั่น แม้แน่ใจตนเองแล้วเช่นนี้ ก็ไม่จ�าเป็นต้องพยายามท�า 

ความปรารถนาต้องการให้ลดน้อยลง ยิง่ได้ยิง่อยาก ยิง่อยากยิง่ได้ ปล่อยให้เป็นไปจน 

สุดฤทธิ์ กลิ่นเหม็นก็จะฟุ้งตลบยิ่งขึ้น ๆ ไปถึงทุกทิศทุกทาง ทั้งตามลมและทวนลม 

สมดังความปรารถนาที่จะเป็นผู้มีกลิ่นเหม็นแน่นอน

ทีจ่รงิ เรื่องกลิน่เหม็นตลบของความโลภนี ้เป็นทีป่รากฏประจกัษ์แก่ทกุ ๆ  คน

มาแล้วเนอืง ๆ  ท�าความเสือ่มเสยีชือ่เสยีงเกยีรตยิศและท�าความอบัอายขายหน้าให้เกดิ

แก่บรรดาผู้เกี่ยวข้องท้ังหลายมากบ้างน้อยบ้างไปตามกัน แม้แต่เจ้าตัวเองก็มิได้พ้น

จากความเสือ่มเสยีและความอับอายขายหน้าดงักล่าว ทัง้ยังจะได้รบัย่ิงกว่าคนอ่ืนทัง้หมด 

เป็นความร้อนท่ีเผาลนจิตใจอย่างมากมาย แต่เมื่อความโลภยังแรงจนสติเกิดไม่ได้ 

ปัญญาเกดิไม่ได้ ตวัเองกย่็อมไม่แลเหน็ใจของตวัเองตามความจรงิ กลบัไปเหน็อย่างที่

เคยกล่าวแล้วคอืเหน็ทกุข์เป็นสขุ เหน็ความช่ัวเป็นความดี เหน็การเสยีเป็นการได้ หรือ

เห็นความปรารถนาต้องการอันเป็นอาหารของความโลภว่าเป็นทางให้ด�าเนินไปถึง 

ความเป็นผู้ได้เป็นเจ้าของสมบัติพัสถานมากมายไม่ส้ินสุด ท้ังท่ีความจริงนั้นเป็น 

ทางให้ด�าเนินไปอย่างเร่าร้อนยิ่งขึ้นทุกที จนถึงหลุมไฟท่ีจะเผาไหม้ให้พินาศไม่เหลือ 

ทัง้ชือ่เสยีง เกยีรตยิศและความสขุ เยือกเยน็ อันเป็นผลของความไม่โลภไม่ปรารถนา

ต้องการ

แต่แม้แน่ใจตนเองแล้วว่าปรารถนาจะเป็นผู้มีกลิ่นหอมทวนลมไป กลิ่นส่ง 

ไปถึงไหนก็หอมหวนชื่นใจไปถึงนั่น แม้แน่ใจตนเองแล้วเช่นนี้ ก็จ�าเป็นต้องพยายาม

ท�าความปรารถนาต้องการให้ลดน้อยลงเป็นล�าดับ ๆ ไป คือ ต้องดับความปรารถนา

ต้องการให้ได้เป็นครั้งคราวไป วิธีปฏิบัติขั้นแรกก็คือให้หัดเป็นผู้ให้ตั้งแต่ของเล็กน้อย 

แก่ผูเ้ป็นทีร่กัก่อน แล้วจงึขยายขึน้เป็นของมค่ีาแก่ผูเ้ป็นทีร่กั เมือ่ให้แล้วกใ็ห้ส�ารวจใจ

ตนเองว่ามีความอาลัยเสียดายหรือไม่ มากน้อยเพียงไหน ถึงมีความอาลัยเสียดายก็

ให้เพียงรู้ว่าอาลัยเสียดาย แต่ให้เข้มแข็งตัดใจให้ต่อไป อย่าหยุดเสียเพียงเมื่อรู้สึก
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เสียดาย การให้บ่อย ๆ เท่านั้นท่ีจะท�าให้ความเสียดายลดน้อยถึงหมดสิ้นไปได้  

เมื่อสามารถให้แก่ผู้เป็นท่ีรักได้โดยไม่มีความเสียดายแล้วก็ให้ขยายวงผู้รับออกไปถึง 

ผูม้ไิด้เป็นทีร่กั มไิด้เกีย่วข้องเป็นญาตพิีน้่อง อาจจะท�าได้ยากในข้ันต้น แต่กท็�าได้หาก

ตั้งสติเตือนตนเองไว้เสมอว่า การท�าเช่นนั้นเป็นการด�าเนินไปสู่ความเป็นผู้มีกลิ่น

หอมหวนชื่นใจ

ตรงกันข้ามกับผู้มีแต่ความปรารถนาต้องการไม่ส้ินสุด ซึ่งก�าลังด�าเนินไปสู่

ความเป็นผู้มีกล่ินเหม็นตลบชวนรังเกียจ ผู้มีความปรารถนาต้องการน้อยหรือไม่โลภ 

เป็นผูม้ศีลี เพราะย่อมจกัไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของความปรารถนาต้องการหรอืความโลภ

จนถงึกับเสยีศีล อย่างน้อยกข้็อท่ีไม่ถอืเอาของทีเ่จ้าของมไิด้ยกให้ไปเป็นของตน ความ

ปรารถนาต้องการหรือความโลภนั้นอาจท�าให้เสียศีลได้หลายข้อหรือทุกข้อเลยทีเดียว 

ตัง้แต่ศลีข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ความปรารถนาต้องการหรอืความโลภอาจท�าให้เสียได้ทัง้หมด 

หากเป็นความปรารถนาต้องการหรือความโลภที่แรงมาก ๆ  ท�าสตพิิจารณาก็จะเห็นว่า

เป็นความจริงเช่นนี้ และก็จะได้เห็นว่าอ�านาจของความปรารถนาต้องการหรือความโลภ

เป็นไปในทางท่ีให้โทษรุนแรงจริง ๆ ควรจะกลัว ควรจะเต็มใจท�าทุกอย่างเพื่อแก้ไข

ป้องกนัมใิห้โทษนัน้เกดิแก่ตน ไม่ควรจะปล่อยไว้ให้สายเกนิไปจนถึงได้รบัโทษนัน้เสียก่อน 

ผูไ้ม่พจิารณาด้วยสตปัิญญาให้เหน็ว่าความปรารถนาต้องการหรอืความโลภมีโทษอย่างย่ิง 

ปล่อยใจให้ตกอยูใ่ต้อ�านาจของความปรารถนาต้องการหรอืความโลภจกัต้องได้รบัโทษ

แน่นอน เพียงแต่ว่าจะน้อยหรือมากเพียงใดเท่านั้น

เช้าวนันี ้อาจจะตืน่ขึน้ด้วยอารมณ์เร่าร้อนขุน่มวัเหลอืเกนิ เมือ่ท�าสติดูใจตนเอง

ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็อาจได้พบเหตุว่าเม่ือวันก่อนความโลภน�าให้ประกอบกรรม

ทุจริตผิดกฎหมาย และเม่ือวันวานเจ้าหน้าที่ได้พุ่งจุดสนใจมาถึงตัวแล้ว แม้จะยังไม่

อย่างเปิดเผยแน่นอนแต่กท็�าให้ตกใจกลวัความผดิเป็นอย่างย่ิง เพราะใครจะรู้หรอืไม่รู้

กต็าม ตัวเองรูดี้ว่าได้ท�าผดิไว้จริง จะต้องได้รับโทษจริง หากมีผู้ล่วงรู้หลักฐานและจับได้ 

ไม่มีใครรู้ว่ากฎหมายจะอาจลงโทษในความผิดอันเกิดจากความโลภนี้ได้เม่ือไรหรือไม่ 

แต่ใจตนเองได้ลงโทษตัวเองแล้วตั้งแต่วินาทีแรกท่ีท�าผิด และโทษยิ่งทวีขึ้นทุกที  

จนเหมอืนมไีฟเข้าไปลุกโพลงเผาไหม้อยู่ในหวัอก หวาดกลวัอาญาบ้านเมือง ทีก่่อนจะ

ท�าทจุรติ ความโลภปิดบงัเสยี มใิห้นกึถงึเลย ทัง้ยงันกึถงึชือ่เสยีงเกยีรตยิศของตนเอง 
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ของวงศ์สกุล ของบุตรภริยาที่จะต้องเสื่อมเสีย ยิ่งนึกก็ยิ่งร้อน ยิ่งทุกข์ นี้เป็นโทษที่

ต้องเกิดแน่นอนแก่ใจ ที่ไม่พิจารณาให้เห็นว่า ความปรารถนาต้องการหรือความโลภ

เป็นสิ่งสกปรก ซึ่งแม้ไม่เพียรพยายามขัดถูให้สม�่าเสมอก็จะเพ่ิมความสกปรกย่ิงขึ้น

ทกุท ีแม้ไม่เพยีรพยายามดบั ปล่อยให้มใีห้เป็นไปตามใจชอบ วันหนึง่จะเผาไหม้หมดส้ิน 

ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศและความสุขกายสบายใจ

คนโลภตายร้อน

แทบทุกคนได้เคยพบเคยเห็นหรือเคยทราบความจริงดังกล่าวมาแล้ว ไม่เป็น

เร่ืองของตนเอง ก็อาจเป็นเรื่องของญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จักหรือคนอื่น เพราะ

เรือ่งของความโลภนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่โต มอียูท่กุหนทกุแห่ง ผลร้ายของความโลภปรากฏ

เป็นเรื่อง เป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวัน สร้างความเดือดร้อน ความสลดสังเวช ความเสีย

หายให้เกิดอยู่เป็นประจ�า แต่ก็มีสติกันไม่พอที่จะพิจารณาให้เห็นว่าความโลภก่อโทษ

รุนแรงนัก จงึควรจะกลวั ควรจะเตม็ใจท�าทกุอย่างเพือ่แก้ไขป้องกนัมใิห้โทษเกดิแก่ตน

ส�าหรับบางรายมีสติพอส�าหรับจะแลเห็นโทษของความโลภที่เกิดขึ้นในใจ 

ผูอ้ืน่เท่านัน้ แต่ไม่มสีติพอส�าหรบัจะแลเหน็โทษของความโลภทีเ่กดิในใจตนเอง จงึอาจ

จะสลดสังเวชเมื่อเห็นผู้อื่นโลภ แต่ไม่ย้อนนึกสลดสังเวชเมื่อตนเองโลภ เรียกว่าไม่

พิจารณาใจตนเองให้เห็นโทษของความโลภของตนเสียเลย มักจะพิจารณาออกไป 

ข้างนอก ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตนควรมีควรได้ มิได้พิจารณากลับเข้าข้างในว่า  

ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ตนควรมีควรได้ นั้นแหละคือความโลภที่เกิดขึ้นแล้วในใจตน

เมื่อมาบริหารจิต ก็ควรจะได้พิจารณาจิต มิฉะนั้นจะไม่แลเห็น เมื่อไม่แลเห็น

ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจิตมีอะไรที่ควรแก้ไข คือควรบริหารให้ดีขึ้น

ทีจ่รงิ ความโลภนัน้สามัญชนมีอยูด้่วยกนัทกุคน ต่างกนัเพยีงทีม่ากหรอืน้อย

เท่าน้ัน ดังนั้น แม้ไม่พิจารณาจิตเพื่อให้เห็นตัวความโลภ แต่หากเชื่อเอาเลยว่า  

เรามีความโลภแล้วด�าเนินวิธีลดความโลภของเราเลยก็ท�าได้ และจะได้ผลเหมือนกัน 

เช่นเมือ่เชือ่แล้วว่าความโลภมีอยู่ในใจเราแน่ กใ็ห้พยายามเป็นผูใ้ห้ไว้ให้เสมอ มโีอกาส
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จะให้อะไรใครได้เมื่อไรเป็นให้ ให้เพียงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ก็ยังดีกว่าไม่ให้เสียเลย แต่ต้อง

ไม่ลมืว่าทีใ่ห้นัน้เพือ่ลดความโลภ มใิช่เพือ่หวงัผลตอบแทนทีย่ิง่กว่า การให้โดยหวงัผล

ตอบแทนที่ย่ิงกว่า มิใช่เป็นการให้เพื่อลดความโลภ แต่เป็นการให้เพื่อเพ่ิมความโลภ 

ฉะนัน้ ต้องระวงัใจให้ด ีเมือ่จะให้ อย่าให้เป็นการทัง้ต้องให้และทัง้ต้องมีความโลภเพิม่ขึน้ 

ซึ่งจะเป็นการเสียประโยชน์มิใช่ได้ประโยชน์ นี้หมายถึงประโยชน์อย่างย่ิงทางใจ  

มิใช่ทางวัตถุ

อันประโยชน์ทางจิตใจและประโยชน์ทางวัตถุนั้น มีค่าแตกต่างกันเหลือเกิน 

หากพิจารณาให้ดีแล้วจักเห็น จักไม่สนใจประโยชน์ทางวัตถุยิ่งกว่าประโยชน์ทางจิตใจ 

วัตถุน้ันยิ่งได้มาด้วยอ�านาจความโลภ ก็ยิ่งท�าให้ความโลภเพิ่มขึ้นในจิตใจ ยิ่งได้มาก

ขึ้นเพียงใด ก็ย่ิงมีความโลภเพิ่มขึ้นเพียงนั้น อันความโลภนั้นมีสมบัติชนิดหนึ่งอยู่ใน

ตัวเป็นประจ�าคอืความร้อน ความโลภมอียูท่ีไ่หน ความร้อนเกดิขึน้ทีน่ัน่ ร้อนด้วยความ

ปรารถนาต้องการอย่างไม่สิน้สดุ ได้เท่านีแ้ล้วจะต้องอยากได้เท่าน้ันต่อไปอกี ได้เท่านัน้

แล้วจะต้องอยากได้เท่าโน้นต่อไปอกี เป็นเช่นนีเ้รือ่ย ๆ  ไปอย่างจะไม่มอีะไรมาหยดุยัง้

เสยีได้ นอกจากวธิเีดยีวคอืมสีต ิยอมเชือ่ว่าถ้าไม่พยายามดบัความปรารถนาต้องการ

เสยีเลยแล้ว ถงึแม้จะได้เป็นเจ้าของสมบัตท้ัิงโลก กจ็ะยังหาพอไม่ ใจจะหวิอยูต่ลอดเวลา 

ไม่มีการได้มาซึ่งสิ่งใดจะสามารถท�าให้อิ่มได้ เช่นนี้แล้วความสุขจะเกิดจากไหน  

ความสงบจะเกิดจากไหน ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการมิใช ่

ความสขุ มใิช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์ เป็นความร้อน เป็นความวุน่วาย มคีนเป็น

จ�านวนไม่น้อยท่ีท้ังชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย เพราะมัวปล่อยใจให้เป็นทาส

ของความโลภ ไม่รู้จักท�าสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภ แล้วพยายามละเสีย  

ดับเสีย

วันน้ี บางคนอาจจะตื่นข้ึนด้วยใจเศร้าหมองอย่างย่ิง เม่ือท�าสติพิจารณาดู 

ก็จะได้พบความจริงว่า เมื่อวานท่านผู้หนึ่งได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ ด้วยโรค

ปัจจุบัน ไม่ทันได้เยียวยารักษาอย่างใด ท่านมีอายุมากแล้ว ฐานะดีมาก แต่ก็ยัง 

ไม่เคยได้สละทรพัย์สมบตัขิองท่านเพ่ือสาธารณประโยชน์เลย เพราะท่านมเีหตผุลบอก

กล่าวอยู่เสมอว่า ท่านอยากจะรวบรวมให้ได้มากข้ึนอีกสักหน่อย ให้แน่ใจเสียก่อน

ว่าการบรจิาคจะไม่ท�าให้ชวีติต่อไปของท่านเดือดร้อน ท่านว่าใครจะรูว่้าท่านจะอายยุนื
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เพียงไหน และจะจ�าเป็นต้องใช้เงินมากมายกว่าที่ท่านมีอยู่แล้วหรือไม่ หากท่านสละ

ไปเสียก่อน ท่านก็จะเป็นผู้ประมาท

ฉะนั้น ก่อนจะบริจาค ท่านก็จะต้องรวบรวมต่อไปให้ได้ย่ิงกว่านี้เสียก่อน  

และท่านท�าดงัทีป่ากว่าคอืพยายามทกุทางท่ีจะให้ได้มาซ่ึงสมบัตท้ัิงหลาย ไม่ว่าทางตรง

ทางคด ทางควรทางไม่ควร ทางถูกทางผิด ท่านไม่ท้อแท้ความพยายาม ใคร ๆ  

ก็เห็นว่าท่านมิได้มีความสุขความสงบเลย สมบัติมหาศาลไม่ช่วยให้ประโยชน์แก่ 

ท่านเลย เพราะท่านยังร้อนรนแสวงหาเพิ่มเติมอยู่ไม่จบสิ้น แม้ในวันที่ท่านทิ้งร่างไป

อย่างปัจจุบนัทนัด่วน ท่านกย็งัอยูใ่นระหว่างพยายามจะให้ได้สมบตัมิาเพิม่พนูส่วนทีมี่

อยูแ่ล้ว ยงัร้อนวุน่วายอยู่เป็นอันมาก เรยีกได้ว่าท่านจากไปทัง้ก�าลงัร้อน ก�าลงัไม่สงบ 

ท�าให้ผู้รู้เห็นจ�านวนหนึ่งสลดใจเป็นอย่างยิ่ง

โลภหรือไม่โลภก็ตายนั้นถูกต้อง แต่โลภตายร้อน ไม่โลภตายเย็น ตายสงบ 

เมื่อตายแล้ว สิ่งที่โลภกอบโกยแสวงหาสะสมไว้ไม่เป็นของตนอีกต่อไป เล็กน้อย 

เพียงใดก็ไม่เป็น บุญและบาปที่ท�าไว้เท่านั้นที่จะติดตามไป ไม่ใช่สมบัติพัสถาน ดังนั้น 

หากจะโลภก็น่าจะเป็นโลภท�าบุญ และการพยายามดับความปรารถนาต้องการหรือ 

ความโลภ เป็นการท�าบุญอย่างยิ่งประการหนึ่ง จะให้ผลเป็นความสุข ความสงบ  

สมกับการปฏิบัตินั่นแล

ความปรารถนาดับ ความร้อนดับ

ผู้รู้จักใช้ความคิดใช้ปัญญาให้เป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจ เวลาไปรดน�้าศพ 

ก็ยังเคยคิดว่า ทุกคนเกิดมามือเปล่าอย่างใด เวลาตายไปก็มือเปล่าอย่างนั้นจริง ๆ  

ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยติดมือไปด้วยได้เลย ไม่เคยมีศพใดที่ไม่มีมือเปล่า ทุกศพมีมืออัน

เปล่าจริง ๆ  ใคร ๆ  ก็เห็นได้ถนัดชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเวลารดน�้าศพ ดังนั้น หากจะ

ถือเอาโอกาสทีไ่ปรดน�า้ศพทกุครัง้ บรหิารจิตตนเองไปด้วยในส่วนทีเ่กีย่วกบัความโลภ 

ก็ย่อมจะเป็นการกระท�าที่ถูกที่ควร ที่จะเกิดประโยชน์แก่จิตใจตนเอง อย่างที่ผู้อื่น 

ไม่อาจช่วยให้เกิดได้



116 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

บุญและบาปที่ผู ้ใดท�าไว้เท่านั้นที่จะติดตามผู้นั้นอยู่ตลอดเวลา ท้ังเม่ือยัง 

มชีวีติอยู่และแม้เม่ือสิน้ชีวติแล้ว ดงันัน้ หากจะสะสมกค็วรจะสะสมบญุ เพราะบญุจะ

เป็นสมบัติของตนตลอดไป ท้ังยังเป็นสมบัติที่หาค่ามิได้ เป็นสมบัติที่โจรผู ้ร้าย 

ไม่อาจยื้อแย่งลักขโมยไปได้ บุญผู้ใดท�าจะเป็นสมบัติของผู้นั้นจริง ๆ ติดตัวผู้นั้น 

อยู่จริง ๆ

การพยายามดับความปรารถนาต้องการหรือความโลภ เป็นการท�าบุญ 

อย่างย่ิงประการหนึ่ง แม้ไม่แน่ใจว่าการดับความปรารถนาต้องการเป็นการท�าบุญ 

อันเป็นเหตุดีท่ีจะต้องให้ผลดีแน่นอน ก็ให้พิจารณาใจตนเองเมื่อดับความปรารถนา

ต้องการลงได้แต่ละครัง้ว่าเป็นใจทีม่คีวามสขุ เยอืกเยน็ สงบ ปราศจากความร้อนหรอืไม่ 

แตกต่างกับเม่ือใจก�าลังเกิดความปรารถนาต้องการเพียงไร เมื่อพิจารณาดังกล่าวจะ

ต้องได้พบว่าใจของตนมีความสุข สงบ เยือกเย็น แตกต่างกับใจที่ยังมิได้ดับ 

ความปรารถนาต้องการลง เมื่อพบเช่นนั้นแล้ว ก็หมายความว่า ก�าลังได้รับผลดีแล้ว 

และผลดีย่อมเกิดจากเหตุที่ดีเท่านั้น ผลดีจักไม่เกิดจากเหตุไม่ดีเป็นอันขาด จึงย่อม

สรุปลงได้ถูกต้องแน่นอน ว่าการท�าความปรารถนาต้องการหรือความโลภให้ดับลงได้

คือการท�าเหตดุ ี ทีจ่ะเรยีกว่าท�าบญุกไ็ม่ผดิ และข้ึนช่ือว่าบุญแล้วย่อมเป็นสมบัตขิองผู้ท�า

ตลอดไป ทุกภพ ทุกชาติ ไม่มีอะไรมาแยกเสียจากกันได้ จริงดังกล่าวแล้วข้างต้น

เมื่อเช้าวันก่อน อาจจะมีผู้ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์หงุดหงิด ขุ่นมัว ค่อนข้างจะ

เร่าร้อน ไม่เป็นสุข เมื่อพิจารณาหาเหตุก็ได้พบว่าต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นไปว่างอยู่  

ใครคนใดคนหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับต�าแหน่งนั้น และหลายคนมีความหวัง 

รวมทั้งตนเองด้วย คนอ่ืนจะมีความคิดอย่างไรไม่ทราบ แต่ตนเองคิดว่าต�าแหน่งนั้น

ควรเป็นของตน ตนเป็นผูเ้หมาะสมแล้วด้วยประการทัง้ปวง บางทตีนกม่ั็นใจว่าจะต้อง

ได้ต�าแหน่งนั้นแน่ แต่บางทีก็ไม่แน่ใจ ดูเหมือนจะไม่ได้ คนอื่นจะได้เสียมากกว่า  

พอความไม่แน่ใจเกิดขึ้นทีไร ความเดือดร้อน วิตกกังวล หงุดหงิด ขุ่นมัว ก็เกิดขึ้น 

ทนีัน้ เพราะความเสยีดายสิง่ท่ีปรารถนาต้องการ ซึง่คดิว่าจะไม่ได้สมปรารถนา ท�าให้

จิตใจเป็นทุกข์ ไม่มีสุขดังกล่าวแล้ว นึกไปถึงผู้ที่อาจจะได้รับต�าแหน่งนั้น ความริษยา

กเ็กดิตามมา รษิยาทีเ่ขาจะได้เป็นเจ้าของสิง่ทีต่นเองปรารถนาต้องการ เมือ่ความรษิยา

เกิดสืบจากความโลภหรือความปรารถนาต้องการแล้ว ความคิดร้ายมุ่งร้ายต่อผู้ที่ตน
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รษิยากเ็กดิสบืต่อไปอีก สายของเหตไุม่ดยีาวออกไปทกุท ีโดยมคีวามปรารถนาต้องการ

หรือความโลภนีแ้หละเป็นจดุเริม่ เม่ือเป็นสายของเหตุไม่ด ีกต้็องเกดิสายของผลไม่ดด้ีวย 

ความทุกข์ร้อนมากมายจึงเกิดสืบกันวุ่นวายอยู่ในจิตใจ เป็นอารมณ์ค้างอยู่ได้แม้เมื่อ

วันเก่าจะผ่านพ้นไปแล้ว วันใหม่มาแทนที่แล้ว

แต่มาเช้าวันนี้ ผู้เดียวกันนี้อาจจะตื่นขึ้นด้วยอารมณ์สงบ เยือกเย็น เป็นสุข 

ไม่เหมือนกับเมื่อเช้าวันก่อนเลย เมื่อพิจารณาหาเหตุก็ได้พบว่าเม่ือวันก่อนเป็นทุกข์

ใจเสยีมากมายทีจ่ะไม่ได้ต�าแหน่งทีป่รารถนาต้องการ จนไม่เป็นอนัรวมใจให้ปฏบัิตกิาร

งานได้เช่นเคย ต้องออกจากทีท่�างานก่อนเวลา คดิหาทีส่งบเงยีบเพือ่จะพยายามท�าใจ

ให้สบายข้ึนสกัหน่อย เพราะความทกุข์ความร้อนทีเ่กดิอยูน่านเป็นวนัเป็นคนืนัน้ทรมาน

อย่างยิ่ง แทบจะทนไม่ได้ บังเอิญวันนั้นเป็นวันพระ พระอุโบสถทุกวัดเปิด จึงได้แวะ

เข้าไปในวัดหนึ่งซึ่งผ่านไปถึงเข้าพอดี เมื่อเข้าไปกราบพระในโบสถ์ ความงดงามอย่าง

สงบเงยีบเยอืกเยน็ของพระปฏมิาองค์ใหญ่สทีองรุ่งเรอืง ท�าให้ต้องพศิดอูยูค่่อนข้างนาน

ขณะนั้น ความโลภหรือความปรารถนาต้องการต�าแหน่งการงานที่มีอยู่ในหัวใจตลอด

เวลาตดิต่อกนันานวนันานคนืแล้วกส็งบลง เพราะใจไปรวมอยูท่ีจ่ดุเดยีวคอืพระพทุธรปู 

ความทุกข์ความร้อนทั้งหลายสงบลงพร้อมกับความปรารถนาต้องการ ใจได้รับ 

ความสุขความเย็นขึ้นพร้อมกันด้วย ปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนั้น รู้ในขณะนั้นว่า  

ความโลภหรือความแปรปรวนต้องการเป็นความร้อนเป็นความทุกข์ ไม่ว่าลาภ ยศ 

สรรเสริญ สขุ แม้ไปตัง้ความปรารถนาต้องการขึน้ แล้วกต้็องทกุข์ต้องร้อนเพราะดิน้รน

จะให้ได้สมปรารถนา และมิใช่ว่าด้ินรนทุกข์ร้อนแล้วจะสมดังปรารถนาต้องการเสมอ

ไปก็เปล่า จึงสู้ให้เป็นการได้มาหรือไม่ได้มาโดยไม่ต้องท�าความปรารถนาต้องการให้

เกดิขึน้ดกีว่า เพราะจะได้หรอืไม่ได้ก็จะไม่ทกุข์ไม่ร้อน จะสงบสบายพอสมควรแก่ฐานะ

แห่งตน เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเช่นนี้ชัดเจน ความปรารถนาต้องการในต�าแหน่งการงานที่

เผาลนจติใจให้เร่าร้อนอยูน่านวนัแล้วกด็บัลงได้เองทนัท ีความร้อนกไ็ม่มใีนเรือ่งนัน้อกี 

มีแต่ความสงบ เยือกเย็น เป็นสุข ที่เป็นอารมณ์ค้างอยู่ได้แม้วันเก่าจะผ่านพ้นไปแล้ว 

วันใหม่จะมาแทนที่แล้ว

หากท�าสติ พิจารณาใจตนเองยามสงบจากความปรารถนาต้องการ เปรียบเทียบ

กับยามก�าลังเร่าร้อนด้วยความปรารถนาต้องการ ก็จะได้ก�าลังเข้มแข็งขึ้นในการจะ
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ท�าความปรารถนาต้องการให้ลดน้อยลงต่อไป โดยไม่หวงแหนไว้ ก็ผู้ใดเล่าอยาก 

จะทุกข์ ไม่อยากเป็นสุข

เสยีสนิสงวนศักดิ์

ได้กล่าวแล้วหลายครั้งว่า ผลย่อมเกิดแต่เหตุ และผลย่อมตรงต่อเหตุ  

เหตุดีจึงจะได้ผลดี เหตุไม่ดีจะไม่ให้ผลดี ดังนั้นเมื่อต้องการผลเช่นใดจึงต้องท�าเหตุที่

จะให้ผลเช่นนั้น ต้องการผลดีก็ต้องท�าเหตุดี จึงจะได้ผลดังต้องการ อย่างไรก็ดี  

มีความจริงที่แน่นอนอยู่อีกประการหนึ่ง คือ แม้จะต้องการผลอย่างใดหรือไม่ก็ตาม 

แต่ถ้าท�าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้ว จะต้องได้รับผลตรงตามเหตุท่ีท�าเสมอ  

จะต้องการหรือไม่ต้องการก็ต้องได้รับ กล่าวส้ัน ๆ คือ การกระท�าทุกอย่างมีผล  

คอืกรรมทกุอย่างมีผล ท�าดหีรอืกรรมดกีม็ผีลด ีท�าชัว่หรอืกรรมชัว่กม็ผีลชัว่ ไม่มกีาร 

กระท�าใดเลยที่กระท�าลงไปแล้วจะไม่มีผล ต้องมีทุกอย่าง ฉะนั้น จึงเป็นความส�าคัญ

เหลือเกินส�าหรับทุกคนท่ีจะไม่ควรกระท�าการใดลงไปโดยไม่พิจารณาเสียก่อน  

ว่าเป็นการท�าดีหรือเป็นการท�าช่ัว และเป็นความส�าคัญเหลือเกินส�าหรับทุกคนที่ควร

พยายามปลูกความเชื่อให้เกิดขึ้นในใจตนให้หนักแน่นมั่นคงว่าควรท�าแต่ดีเท่านั้น  

ไม่ควรท�าชั่วเลย จึงจะได้รับแต่ผลดีเท่านั้น ไม่ได้รับผลชั่วเลย ตราบใดที่ยังท�าดีบ้าง

ไม่ดีบ้างกันอยู่ ตราบนั้นก็ยังจะต้องได้รับผลดีบ้างไม่ดีบ้างตามเหตุ แต่ถ้ายังจ�าเป็น

ต้องท�าดีบ้างไม่ดีบ้างจริง ๆ ก็น่าจะพยายามให้ท�าดีมากกว่าท�าไม่ดี อย่าท�าไม่ดีให้

มากกว่าท�าดี

ทีก่ล่าวไว้ข้างต้นว่า อย่าตัง้ความปรารถนาต้องการในสิง่ใดส่ิงหนึง่ให้ต้องเป็น

ทุกข์ด้ินรนแสวงหาเลย จะได้ก็ให้ได้เองดีกว่าน้ัน หมายความว่า ไม่ต้องตั้ง 

ความปรารถนาต้องการ แต่จงท�าเหตุที่ควรแก่ผล แล้วจะได้รับผลนั้นเอง เป็นการได้

รับที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนเพราะใจไม่ต้องดิ้นรน ใจรู้มั่นอยู่แล้วว่าได้ท�าเหตุเช่นนั้น

แล้วจะต้องได้รบัผลควรแก่เหตเุช่นนัน้แน่ การได้มาด้วยการกระท�าเหตอุนัควร เช่นนี้ 

ไม่เรียกว่าเป็นการโลภหรือการปรารถนามิชอบ
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น่าจะได้พจิารณาถงึความหมายของวลทีีว่่า “การกระท�าเหตอุนัควร” เหตอุนั

ควรทีจ่ะให้ได้มาซึง่สิง่ใดสิง่หนึง่ ไม่ว่าลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ต้องหมายถึงเหตทุีด่อีนั

ควรเท่านั้น ไม่หมายถึงเหตุที่ไม่ดี ซึ่งบางทีท�าให้ได้รับผลที่ดูเผิน ๆ แล้วเหมือนเป็น

ผลด ีทัง้ทีค่วามจริงเป็นผลไม่ดี เช่น อยากมเีงนิแล้วท�าเหตใุห้ได้เงนินัน้มาด้วยการโกงเขา 

บีบบังคับเอาจากเขา ใช้อ�านาจหน้าที่ท�าให้ได้มา ... เหล่านี้ ไม่ใช่การท�าเหตุอันควร 

แต่กส็ามารถจะได้เงนิสมดงัปรารถนา เงนิทีไ่ด้จากการท�าเหตอุนัไม่ควรดงักล่าวแล้วนี้ 

ท�าสติพิจารณาให้ถ่องแท้จะได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เป็นผลดีของผู้ได้รับ ตรงกันข้าม  

เป็นผลไม่ดี ไม่ดอีย่างไร การท�าสตพิจิารณาอย่างไม่หลอกตวัเอง อย่างเปิดเผยต่อตวั

เอง จะท�าให้ได้รบัค�าตอบว่าเงนิทีไ่ด้มาจากการกระท�าไม่ควรนัน้เป็นผลไม่ดอีย่างนีคื้อ

ท�าให้เสียชื่อเสียง เกียรติยศ ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทอง ได้เงินแต่เสียชื่อเสียงก็เท่ากับ

ได้น้อยกว่าเสีย จึงจะเรียกว่าการได้เงินมาด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการได้ผลดีไม่ได้  

ต้องเรียกว่าได้ผลไม่ดีจึงจะถูกต้อง เงินทองมากมายเพียงใดก็ตาม มีค่าน้อยกว่า 

ชือ่เสยีง เกียรตยิศ ของคนทกุคน ดงันัน้ การได้เงนิทองแม้มากมายเพยีงไรกต็ามด้วย

การกระท�าอันมิชอบมิควรที่จะท�าให้เสียชื่อเสียง เกียรติยศ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการได้

รับผลดี เพราะความจริงเป็นการได้รับผลไม่ดีของเหตุไม่ดีนั้นเอง

เช้าวันนี้ อาจจะมีผู้ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์ขุ่นมัวไม่เป็นสุขอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณา

หาเหตกุไ็ด้พบว่าอ่านหนงัสอืพมิพ์ฉบับเย็นเมือ่ค�า่วนัวาน มกีาร์ตนูล้อทีดู่แล้วอ่านแล้ว

อารมณ์เสีย เพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองแน่ ๆ ไม่ใช่แต่ตัวเองอ่านแล้วรู้เท่านั้น  

ใคร ๆ  อ่านแล้วก็จะต้องรู้ด้วย เขียนไว้ชัดเจนเหลือเกิน เพราะเป็นผู้ที่ยังห่วงชื่อเสียง 

เกียรติยศอยู่ จึงนึกถึงชื่อเสียง เกียรติยศทันที เสื่อมเสียหมดสิ้นกัน คราวนี้ ถึงจะมี

อ�านาจวาสนาคุม้ครองอยูไ่ม่มผีดิทางกฎหมาย แต่อ�านาจวาสนาไม่สามารถจะคุม้ครอง

ให้พ้นจากการเส่ือมเสยีช่ือเสยีงเกียรตยิศได้ หากได้ท�าเหตทุีเ่ป็นความเส่ือมเสียเช่นน้ัน 

และความเส่ือมเสยีเช่นน้ันส�าหรบัความรูส้กึของคนทัว่ไปนบัเป็นความเส่ือมเสียอย่างย่ิง

เมือ่ได้พบภาพการ์ตูนเสยีดสใีนระยะแรก ตกใจ อบัอาย และโกรธหนงัสอืพมิพ์ 

จนไม่มีสติพอจะพิจารณาความจริงให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจตนเอง แต่ครั้นตื่นนอน 

เช้ามา อารมณ์ค้างติดมาดังกล่าวแล้ว ระยะเวลาห่างกันพอจะท�าสติพิจารณาให้เห็น

ได้ว่าความจริงนัน้ ระหว่างเงนิกับชือ่เสยีงเกยีรตยิศ ตัวเองเหน็ค่าของชือ่เสียงเกยีรตยิศ
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มากกว่า แต่เพราะความปรารถนาต้องการเงินเกิดขึ้น สติไม่ทันท�าให้ดับลงเสียก่อน 

การกระท�ามิชอบจึงตามมา ถึงเป็นเหตุให้ต้องเสียส่ิงมีค่าที่สุดของทุกคนคือชื่อเสียง

เกียรติยศ

สิง่ทีแ่ล้วกแ็ล้วไป เมือ่ท�าสตทิ�าปัญญาให้เกดิขึน้เพียงพอ ก็ท�าให้ได้ความคิดถูก 

สิ่งที่แล้วก็ให้แล้วไป ต่อจากนี้ จะไม่ให้ความโลภหรือความปรารถนาต้องการมีอ�านาจ

เหนือจนลมืค�านงึถึงผลเสยีหายทีย่ิง่ใหญ่กว่าคอืเสียชือ่เสียงเกยีรตยิศ ซึง่ดงักล่าวแล้ว 

เป็นสิ่งมีค่ากว่าเงินทองทั้งสิ้น ผู้มีปัญญามีสติจึงยอมเสียทรัพย์สินเงินทองเพื่อรักษา 

ชื่อเสียงเกียรติยศไว้ มิใช่ยอมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อกอบโกยทรัพย์สินเงินทอง

วันที่ ๖ เมษายน เป็นวันที่ร�าลึกมหาจักรี พระมหากษัตริย์แห่งพระบรม

ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยและคนไทย ตลอดถึง

พระศาสนา จึงขอชักชวนให้ตั้งใจดับความปรารถนาต้องการหรือความโลภของตน 

แม้เพียงวันเดียวก็ยังดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูกตเวท ี

ต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่

อย่าท�าผดิทั้งชวีติ

สมยันี ้มผีูช้อบกล่าวว่าเงนิไม่ม ีเกยีรตไิม่ม ีนัน่ไม่ใช่ความถกูต้อง เป็นความ

รูส้กึของคนบางคนเท่านัน้ คนบางคนทีม่คีวามเห็นผดิเป็นชอบเท่านัน้ทีจ่ะมคีวามรูสึ้ก

ว่าคนไม่มีเงินเป็นคนไม่มีเกียรติ เงินกับเกียรติมิใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็น 

สิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ คนไม่มีเงินแต่มีเกียรติก็มีอยู่ คนมีเงินแต่ไม่มีเกียรติก็มีอยู่ 

ความส�าคญัอยูท่ี่ว่าเงนิท่ีมีหรอืท่ีได้ไปน้ันเป็นเงนิทีจ่ะท�าให้เกยีรติยศชือ่เสียงส้ินไปหมด

หรือไม่ ควรจะพจิารณาให้รอบคอบในเรือ่งนี ้โดยเฉพาะผูท้ีย่งัค�านงึถึงชือ่เสียงเกยีรตยิศ 

ของตนเองและของวงศ์ตระกูล

เช้าวันนี้ ใครสักคนอาจจะตื่นขึ้นด้วยจิตใจเร่าร้อนเป็นอันมาก เมื่อพิจารณา

หาเหตุผลก็ได้พบว่า เม่ือวันวานหลานเล็ก ๆ ก�าลังน่ารักน่าเอ็นดู และเป็นที่รักที่ 

ชื่นใจอย่างยิ่งร้องไห้กลับมาจากโรงเรียน สะอึกสะอื้นอย่างเสียอกเสียใจยิ่งนัก ปลอบ
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ถามกไ็ด้ความว่าถกูเพือ่นเดก็ ๆ  ด้วยกนัน่ันเองตะโกนล้อว่าเป็นหลานคนขีโ้กง เดก็ได้

พยายามแก้ว่าไม่เป็นความจริง แต่กไ็ม่ส�าเร็จเพราะเดก็หลายคนรมุกนัยืนยัน เมือ่เดก็

ร้องไห้แล้วเล่าให้ฟังนั้น ใครจะรู้สึกอย่างไรไม่ทราบ แต่เจ้าตัวเองนั้นรู้สึกว่ากระทบ

กระเทอืนเหลอืเกนิ ทัง้อาย ท้ังโกรธ เหตกุเ็พราะรูต้วัอยูว่่าเงนิทองทีห่าได้อยู่เสมอ ๆ นัน้ 

ได้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบไม่ควรจริง ๆ

จริงอยู่ เสียงที่กล่าวหาเป็นเสียงของทารกไร้เดียงสา แต่ถ้าไม่ได้ฟังมาจาก

ผู้ใหญ่แล้ว ทารกไร้เดียงสาเหล่านั้นจะไปได้ความคิดจากไหน นึกถึงหลานเล็ก ๆ  

ที่อับอายขายหน้าถึงกับร้องไห้ล่ัน เพราะต้องเป็นลูกหลานคนขี้โกง นึกแล้วก็สงสาร 

ไม่สบายใจ ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กเลย แต่เป็นความผิดของผู้ใหญ่แท้ ๆ เมื่อวาง

ทิฏฐิในทางที่ผิดลง ยอมสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างกับตนเองอย่างเปิดเผย ด้วยการคิด

ตอบโต้กับตัวเองอยู่ในใจอย่างยืดยาวก็ได้ผลสรุปลงว่า ความโลภของคนคนเดียวที่น�า

ให้กระท�าสิ่งท่ีผิดเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินเงินทองนั้น ความเสื่อมเสียมิได้เกิดแก่ 

คนคนเดียว แต่เกิดติดต่อไปได้ถึงพี่น้องลูกหลาน ใครรู้ใครเห็นก็จะกล่าวต�าหนิว่า  

พีค่นโกง น้องคนโกง ลกูคนโกง หลานคนโกง ... คนเหล่านัน้กพ็ลอยได้รบัความเสือ่ม

เสยีชือ่เสยีงเกยีรตยิศไปด้วย เม่ือท�าตนให้มัง่มเีพราะการโกง แต่ขณะเดยีวกนักท็�าให้

คนอ่ืนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเช่นนี้จะเรียกว่าฉลาด มีปัญญาท�าส่ิงท่ีสมควร

ได้อย่างไร ต้องเรียกว่าไม่ฉลาดเลย ไม่มีปัญญาเลย จึงได้ท�าส่ิงที่ไม่ควรกระท�า  

ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง ควรถนอมรักษาไว้ ควรแลกได้แม้กับทรัพย์สิน 

จ�านวนมาก

เสยีงภายในใจบอกว่าไหน ๆ  กโ็ลภจนเส่ือมเสียไปแล้ว ไม่มีประโยชน์ทีจ่ะมา

เสียใจ ไม่มีประโยชน์ท่ีจะคิดแก้ไข ไม่อาจท�าให้ชื่อเสียงเกียรติยศกลับคืนดีได้แล้ว  

สูห้าลาภต่อไปดกีว่า อย่างน้อยกยั็งม่ังมีเป็นเศรษฐ ีไม่มใีครกล้ามาชีห้น้าได้ตรง ๆ  ว่า

โกงว่ากิน

เมื่อเสียงในใจดังขึ้นเพื่อฉุดกระชากไปในทางผิดต่อไปเช่นนี้ สติท่ีเกิดขึ้นทัน 

ท�าให้คิดตอบแก้ได้ว่าไม่ถูก คิดเช่นนั้นไม่ถูก ชื่อเสียงเกียรติยศที่เสียไปแล้วก็เป็น 

ส่วนทีเ่สยีไป แต่ถ้ากลับมากระท�าความด ีละความชัว่ความผดิแต่เดมิเสยี เช่นไม่โลภ 
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ไม่โกงต่อไป ก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศใหม่ขึ้นได้ ตัวอย่างก็มีอยู่ คนที่กลับ

ตัวกลับใจได้ แม้จะมีผู ้รู ้อดีตท่ีผิดท่ีชั่ว ก็จะไม่น�ามากล่าวถึงอย่างต�าหนิติเตียน  

แต่มักจะน�ามา ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีที่กลับตัวกลับใจได้ ไม่ท�าผิดท�าชั่วไป 

ตลอดชีวิต  เป็นค�ายกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีที่กลับตัวกลับใจได้ ไม่ท�าผิดท�าชั่วไป

ตลอดชวีติ เป็นค�ายกย่องสรรเสรญิทีจ่ะท�าให้ผูไ้ด้รับความภาคภมูใิจ เกดิปีตยินิด ีและ

เกิดก�าลังใจ เชื่อมั่นว่าแม้จะได้ท�าผิดไปแล้วเพียงใด ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ

ไปแล้วเพียงไหน ก็ควรกลับใจ ละความไม่ดี มาท�าความดี เช่นละความโลภที่รุนแรง

จนถึงท�าให้แสวงหาโดยมชิอบ มาท�าความโลภให้ลดน้อยลงตามล�าดับ ด้วยการพยายาม

ดับความปรารถนาต้องการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ ซึ่งควรจะต้องกระท�า

ถึง ๓ วิธี คือ ไม่ดิ้นรนแสวงหา และสละสิ่งที่แสวงหามาไว้แล้วให้เป็นทาน ทั้ง ๓ วิธี

นี้ต้องท�าให้สม�า่เสมอ ให้เป็นนิสัย จึงจะเห็นผลคือเห็นความโลภลดลงจนถึงหมดสิ้น

ไปได้ในวาระหนึ่ง

ทีจ่รงิ จติใจเวลามีความปรารถนาต้องการกบัเวลาไม่มคีวามปรารถนาต้องการ

น้ันแตกต่างกันมาก จิตใจยามมีความโลภหรือความปรารถนาต้องการนั้นไม่ได้ 

มีความสุข มีแต่ความร้อน ความตื่นเต้น กระวนกระวาย ขวนขวาย เพื่อให้ได้

สมปรารถนา จติใจยามไม่มีความปรารถนาต้องการนัน้มคีวามสขุอย่างย่ิง เหน็จะต้อง

เปรียบง่าย ๆ คือในยามหลับกับในยามต่ืน ยามหลับ ไม่มีความปรารถนาต้องการ  

ยามตื่น มีความปรารถนาต้องการ ทุกคนเหมือนกัน ไม่มียกเว้น ยามไหนเป็นยาม

สบายที่สุด ทุกคนตอบได้และค�าตอบของทุกคนเหมือนกัน คนท่ีหลับแล้ว สงบแล้ว

จากความปรารถนาต้องการ ไม่ว่าจะหลับบนฟกูอนัอ่อนนุม่ในคฤหาสน์ใหญ่โตมโหฬาร

หรูหราเพียงใด หรือจะหลับอยู่บนดินบนทรายแข็งระคายเพียงไหน ย่อมเป็นสุข  

เพราะจิตใจพ้นจากอ�านาจของความปรารถนาต้องการที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อน

แม้คิดเปรียบถึงความสุขและความไม่สุขของคนนอนหลับกับคนตื่นอยู ่ 

กับความสุขและความไม่สุขของคนมีความปรารถนาต้องการรุนแรงในใจกับคนมี 

ความปรารถนาต้องการน้อย กจ็ะได้พบค�าตอบทีช่ดัเจน ทีน่่าจะท�าให้ตดัสินใจเลอืกได้

ว่าควรพยายามท�าใจตนเองให้มีความปรารถนาต้องการน้อยหรือไม่
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วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ประเพณีไทยให้ท�าบุญอุทิศ 

ไปให้ญาติพี่น้องและผู้ล่วงลับแล้วทั้งหลาย หากจะเพิ่มการตั้งใจดับความปรารถนา

ต้องการแม้เพียงในวันนี้วันเดียว อุทิศรวมไปกับการท�าบุญกุศลอื่น ๆ ก็จะเป็นการ

กระท�าที่ถูกที่ควร ที่จะเป็นกุศลอันท�าได้ด้วยยากประการหนึ่ง

ตัวเองหลอกตัวเองไม่ได้

ทกุคนต้องการความสขุความสบายใจด้วยกนัทัง้นัน้ แต่ทกุคนกยั็งไม่ได้รบัส่ิง

ที่ต้องการ เพราะใจยังมีความปรารถนาต้องการหรือความโลภนี้แหละอยู่เป็นอนัมาก 

โดยทีไ่ม่พยายามท�าให้ลดน้อยลง เหน็จะต้องมไิด้คดิให้ประจกัษ์ในความจรงิว่า ความโลภ

คือเหตุใหญ่ประการหนึ่งซึ่งน�าให้ทุกข์ ให้ร้อน ให้ไม่มีความสุขความสบายใจกันอยู่

อย่างมากท่ัวไปในทุกวันนี้ แม้ท�าสติพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ไม่ยากนัก ว่าความทุกข์

ความร้อนที่มีมาแต่ไหน ๆ และดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้ เกิดจากความโลภ

หรือความปรารถนาต้องการเป็นส�าคัญ

เช้าวันนี ้ใครสกัคนอาจจะตืน่ขึน้ด้วยอารมณ์ขุน่มวัยิง่นกั เมือ่พจิารณาหาเหตุ

ก็ได้พบง่าย ๆ ว่าเมื่อคืนนอนหลับดึกมาก เพราะเมื่อเข้านอนนั้นใจเกิดย้อนนึกไปถึง

อดีตของตนเองที่ไม่อุดมสมบูรณ์เช่นขณะนี้ ซ�้ายังขาดแคลนเป็นอย่างย่ิงเสียด้วย  

แต่เพราะเป็นคนมีโอกาส จะไม่ขอกล่าวว่าโอกาสดี เพราะความจริงนั้นมิใช่โอกาสดี 

เป็นเพียงโอกาสที่เปิดให้สามารถถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไปเป็นของตนได้เท่านั้น  

และโอกาสเช่นนั้นก็มีบ่อยจนสามารถท�าให้ฐานะเปลี่ยนแปลงเป็นตรงกันข้ามอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ นึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติมีค่าของตน เช่นท่ีเคยนึกมาแล้วนับคร้ัง 

ไม่ถ้วน แต่ประหลาดท่ีคร้ังนี้นึกผิดกับทุกครั้ง คือเมื่อนึกนั้นมิได้นึกอย่างภาคภูมิมี

ความสุข ในครั้งนี้ กลับไปนึกอย่างเดือดร้อน เพราะความจริงในใจที่ตนเองรู้อยู่ไม่ 

ยอมฝังตวัเงยีบอยูต่่อไป หากโผล่พลุง่ขึน้มา เหมอืนส่งเสยีงบอกดงัลัน่อยูใ่นความรูส้กึ

ของตนเอง ว่าสมบัติมีค่าที่ตนก�าลังได้ครอบครองอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ได้มามิชอบทั้งสิ้น
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เสียงดังลั่น จาระไนต่อไปว่าได้มาอย่างไรบ้าง ท�าให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะ

การได้ของตนอย่างไรบ้าง เสยีงนัน้มไิด้เกรงอกเกรงใจเสียเลย จาระไนชดัเจนแจ่มแจ้ง 

ไม่ยอมหยดุยัง้ว่าเจ้าตวัจะโมโหโทโสและพยายามจะบงัคบัให้เสยีงนัน้หยดุประจานอดีต

ชั่วร้ายของตนเสียที จนในท่ีสุด ก็ต้องใช้ยานอนหลับเมื่อเที่ยงคืนเกือบจะผ่านพ้นไป 

จึงสามารถท�าให้เสียงอันกล้าหาญไม่เกรงกลัวอ�านาจใด ๆ เลยหยุดไปได้ เพราะการ

นอนหลบัด้วยอ�านาจยาระงบัประสาท แต่กดู็เหมอืนว่าเสียงนัน้จะยงัคอยจ้องทีจ่ะท�าลาย

จิตใจต่อไปอีก เพราะเม่ือรู้ตัวต่ืนขึ้นในเช้าวันนี้ เสียงนั้นก็ย้อนกลับมาดังข้ึนอีกทันที

พร้อมกับความขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นอันมาก

หากเสียงนั้นมิได้เป็นเสียงแห่งอนุสติของตนเอง หากเสียงนั้นเป็นเสียงของ

บุคคลอื่นภายนอก ก็แน่นอนเหลือเกินที่จะต้องถูกจัดการให้รับโทษไปแล้วอย่างหนัก 

ฐานบังอาจน�าความจริงที่ตนเองไม่ปรารถนาให้ใครพูดถึงมาตะโกนประจานอยู่ล่ัน ๆ 

และยืดยาว เรียกได้ว่าเกือบจะไม่เหลืออะไรให้ปกปิดเป็นความลับไว้อีกเลย เสียง 

ในใจตนเองจาระไนเสียหมดสิ้น ชี้โทษให้หมดส้ิน พยายามค้านก็ค้านไม่ขึ้น เพราะ 

ที่ค้านนั้นตัวเองก็รู้ว่าเป็นเพียงการพยายามท่ีจะปิดบังความจริง ซ่ึงเคยใช้มาแล้วกับ 

บุคคลอื่นที่มิใช่ตนเอง ที่ไม่ว่าเขาจะเช่ือหรือไม่เชื่อ เขาก็แสดงออกให้เห็นว่าเขาเชื่อ 

แต่เมื่อมาใช้กับตนเองกลับไม่ได้ผลเลย ยกเหตุผลอธิบายไปก็ย้อนตอบกลับมา 

อย่างท�าให้ใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทุกครั้งไป เพราะท�าให้เห็นโทษที่ตนได้กระท�าไปแล้ว

ชัดเจนและมากมาย ท�าให้พาลเห็นเครื่องบ้านเคร่ืองเรือนราคาแพงลิบลิ่วท่ีอุตส่าห์  

หามาด้วยอ�านาจความปรารถนาต้องการ กลายเป็นสิ่งอัปมงคลที่ท�าให้ต้องเดือดร้อน

หัวใจ ความพลุ่งพล่านท�าให้คิดไปว่าได้สิ่งอัปมงคลมาไว้ จะต้องท�าลายเสียให้หมด 

ในวนันี ้ไม่เช่นนัน้ ก็จะไม่มีความสงบสบายใจ จะมีแต่ความเดือดร้อน

แต่ยงับุญ สตเิกดิขึน้ได้ทนัเวลาในขณะนัน้ท�าให้มเีสยีงถามขึน้ในใจอย่างชดัเจน

ว่า ความเดือดร้อนเกิดจากสิ่งของจริงหรือ มิได้เกิดจากใจตนเองดอกหรือ เสียงนั้น

เป็นเสียงที่เกิดจากสติ เมื่อถามแล้วก็ตอบให้อย่างชัดเจนด้วยว่า ความเดือดร้อน 

ทัง้หลายเกดิจากใจตนเอง ใจทีเ่ตม็ไปด้วยกเิลส โดยเฉพาะความโลภปรารถนาต้องการ

อย่างรนุแรง อย่างไม่มีขอบเขต จนกระท่ังท�าให้ได้มาซึง่สมบติันอกกายท้ังหลายมากมาย 

ซึ่งหลงคิดว่าจะท�าให้ไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกต่อไปเพราะความไม่มี หาได้ทันคิดไม่ว่า
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เดือดร้อนใจท่ีเกิดจากความไม่มีน้ัน ไม่รุนแรงเท่าความเดือดร้อนใจที่เกิดจากความมี

โดยมิชอบ ความมีหรือความได้มาโดยมิชอบให้ความร้อนใจจริง โดยเฉพาะผู้ที่ยังพอ

รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้ว แม้จะพยายามปกปิดหลอกคนอื่นอย่างไร ก็ปกปิดหลอกตัว

เองไม่ได้ ก็จะต้องเดือดร้อนเพราะความรู้จักผิดชอบของตนเองแน่นอน

ความรู้จักผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อใด จะท�าให้ผู้ที่ได้อะไร ๆ ไปโดยมิชอบโดยผิด

ศีลผิดธรรมต้องเร่าร้อน และความรู้สึกผิดชอบจะต้องเกิดขึ้นแก่ทุกคน ไม่วันใด 

ก็วันหนึ่ง อาจจะเมื่อใกล้ตายหรืออาจจะก่อนหน้านั้น จะท�าความทรมานใจให้เป็น 

อันมาก น่าจะเป็นวันท่ีนึกถึงท�าลืมไม่สนใจเรื่องผลของกรรม แต่จะมีวันหนึ่งท่ีจะ 

ท�าลืมไม่ส�าเร็จ น่าจะเป็นวันที่นึกถึงความตายได้อย่างมีสติและปัญญา ว่าจะต้อง 

มาถึงตนในวันหนึง่แน่นอน หนไีม่พ้น วันนัน้แหละ อ�านาจความโลภหรอืความปรารถนา

ต้องการทีท่�าให้แสวงหาสมบัตโิดยมิชอบในอดตีจะปรากฏเป็นโทษแก่จติใจอย่างรนุแรง

ยิง่กว่าเวลาอืน่ ควรจะกลัว เพราะย่อมเป็นส่ิงน่ากลัวอย่างยิง่จริง ๆ  ควรจะเชือ่ไว้ก่อน

ทีว่นันัน้จะมาถึง เพือ่ว่าจะได้ยอมเชือ่ว่าไม่ควรจะปล่อยให้ความโลภหรอืความปรารถนา

ต้องการมีอ�านาจชักจูงใจให้ท�าสิ่งอันมิชอบที่จะก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น 

เพราะความเดือดร้อนนั้นจะเกิดแก่ตนเองด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน

การกระท�าทกุอย่างมผีล กรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ ผูใ้ดท�ากรรมใดไว้

จกัได้รบัผลของกรรมน้ัน การกระท�าไปตามอ�านาจความโลภหรอืความปรารถนาต้องการ

เป็นกรรมชั่ว ผลจึงต้องชั่ว

คนโลภจะต้องจน

ตัง้แต่ต้นมาจนบดันี ้ได้กล่าวเจาะจงถงึเรือ่งความโลภเป็นส�าคญัตลอดมา และ

จะขอกล่าวถึงอีกสักครั้ง ก่อนจะได้เริ่มเรื่องของกิเลสตัวใหญ่อีกสองกอง คือเรื่องของ

ความโกรธหรือโทสะ และเรื่องของความหลงหรือโมหะ

กิเลสทั้ง ๓ กองนี้ คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ หลง เป็นเหตุ

แห่งความทกุข์ความเดอืดร้อนทกุหนทกุแห่งมาแต่ไหนแต่ไร ไม่เคยปรากฏว่ากเิลสทัง้ 
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๓ นี้ได้เคยท�าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นที่ไหน ไม่ว่าในกาลไหน หรือในประเทศ

ชาตศิาสนาใด แต่กระนัน้ กเ็หมอืนว่าจะถนอมรกัษากนัไว้อย่างหวงแหนไม่ค่อยจะยอม

หาทางท�าลายให้หมดสิน้ไป แต่กลับยอมให้กเิลสดงักล่าวนัน้ ท�าลายตนเองย่อยยบัลง

ไปทุกวันเวลา

เพราะดังได้เคยกล่าวแล้ว กิเลสอันเป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองของใจนี้  

ก็เปรียบได้เช่นเดียวกับเหง่ือไคลอันเป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองของกาย จ�าเป็นต้อง

ช�าระล้างอยูเ่สมอ จงึจะพอรักษาให้จติใจและร่างกายสะอาดสะอ้านอยู่ได้พอสมควรไม่

ถึงกับสกปรกจนดูไม่ได้ หรือจนใคร ๆ เขาทนไม่ได้ แม้ตนเองจะทนความสกปรก 

ของตนเองได้กต็าม แต่ทีค่นอืน่จะทนได้เหมือนตวัเองนัน้หายาก เขาย่อมรงัเกยีจและ

อาจแสดงความรังเกียจออกให้ปรากฏ ด้วยการไม่เข้าใกล้ ไม่คบค้าสมาคมด้วย

หรอืยิง่ขึน้ไปอีกกคื็อต�าหนิตเิตยีนหนกัเบามากน้อยแห่งความสกปรกของจติใจ

หรือร่างกาย และก็เป็นท่ีแน่นอน ไม่มีผู้ใดยินดีจะรับการต�าหนิติเตียนหรือการไม่

สมาคมคบหา หากต้องได้รับฐานะเช่นนั้น ทุกคนย่อมไม่เป็นสุข ย่อมจะเดือดร้อน 

ไม่พอใจ แต่ก็จะไม่มีทางพาตนให้พ้นฐานะเช่นนัน้ได้ นอกเสียจากจะหาจนพบเหต ุคอื

ความสกปรกของตนเองแล้วพยายามแก้ไขที่เหตุนั้นจนเรียบร้อย

ตลอดเวลาหลายอาทิตย์ท่ีล่วงมาแล้ว ได้กล่าวถงึโทษของความโลภหรอืปรารถนา

ต้องการ และวธิทีีจ่ะอาจท�าความโลภให้ลดน้อยลงจนในทีสุ่ดถึงหมดส้ินไปจากจิตใจได้ 

ขอยืนยันซ�้าอีกว่าความโลภไม่มีคุณเลย มีแต่โทษเท่านั้น ความโลภมากโทษก็จะมาก 

ความโลภน้อยโทษก็จะน้อย แม้ไม่อาจแลเห็นได้ด้วยตนเองจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ได้รับโทษ

ของความโลภอยู่ทุกวันเวลาด้วยกันทุกคน ทุกหน ทุกแห่ง ก็ย่อมจะไม่เป็นการผิด 

หากจะยอมเชื่อไว้ก่อนว่าความโลภมีแต่โทษฝ่ายเดียว หาคุณไม่ได้ ความโลภจึงเป็น

สิ่งควรรังเกียจ ควรก�าจัดให้ลดน้อยถึงหมดสิ้นไปได้ก็ยิ่งดี

เมือ่ใจเตม็ไปด้วยความโลภหรอืความปรารถนาต้องการ แม้จะมัง่มด้ีวยทรพัย์สนิ

เงินทองอยู่แล้วเพียงใด ก็เหมือนไม่มีสมบัติอะไรเลย เหมือนยากจนไม่รู ้หาย  

ไม่พอกนิไม่พอใช้ ต้องดิน้รนแสวงหา เหมอืนว่าก�าลงัขาดแคลนอย่างเหลอืเกนิ คดิให้

ดีย่อมจักเห็นว่าความโลภตวัเดยีวท�าให้ทรพัย์สมบตัทิัง้หลายแม้มากมายก่ายกองกลาย
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เป็นสิ่งไม่มีราคาค่างวดไปได้ทั้งสิ้น เมื่อตกเป็นของตนแล้วมีเท่าไรก็เหมือนไม่มี  

ต้องร้อนรนแสวงหาเร่ือยไป และการแสวงหานั้นไม่เพียงแต่จะท�าให้ตัวเองเดือดร้อน

เท่าน้ัน แต่ย่อมจะท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่แล้วเป็นอันมาก  

หากไม่อาจเห็นได้ในกรณีท่ีมีตนเก่ียวข้องด้วย ก็ย่อมอาจเห็นได้ในกรณีที่ผู ้อื่น 

เกี่ยวข้องอยู่ คือในกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้มีความโลภผลักดันให้ประกอบกรรมต่าง ๆ

พระพุทธองค์ทรงสอนให้น้อมเอาทุกเรื่องเข้ามาสู่ตน เมื่อเห็นคุณเห็นโทษ 

ของเรื่องใดหรือของผู้ใดก็ตาม ให้น้อมเรื่องนั้นของผู้นั้นเข้ามาสู่ตน เหมือนเป็น 

เรือ่งของตน พจิารณาให้เหน็ว่าเป็นคุณเป็นโทษอย่างไร ควรท�าหรือไม่ ควรท�าเพยีงไร 

การมองแต่คุณหรือโทษของผู้อ่ืน โดยไม่น้อมเข้ามาสู่ตนเพื่อพิจารณาให้เห็นคุณโทษ

ของตน ย่อมไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นการปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เห็นความโลภของเขาต้องน้อมเข้ามาดูให้เห็นความโลภของเรา เห็นโทษของเขาต้อง

น้อมเข้ามาดใูห้เหน็โทษของเรา ทกุคนมีความโลภอยูด้่วยกนัทัง้นัน้จะต่างกนักแ็ต่เพยีง

ความมากน้อย และทุกคนต่างก็แลเหน็โทษของความโลภในผูอ้ืน่ด้วยกนัทัง้นัน้ ท�าตาม

ที่พระพุทธองค์ทรงสอน น้อมเข้ามาดูโทษของความโลภในตนเองเสีย จะถูกต้องกว่า

ออกไปดูโทษของผู้อื่น

โทษของผู้ใด ผู้นั้นดูให้เห็น ก็ให้หาย นั้นแหละเป็นการบริหารจิต

ความโกรธ

ดูเหมือนจะเป็นท่ียอมรับกันว่าโทสะหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจ 

ยิ่งกว่าความโลภหรือความหลง โกรธเมื่อใด ร้อนเมื่อนั้น แม้ผู้ที่หยาบที่สุด ไม่ต้องใช้

ความประณีตพิจารณาเลย ก็ย่อมรู้สึกได้เช่นนั้น คนโกรธง่าย โกรธบ่อย อาจจะเกิด

ความโกรธจนชนิได้ แต่จะไม่ชนิกบัผลท่ีเกดิจากความโกรธ คอืจะต้องรู้สึกร้อนเสมอไป 

ไม่ว่าจะโกรธจนชินแล้วเพียงไหน

มตีวัอย่างทีเ่กดิกบัทกุคนอยูท่กุวัน คอืคนขบัรถโกรธคนเดนิถนน คนเดินถนน

โกรธคนขบัรถ แม้คนขบัรถจะต้องพบคนเดนิถนนอยูท่กุวนั วนัละหลายครัง้ แต่ก็ต้อง
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เกิดโทสะเพราะกันและกันอยู่เสมอ เรียกได้ว่าจนเป็นของธรรมดา แต่กระน้ันทั้ง 

คนขับรถและคนเดินถนน ก็คงยอมรับว่าเม่ือเกิดโทสะทุกครั้งก็เร่าร้อนในใจทุกครั้ง  

น่ีเป็นผลของความโกรธที่จะต้องเกิดคู ่ไปกับความโกรธเสมอ ไม่มีแยกจากกัน  

ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใด ความร้อนใจก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นเสมอ

สามัญชนทุกคนย่อมมีความโกรธแต่ความโกรธของทุกคนไม่เท่ากัน นี้เป็น 

ทีรู่ก้นัอยู ่เหน็กนัอยู่ ตกินัอยู่ ชมกนัอยู ่บางคนโกรธง่าย โกรธแรง บางคนโกรธยาก 

โกรธเบา บางท่านเรียกคนประเภทแรกที่โกรธง่ายโกรธแรงว่าเป็นคนมีกรรม และ 

เรียกคนประเภทหลังที่โกรธยากโกรธเบาว่าเป็นคนมีบุญ

เหตผุลก็น่าจะอย่างท่ีรูกั้นอยู่ คือ ความโกรธไม่ท�าให้ใครเป็นสุข มแีต่จะท�าให้

เป็นทุกข์ ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก ลองดูใจตนเองเสีย

บ้างก็จะเห็นความแตกต่างของจิตใจเวลาโกรธกับเวลาไม่โกรธเช่นในขณะนี้ หากผู้ใด

ก�าลังโกรธอยู่ก็ให้หยุดคิดถึงเรื่องหรือบุคคลท่ีท�าให้โกรธเสียสักระยะย้อนกลับเข้ามา

ดูใจตนเองเมื่อก�าลังโกรธ ดูเข้ามาก็ย่อมจะเห็นว่าก�าลังโกรธ เมื่อดูเห็นว่าก�าลังโกรธ

แล้วก็ดูให้เห็นว่ามีความร้อนพลุ่งพล่านอยู่ในใจหรือไม่ ซึ่งจะต้องเห็นว่ามีความโกรธก็

ต้องมีความร้อน โกรธมากก็ร้อนมาก โกรธน้อยก็ร้อนน้อย ดูลงไปอีกว่าความโกรธ

นั้นท�าให้เดือดร้อนหรือไม่หรือท�าให้สบาย ถ้าดูกันจริง ๆ และตอบตัวเองอย่างจริง ๆ 

กจ็ะต้องได้ค�าตอบว่า ความโกรธนัน้ท�าให้เดอืดร้อน ไม่ท�าให้สบาย เมือ่ได้ค�าตอบเช่น

นี้แล้ว ก็ดูลงไปอีกว่า อยากจะพ้นจากความไม่สบายนั้นหรือไม่ ถ้าดูจริง ก็จะได้เห็น

ความจริงว่า อยากจะพ้นจากความไม่สบายน้ันซ่ึงเกิดเพราะเกิดความโกรธหรือความมี 

โทโส พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้แก้ที่เหตุ จึงต้องแก้ที่ความโกรธ แก้ให ้

ความโกรธน้อยลง ถึงให้หมดสิ้นเชิงในวันหนึ่ง

วธิทีีจ่ะแก้ความโกรธให้เกดิผลรวดเรว็ ไม่ชกัช้า มอียูว่่า ให้พยายามท�าสตใิห้

รูต้วัเมือ่ความโกรธเกิดขึน้คือเม่ือโกรธก็ให้รูว่้าโกรธ และเมือ่รูว่้าโกรธแล้วกใ็ห้พจิารณา

รปูร่างหน้าตาของความโกรธ ให้เหน็ว่าเป็นความร้อน เป็นความทกุข์ จนกระทัง่ถงึให้

รู้ว่าเป็นอารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา ให้มีสติพิจารณาอยู่เช่นนั้น อย่าให้ขาดสติ เพราะ

เมื่อขาดสติ เวลาโกรธจะไม่พิจารณาดังกล่าว แต่จะต้องออกไปพิจารณาเรื่องหรือผู้ที่
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ท�าให้มีความโกรธ และก็จะไม่เป็นการพิจารณาเพื่อให้ความโกรธลดน้อย แต่จะกลับ

เป็นการพจิารณาให้ความโกรธมากข้ึน เหมอืนเป็นการเพ่ิมเชือ้ให้แก่ไฟ จงึต้องพยายาม

ท�าสติ ควบคุมสติให้พิจารณาเข้ามาแต่ภายในใจเท่านั้น ให้เห็นความโกรธเท่านั้น  

ดูอยูแ่ต่รูปร่างหน้าตาของความโกรธเท่านัน้ การท�าเช่นนัน้ ท่านเปรยีบว่าเหมอืนขโมย

ทีช่กุซ่อนอยู่ เม่ือมีผู้มาดหูน้าตากซุ็กซ่อนอยูต่่อไปไม่ได้ จะหนไีป ความโกรธกเ็ช่นกัน 

เมื่อเกิดข้ึนแล้ว ถูกจ้องมองดูอยู ่ ก็เหมือนขโมยที่มีผู ้มาดูหน้า จะต้องหลบไป  

เมื่อความโกรธหลบไปหรือระงับลง ความร้อนก็จะไม่มีใจก็จะสบายได้โดยควร  

การพจิารณาดหูน้าตาของความโกรธจงึเป็นวธิแีก้ทีต่รงทีส่ดุ และจะให้ผลรวดเรว็ทีส่ดุ 

เป็นการบริหารจิตที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งประการหนึ่ง

วนัที ่๕ พฤษภาคม เป็นวนัฉัตรมงคล รายการบริหารทางจติขอถวายพระพรชยั 

ขอทรงพระเจริญรุ่งเรืองในพระเศวตฉัตร ทรงยังสรรพสิริสวัสด์ิบังเกิดมีท่ัวไทยธรณี  

นิรันดร์กาล

ความตั้งใจจรงิเป็นก�าลัง

โทสะหรือความโกรธ เป็นเหตุแห่งความร้อนใจที่รู ้สึกได้ชัดเจนง่ายดาย  

จนท�าให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใด จะรู้สึกเมื่อนั้นว่าความร้อนใจเกิดขึ้นพร้อมกันทันที 

ลองสังเกตดูก็ได้

สมมติ เมื่อเปิดวิทยุ อ.ส. รายการบริหารทางจิต ผู้ที่ประสงค์จะฟังรายการ

นี้ไม่มีปัญหา มีปัญหาแต่ผู้ไม่ประสงค์จะฟังรายการนี้ ประสงค์จะฟังรายการอื่น  

แต่ไม่สามารถจะหมนุคลืน่วทิยไุปสถานอีืน่ได้ ด้วยเหตใุดกแ็ล้วแต่ หากจ�าเป็นต้องฝืน

ใจฟังรายการนี ้มีความไม่พอใจเกดิขึน้ ขอให้ถอืประโยชน์จากความไม่พอใจ ด้วยการ

สังเกตใจตนเองให้เห็นว่าเมื่อความไม่พอใจหรือจะเรียกว่าโทสะอย่างอ่อนเกิดขึ้น 

เช่นนีใ้จเป็นอย่างไร สงบเยน็หรอืว่าร้อน ย่อมจะเห็นว่าไม่สงบเย็น แต่ว่าร้อน อาจไม่

ร้อนเท่าบางเวลาเมื่อความไม่พอใจหรือโทสะอย่างแรงเกิดขึ้น เป็นต้น
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เมือ่ก�าลังขบัรถยนต์อยู่ในถนนเวลาการจราจรก�าลงัคบัคัง่ มรีถคนัอืน่พยายาม

เบยีด พยายามแซง พยายามกดแตรเร่งอยูข้่างหลงั ทัง้ ๆ ทีไ่ม่มีทางจะเร่งไปข้างหน้าได้ 

ในเวลาเช่นนัน้ ได้ทราบว่าผูข้บัรถคนัไหนคนันัน้จะต้องหัวเสีย เกดิโทโส จนบางคนถึง

กับกล่าวค�าหยาบคายในขณะขับรถจนติดเป็นนิสัย เพราะโทสะท�าให้เป็นไป คือโทสะ

ท�าให้ร้อนจนถึงระเบิดออกมาเป็นกิริยาวาจาที่ไม่น่าดู ไม่น่าฟัง

โทสะของผู้ขับขี่ที่แรงถึงกับระเบิดออกมาเป็นกิริยาวาจาหยาบคาย มักจะท�า 

ให้ผู้ได้ยินเกิดโทสะต่อไปอีกทอดหน่ึง คือท�าให้บรรดาผู้นั่งมาในรถนั้นเกิดโทสะ  

เพราะได้เห็นได้ยินกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพไปด้วย เรียกได้ว่าโทสะเกิดเป็นทอด ๆ  

ต่อเน่ืองกนั หากทกุคนจะท�าสตดูิใจตนเองในขณะก�าลงัเกดิโทสะกย่็อมจะได้เห็นว่าใจ

ก�าลังร้อนด้วยอ�านาจของโทสะ มากน้อยแล้วแต่แรงของโทสะที่เกิดขึ้นในใจของ 

แต่ละคน มีโทสะแล้วจะไม่ร้อนไม่มีเลย ต้องร้อนทั้งนั้น

เคยได้ยินบางคนยังบ่นโกรธแม้จะขับรถถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บางคน

เพียงเล่าถึงเวลาต้องขับรถไปในถนนขณะจราจรก�าลังคับคั่ง ก็ยังกลับเกิดโทสะข้ึนได้ 

ทกุคนท่ีขบัรถกน่็าจะต้องขบัอยูแ่ทบทกุวนั และการจราจรกด็เูหมอืนไม่มวีนัทีไ่ม่คบัคัง่ 

คับคั่งทุกวัน ดังนั้น คนขับรถจึงต้องเกิดโทสะทุกวัน ต้องร้อนใจทุกวัน

ที่จริง โทสะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับแล้ว อาจจะเหมือนไม่เคยเกิดมาก่อนเลย  

จติใจสงบสบายเป็นปรกต ิแต่ความจริงไม่เช่นนัน้ แม้เมือ่โทสะดับแล้ว จิตใจสงบสบาย

แล้ว แต่โทสะทีส่งบกห็าใช่หมดไปจากจติใจไม่ เมือ่สงบนัน้เพยีงจมลงฝังอยูใ่นใจเท่านัน้  

ไม่ได้หมดไปไหน โทสะเกดิขึน้กีค่รัง้ สงบแล้วกจ็มลงเป็นพืน้ฐานของจติใจเท่านัน้ครัง้ 

ไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียว โทสะที่จมลงในจิตใจนี้ ไปท�าให้จิตใจมีโทสะ 

เพิ่มขึ้นทุกที คิดให้ดีจะเห็นว่าไม่น่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไป น่าจะแก้ไข

ข้ันต้น ต้องพยายามไม่ให้โทสะเกิดขึ้นอีกง่าย ๆ ซ่ึงน่าจะต้องพยายามเป็น

เรื่อง ๆ ไป เช่น พยายามไม่ให้เกิดโทสะในเวลาขับรถ ต้องอาศัยสติเป็นส�าคัญ คือ 

ก่อนจะขึ้นประจ�าที่นั่งในรถทุกครั้ง ต้องตั้งใจท�าสติให้ได้ว่าจะไม่โกรธเลยในระหว่างที่

ขับรถอยู่ จะไม่โกรธ ตั้งใจให้มั่น ส�าทับตัวเองให้แข็งแรงว่าจะไม่โกรธ จะใจเย็น  

เช่นน้ีแล้ว ขณะท่ีขบัรถอยูแ่ม้จะมีอะไรมาท�าให้อยากโกรธ กจ็ะสามารถรกัษาจติใจให้
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ไม่โกรธได้ดีกว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าจะไม่โกรธ คือถึงแม้จะโกรธบ้างก็จะโกรธน้อย

กว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อน

ดงันัน้ ก่อนจะข้ึนขบัรถทกุครัง้จงึควรจะท�าสตใิห้เกดิขึน้ ท�าใจให้ตัง้มัน่สญัญา

กับตนเองว่าจะไม่โกรธขณะขับรถ จะไม่โกรธและจะท�าให้ได้ การตั้งใจเช่นนี้ อาจจะ

ไม่ประกอบด้วยเหตผุลอย่างอืน่เลย นอกจากไม่อยากโกรธ เพราะความโกรธท�าให้ไม่

สบาย ถึงจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่น แต่การตั้งใจจริงที่จะไม่โกรธ ก็จะได้ผล

มากน้อยตามก�าลังการตั้งใจ ตั้งใจเข้มแข็งเด็ดขาดจริง จะท�าให้เกิดผลเด็ดขาดจริงได้ 

คือจะท�าให้ไม่โกรธเลยได้จริง ๆ  ในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้นั้น เช่นในเวลาขับรถ

แต่ถ้ามีเหตุผลประกอบการตั้งใจว่าจะไม่โกรธด้วย ก็จะได้ผลยิ่งขึ้น เพราะ

เหตุผลเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิดปัญญาเพื่อแก้ไขเรื่องราวทั้งหลาย ผู้มีธรรมะถือ

เหตุผลเป็นสิ่งส�าคัญเสมอ เม่ือประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว ย่อมยอมรับด้วยดี 

ไม่ค�านึงถึงอย่างอื่น เช่นเมื่อตั้งใจจะไม่โกรธเวลาขับรถ ก็ให้ยกเหตุผลขึ้น ประกอบ

ด้วยว่าบรรดาคนท่ีขับรถคับคั่งอยู่ในถนนทั้งหลายนั้น บางคนอาจจะก�าลังมีธุระร้อน

จริง ๆ  ใครสักคนอาจจะก�าลังต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากเขา เขาอาจจะ

ก�าลงัไปตามหมอเพราะมคีนเจบ็หนกั บางคนอาจจะใจร้อนเสียจนเคย รอไม่ได้เพราะ

ความเคย ต้องรีบร้อนไปตามเคยเท่านั้น

บางคนอาจจะขับมาจากไหนไกลมากจนเหน็ดเหนื่อย หมดการควบคุมใจให้

เป็นปรกติ ท�าอะไร ๆ ไปโดยไม่นึกถึงความควรไม่ควร บางคนเช่นคนขับรถโดยสาร

ประจ�าทางต้องท�างานหนัก เหน็ดเหน่ือย ใจคอก็ย่อมไม่เป็นปรกติ ท�าอะไรลงไป 

ก็เพราะความเหน็ดเหนื่อยผลักดัน น่าสงสาร น่าเห็นใจ ไม่น่าไปโกรธ ยกเหตุผล  

ดังตัวอย่างข้างต้นมาพิจารณาประกอบกับการตั้งใจว่าจะไม่โกรธ ย่อมจะเกิดผลดัง

ความตัง้ใจ และหากปฏบิตัใิห้สม�า่เสมอคอืทกุครัง้ทีจ่ะข้ึนขบัรถหรอืจะขึน้นัง่รถ จะได้

ผลดียิ่งขึ้นทุกที จนถึงจะไม่โกรธได้เลย ไม่ว่าจะต้องขับรถไปพบคนขับรถอื่น ๆ ที่มี

มารยาทอย่างไรก็ตาม อันความไม่โกรธนั้นไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นผลดี

แก่ใครยิ่งกว่าแก่ตัวเอง จึงควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อความไม่โกรธในขั้นต้นแม้เพียง

เมื่อก�าลังขับรถหรือนั่งอยู่ในรถ
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ความเห็นใจเป็นเหตุให้อภัย

ผู้มีธรรมะถือเหตุผลเป็นส�าคัญเสมอ ไม่ว่าใครจะท�าผิดมาแล้วมากน้อย 

เพยีงไหน หากเหน็เหตผุลทีก่ระท�าไปเช่นนัน้ จกัอภยัให้ได้อย่างง่ายดาย การตัง้ใจจรงิ

ที่จะไม่โกรธขณะขับรถ พร้อมกับใช้ปัญญาหาเหตุผลมาประกอบเพื่อไม่ให้เกิด 

ความโกรธ ก็คือการตั้งใจจริงที่จะเข้าใจเหตุผลความจ�าเป็นของคนที่ขับรถคันอื่น ๆ 

ด้วยมารยาทอันชวนให้โกรธ และเมื่อเห็นเหตุผลความจ�าเป็นของเขาแล้ว ก็จะอภัย 

ให้ได้ ไม่โกรธ การฝึกใจไม่ให้โกรธจงึเท่ากบัเป็นการฝึกให้อภยัในความผดิของผูอ้ืน่ไม่

ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม นับเป็นการบริหารจิตอย่างย่ิงวิธีหนึ่งท่ีจะให้ผลดี 

แก่ผู้บริหารเอง

เท่าท่ีเคยได้ยินมา รถหรือคนขับรถที่ถูกโกรธมากที่สุด คือรถโดยสาร 

ประจ�าทาง หรือคนขับรถโดยสารประจ�าทาง เห็นจะแทบทุกคัน ทุกสาย ที่พูด ๆ  กัน

ให้ได้ยนิกเ็พราะขบัไม่เกรงใจใคร ชอบเบยีด ชอบแซง เพราะรบีร้อนจะไปข้างหน้าอยู่

ตลอดเวลา ชนเป็นชน ตายเป็นตาย ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้ผู้ขับรถคันอื่น ๆ เกิดโทโส 

บางทีถึงคิดสู้คือใช้วิธีขับไม่ให้รถประจ�าทางขึ้นหน้าไปได้เลย บางคนเล่าว่าถึงกับดับ

เครือ่งของตนจอดขวางทางไว้เฉย ๆ ท�าให้รถทีต่ามตดิมาแล่นต่อไปไม่ได้ด้วยเหมอืนกนั 

บางคนถงึกบัลงจากรถไปต่อปากต่อค�ากนั ซึง่บางทีกถึ็งได้รบับาดเจบ็เลอืดตกยางออก 

และบางรายก็ถึงตาย ทั้งหมดนี้เกิดจากอ�านาจโทสะที่ไม่ได้รับการพยายามแก้ไขไม่ให้

เกิดด้วยวิธีที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นต้น

แต่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน บางคนไม่โกรธรถประจ�าทางหรือคนขบัรถประจ�า

ทางเลย ไม่ว่าจะขบัรถด้วยมารยาทชวนให้โกรธเพยีงใดกไ็ม่โกรธ ทัง้ยังให้ความเห็นใจ

อ�านวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถด้วย เช่นเปิดทางให้ไปก่อนโดยดีเสมอ  

ทีท่�าเช่นน้ันบอกว่าไม่ใช่เพราะกลวัถูกชนแล้วจะแย่เพราะรถประจ�าทาง คนัใหญ่กว่ามาก 

ไม่ใช่เพราะร�าคาญอยากจะให้ไปเสียให้พ้น ๆ ไม่ใช่เพราะประชดประชัน แต่เพราะมี

เหตุผลที่ตนพอใจและเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องสมควร
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เมื่อเห็นเหตุผลเช่นนั้นแล้ว การให้อภัยก็เกิดตามมา ไม่ว่ารถประจ�าทางจะ

แล่นอย่างไร ผิดมารยาทมากมายอย่างไร ก็อภัยให้ได้ ไม่โกรธ เหตุผลที่ท�าให้บุคคล

ประเภทหลังนี้ไม่โกรธคนขับรถประจ�าทาง อ�านวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถ

เสมอมีอยู่ว่าเพราะได้คิดไปถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนขับที่ต้องมีมากมายแน่ แล้วก็

คดิไปถึงบรรดาผูโ้ดยสารจ�านวนมากทีเ่บยีดเสียดกนัอยู่แน่นรถประจ�าทางทกุวนัเสมอ 

ทุกคนได้รับความล�าบากไม่น้อย รถยิ่งติดนานเพียงไรก็ยิ่งล�าบากอยู่นานเพียงนั้น

คนขับรถส่วนตัวที่ไม่ต้องเบียดเสียดกับใคร เวลารถติดนานหน่อยยังรู้สึก 

เดือดร้อน ไม่เป็นสุข คนนั่งรถประจ�าทางนั้นแม้รถจะไม่ติดก็มีความเดือดร้อนไม่ 

เป็นสุขเพราะการต้องเบียดเสียดและห้อยโหนอยู่แล้ว เม่ือรถติดก็จะต้องเดือดร้อน 

มากขึ้น คนคนเดียวยอมรับความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อย เพื่อความสบายขึ้นบ้างของ

คนจ�านวนมาก ต้องเป็นสิ่งควรท�า ต้องเป็นการกระท�าที่ดีแน่ การเสียสละประโยชน์

ตนเพียงเลก็น้อยเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมท่ีย่ิงใหญ่นัน้ ผูใ้ดท�าได้ ผูน้ัน้มฐีานะของจติใจอยู่

ในระดบัสงู ผู้ใดยังท�าไม่ได้ ผู้นั้นควรจะได้บริหารจิตให้ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ท�าได้

ที่จริง ผู้บริหารจิตจนเป็นผู้มีจิตสวยงามขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผู้ได้ประโยชน์จาก

การกระท�าน้ันด้วยตนเองย่ิงกว่าผู ้ใดจะได้ การรู ้จักหาเหตุผลอุบายวิธีมาท�าให้ 

ความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ว่าจะโกรธคนขับรถทั้งหลายในถนนหนทาง หรือโกรธ

ใครด้วยเรื่องอะไรก็ตาม นับเป็นวิธีท่ีถูกที่ชอบ ควรที่ผู ้สนใจการบริหารจิตจะม ี

ความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม�่าเสมอ เหตุผลนั้น ยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใด ก็จะปรากฏ

ประจักษ์ใจยิ่งขึ้นเพียงนั้น จะเป็นผลให้ความโกรธลดน้อยลง มีแต่การให้อภัยกัน 

อย่างเต็มอกเต็มใจ และเห็นอกเห็นใจเพิ่มข้ึน ผลที่จะได้รับกันอย่างกว้างขวางก็คือ 

ความสงบสุข ปราศจากความร้อนของไฟโทสะแผดเผา

เหตุผลเป็นเครื่องช่วยบรหิารจติ

ผู้ให้อภัยง่าย ก็คือ ผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะบริหารจิตให้

ไม่โกรธง่าย จงึควรต้องฝึกฝนตนให้เป็นผูม้เีหตุผล เคารพเหตผุล นัน่คอืให้คดิหาเหตุ

ผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ ผู้ที่ตนอยากจะโกรธ เมื่อเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุผล
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แล้วจะได้ไม่โกรธ จะได้อภยัให้ได้ในความผดิพลาดหรอืบกพร่องของเขา กล่าวอกีอย่าง 

ก็คือ ให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่ตนอยากจะโกรธนั่นเอง

การที่จะเกิดเมตตากันขึ้นเฉย ๆ  โดยไม่มีเหตุผล ส�าหรับบางคนที่มีพื้นจิตใจ

สูงด้วยเมตตานั้นเป็นไปได้คือแม้ไม่มีเหตุผลก็มีเมตตาได้ แต่ส�าหรับคนท่ัวไป ถ้ามี

เหตุผลเพียงพอ จะท�าให้เกิดเมตตาได้ง่ายกว่าไม่มีเหตุผลเลย ดังนั้น เหตุผลจึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นที่ควรปลูกให้มีประจ�าจิตใจทุกคน เพราะเหตุผลหรือจะเรียกว่าปัญญาก็ได้ 

เป็นสิ่งจ�าเป็นต้องใช้ประกอบในการบริหารจิตทุกเรื่อง ทุกเวลา ทั้งเรื่องโลภ ทั้งเรื่อง

โกรธ ทั้งเรื่องหลง

พูดถึงวิธีดับความโกรธหรือโทสะต่อไป ทุกวันในตอนเช้า ก่อนจะเริ่มธุรกิจ

ประจ�าวนั ไม่ว่าในบ้านหรอืนอกบ้านกต็าม จะเป็นการควรอย่างย่ิง ถ้าทกุคนจะกราบ

พระพุทธรูปที่มีอยู่ แล้วสวดมนต์บทที่สั้นนิดเดียวสักจบเดียว หรือ ๓ จบก็จะดี คือ 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ซึ่งแปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มี 

พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แล้วท�าสติ สัญญากับตนเองว่า  

จะพยายามรักษาใจไม่ให้โกรธในวันนั้นทั้งวัน ให้เหตุผลกับตนเองว่าเพราะความโกรธ

ไม่ดเีลย ความโกรธท�าให้ใจร้อน ความโกรธท�าให้คดิ ให้พดู ให้ท�าความไม่ดไีด้ต่าง ๆ 

ความโกรธท�าให้เป็นที่เกลียดชัง ลองนึกถึงความไม่ดีของความโกรธดู นึกได้อะไรบ้าง

ก็ยกขึ้นเป็นเหตุผลเพื่อท�าสติ สัญญากับตนเองทุกเช้าว่าจะไม่โกรธในวันนั้นทั้งวัน

การท�าสติเช่นนี้ย่อมมีผลแน่นอน ย่อมท�าให้ความโกรธที่เคยมีมากครั้งใน 

วันหนึ่ง ๆ  ลดน้อยลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสติที่จะระลึกขึ้นได้ถึงที่ให้สัญญาไว้กับตนเอง

ในเช้าวนัน้ันเป็นส�าคญั สตริะลกึได้มากคร้ังเพยีงใดกจ็ะระงับความโกรธไว้ได้มากครัง้

เพียงนัน้ เมือ่ท�าสตเิช่นนีใ้นตอนเช้า สตจัิกต้องเกดิบ้างแน่นอน เมือ่ความโกรธจะเกดิขึน้ 

อาจจะเพียงน้อยครั้งส�าหรับเมื่อเริ่มฝึกไม่ให้โกรธใหม่ ๆ แต่ก็จะทวีจ�านวนต่อไป 

เรื่อย ๆ จนจะสามารถมีสติเกิดทันทุกครั้งเมื่อจะโกรธ นั้นก็คือวันหนึ่ง ๆ จะไม่โกรธ

ได้เลยหากต้ังใจท�าให้นานวันจนสติมั่นคงเพียงพอ เกิดได้ทันท่วงที สามารถยับย้ัง 

ความโกรธไว้ได้ทุกครั้ง
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อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ทิ้งเหตุผลดังกล่าวแล้ว ต้องฝึกใจให้เป็นผู้มีเหตุผล

ประกอบกับความตั้งใจท�าสติว่าจะไม่โกรธด้วยเสมอ เหตุผลหรือปัญญาเท่านั้นจะ

สามารถถอนรากถอนโคนความโกรธเสียได้ เช่นเดียวกับที่จะสามารถถอนราก 

ถอนโคนกเิลสกองอ่ืนได้ด้วย ไม่มอีะไรนอกจากปัญญาหรอืเหตผุลทีจ่ะท�าให้โลภะ โทสะ 

โมหะ ลดน้อยลงถงึหมดสิน้ไปได้จากจิตใจ การท�าสตติัง้ใจมัน่เป็นส่วนประกอบทีจ่ะช่วย

ให้เกิดเหตุผลหรือปัญญามาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาด จึงควรจะต้องมีท้ังสติและ

ปัญญาประกอบกันเสมอ จึงจะแก้ความโกรธได้ส�าเร็จ

ทกุคน ส่วนมากไม่ได้อยูต่ามล�าพงัผูเ้ดยีว ส่วนมากต้องเกีย่วข้องติดต่อสังคม

กับคนหมู่มาก แต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาท่าทาง ตลอดจนอุปนิสัยใจคอและการพูดจา

แตกต่างกนัไป มีท้ังท่ีดแีละมีท้ังท่ีไม่ด ีมีท้ังเจรญิตาและมท้ัีงทีไ่ม่เจรญิตา มทีัง้ทีถ่กูใจ

และมีท้ังที่ไม่ถูกใจ เมื่อมีแตกต่างกันเช่นนี้ ก็เป็นธรรมดาท่ีจะต้องมีการขวางหู 

ขวางตา หรอืได้ฟังสุม้เสยีงกนักม็ ีในเรือ่งเช่นนีก้เ็ช่นเดยีวกบัเรือ่งทัง้หลาย ใช้สตแิละ

ปัญญาแก้ได้

สมมติว่ามีใครคนหนึ่งในท่ีท�างานที่ไม่ว่าจะพูดจะท�าหรือแม้จะอยู่เฉย ๆ  

เราก็อยากจะโกรธไปหมด รู้สึกไม่ถูกหูถูกตาไปเสียทั้งนั้น ให้แก้ด้วยวิธีท�าสติปัญญา

กับตนเองทุกวันว่าจะไม่โกรธเขา แล้วพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัด เช่นไม่ชอบเพราะ

หน้าตาเขาน่าเกลียด ก็ให้คิดถึงเหตุผลว่าเขาเกิดมาเช่นนั้นเอง กรรมของเขาไม่ดี  

น่าสงสาร คนอื่น ๆ ก็คงจะเกลียดเขาที่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนกัน เราจะไปโกรธไป

เกลยีดเขาด้วยท�าไม ไม่ได้เป็นความผดิของเขาเลย ไม่มีใครเลอืกเกดิได้ ถ้าเลอืกได้ก็

คงไม่เลือกเกิดไม่ดี ต้องเลือกเกิดที่ดีที่สวยงามทั้งนั้น เราไปโกรธไปเกลียดเขาแสดง

ความเป็นคนใจไม่ดีของเราเอง ขาดเมตตากรุณาโดยไม่จ�าเป็น หรือไม่ชอบเขาเพราะ

เหตุอื่น ก็ให้คิดถึงเหตุผลความจริง เช่นว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน จิตใจไม่เท่ากัน 

จิตใจเขาอยู่ในระดับไหน การแสดงออกของเขาก็อยู่ในระดับนั้น จะไปโกรธไปเกลียด

เขาไม่ถูก ที่ถูกต้องเมตตาสงสาร เพราะเขาเป็นผู้ที่น่าเมตตาสงสารจริง ๆ คิดเช่นนี้

บ่อย ๆ
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ค้นหาเหตุผลท่ีจะท�าให้เกิดเมตตาสงสารให้เสมอ ๆ จะลดความโกรธลงได้

จนถึงไม่โกรธเลยได้ เพราะธรรมดาความผิดพลาดบกพร่องของทุกคนย่อมเกิดจาก 

เหตุผลอย่างหนึ่งเสมอ เพียงแต่ว่าสามัญชนด้วยกันย่อมยากจะยอมรับเหตุผลนั้น ๆ 

ว่าสมควร สามัญชนด้วยกันจึงยากที่จะให้อภัยในความผิดของใคร ๆ ได้เสมอไป  

จึงยังต้องมีความโกรธกันอยู่ทั้งนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ควรอย่างยิ่งที่จะพยายาม

ท�าความโกรธให้ลดน้อยลงมากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ เพราะจะเป็นความสุข 

ของตนเอง มิได้เป็นความสุขของคนอื่น

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เป็นวันส�าคัญในพระพุทธศาสนา คือ  

วันวิสาขบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไกลแล้วจากกิเลสทั้งปวง ได้ประสูติ ตรัสรู้ 

และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันท่ีถือเป็นวันบูชาส�าคัญนั้น พุทธบริษัทจึงพร้อมกัน

ท�าการบูชา ทั้งด้วยประทีปธูปเทียนมาลาและปฏิบัติ แทบทุกวัดมีเวียนเทียน และ 

แสดงธรรมะตลอดรุง่ เป็นส่วนแห่งการบชูาของสงฆ์ และของพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย 

ผู้มุ่งแสดงกตญัญูกตเวทต่ีอพระผูท้รงพระคุณบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ อรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า

พระองค์นัน้

ใจที่มคี่า

วิธีที่จะแก้ไขจิตใจให้มีความโกรธน้อย ให้มีความโกรธยาก จนถึงให้ไม่มี 

ความโกรธเลย จ�าเป็นต้องสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจให้มากพอจะยอมเข้าใจใน

เหตุผลของบุคคลอ่ืนท่ีท�าผิดพลาดหรือบกพร่อง ขณะเดียวกัน จ�าเป็นต้องฝึกใจให้มี

เหตุผลให้เห็น เหตุผลเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นส่ิงควรเคารพ เม่ือเหตุผลเป็นส่ิงส�าคัญใน 

จิตใจของผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่ใช้อารมณ์ ถึงแม้จะโกรธแล้ว แต่เมื่อเหตุผลเกิด

ข้ึนก็จะสามารถท�าให้ความโกรธดับลงได้ จะไม่แสดงอารมณ์โกรธอย่างผู้ไม่มีเหตุผล 

และถ้าหมั่นอบรมเหตุผลหรือปัญญาประกอบด้วยเมตตาให้เกิดขึ้นเสมอในจิตใจ  

แม้มีเรื่องที่ผิดหูผิดตาผิดใจเกิดขึ้น เหตุผลอันประกอบด้วยเมตตาก็จะเกิดขึ้นก่อน 

อารมณ์จะเกิดไม่ทนั หรือเกดิทันบ้างตามวิสยัของผูเ้ป็นปถุุชนไม่สิน้กเิลส ก็จะเบามาก

และน้อยครัง้มาก
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ทัง้ผูโ้กรธยาก โกรธน้อย และผูโ้กรธง่าย โกรธมาก ควรอย่างยิง่ทีจ่ะได้สนใจ

สังเกตให้รู้ว่าจิตใจของตนมีความสุข ทุกข์ เย็น ร้อนอย่างไร ทั้งในเวลาที่โกรธและใน

เวลาทีไ่ม่โกรธ ปรกตนิัน้ เมือ่โกรธกม็กัจะไปเพ่งโทษผูอ้ืน่ว่าเป็นเหตใุห้ความโกรธเกดิขึน้ 

คอืมกัจะไปคิดว่าผู้อืน่นัน้พดูเช่นนัน้ ท�าเช่นนัน้ ทีก่ระทบกระเทอืนถึงผูโ้กรธ การเพ่ง

โทษผู้อื่นเช่นน้ี ไม่ใช่เป็นการท�าจิตใจตนเองสบาย ตรงกันข้าม กลับเป็นการเพิ่ม 

ความไม่สบายให้ยิ่งข้ึน ยิ่งเพ่งเห็นโทษของผู้อื่นมากขึ้นเพียงใด ใจตนเองก็จะยิ่งไม่

สบายยิง่ขึน้เพียงน้ัน แต่ถ้าหยุดเพ่งโทษผูอ่ื้นเสีย เขาจะพดูจะท�าอะไรกต็าม ทีเ่ป็นการ

กระทบกระเทือนถงึตนเองจริงหรือไม่กต็าม อย่าไปเพ่งด ูให้ย้อนเข้ามาเพ่งดใูจตนเอง

ว่าก�าลังมีความสุขทุกข์อย่างไร มีอารมณ์อย่างไร ใจจะสบายขึ้นได้ด้วยการเพ่งนั้น

กล่าวสั้น ๆ คือ การเพ่งดูผู้อื่นท�าให้ตนเองไม่เป็นสุข แต่การเพ่งดูใจตนเอง

ท�าให้เป็นสุขได้ แม้ก�าลังโกรธมาก หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่าก�าลังโกรธมาก  

ความโกรธกจ็ะลดลง เม่ือความโกรธน้อย หากเพ่งดใูจตนเองให้เหน็ว่าก�าลงัโกรธน้อย 

ความโกรธก็จะหมดไป จึงกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะก�าลังมีอารมณ์ใดก็ตาม โลภ หรือโกรธ

หรือหลงก็ตาม หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์น้ันแล้ว อารมณ์นั้นจะหมดไป  

ได้ความสุขมาแทนที่ ท�าให้มีใจสบาย ทุกคนอยากสบาย แต่ไม่ท�าเหตุที่จะให้เกิดผล

เป็นความสบาย ดังนั้น จึงยังหาผู้สบายได้น้อยเต็มที ยิ่งกว่านั้นทั้ง ๆ ที่ทุกคนอยาก

สบาย แต่กลบัไปท�าเหตทุีจ่ะให้ผลเป็นความไม่สบายกนัเป็นส่วนมาก ดังนัน้ จงึได้รับ

ผลเป็นความไม่สบายตามเหตุที่ท�า เพราะดังได้กล่าวแล้ว ท�าเหตุใดต้องได้รับผลของ

เหตุน้ันเสมอไป เหตุดีให้ผลดี เหตุชั่วให้ผลชั่ว เหตุแห่งความสุขให้ผลเป็นความสุข 

เหตแุห่งความทกุข์ให้ผลเป็นความทกุข์ ต้องท�าเหตใุห้ตรงกบัผล จึงจะได้ผลทีป่รารถนา

ต้องการ ควรมีสติระลึกถึงความจริงนี้ไว้ให้สม�่าเสมอ

ใจท่ีไม่มีค่าคือใจท่ีร้อนรนกระวนกระวาย ใจที่มีค่าคือใจที่สงบเยือกเย็น  

น�าความจริงนี้เข้าจับ ทุกคนจะรู้ว่าใจของตนเป็นใจท่ีมีค่าหรือไม่มีค่า ความโกรธท�า 

ให้ร้อน ทุกคนทราบดี จึงน่าจะทราบต่อไปด้วยว่าความโกรธเป็นส่ิงท่ีท�าให้ใจไม่มีค่า 

หรือท�าให้ค่าของใจลดน้อยลง ของท่ีมีค่ากับของที่ไม่มีค่า อย่างไหนเป็นของดี  

อย่างไหนเป็นของไม่ดี อย่างไหนควรปรารถนา อย่างไหนไม่ควรปรารถนา ก็เป็นที่

ทราบกันดีอยู่อย่างชัดแจ้ง แต่เพราะขาดสติเท่านั้น จึงท�าให้ไม่ค่อยได้รู้ตัว ไม่สงวน
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รักษาใจของตนให้เป็นสิ่งมีค่าพอสมควร ต้องพยายามท�าสติให้มีอยู่เสมอจึงจะรู้ตัว 

สามารถสงวนรักษาใจให้เป็นสิ่งมีค่าได้ คือสามารถยับย้ังความโลภ ความโกรธ  

ความหลง มิให้เกิดขึ้นจนเกินไปได้ สามัญชนยังต้องมีความโลภ ความโกรธ  

ความหลง แต่สามัญชนท่ีมีสต ิมีปัญญา มเีหตผุล ย่อมจะไม่ให้ความโลภ ความโกรธ 

ความหลงมอี�านาจชัว่ร้ายเหนอืจติใจ ย่อมจะใช้สต ิใช้ปัญญา ใช้เหตุผล ท�าใจให้เป็นใจ

ที่มีค่า

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๒ เป็นวันวิสาขอัฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิง

พระพทุธสรรีะ พทุธบรษิทัจกัพร้อมกนัท�าบชูา ด้วยประทีป ธปูเทียน มาลาและปฏบิตัิ 

เช่นเดียวกับในวันวิสาขบูชา ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒  

เพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา 

สัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน แม้พุทธศาสนิกจะได้ตั้งใจท�าใจให้มีค่าเพียงวันเดียวในวันนั้น 

เพื่อเป็นพุทธบูชา ก็จะดีกว่าไม่เคยได้สนใจเสียเลย

กเิลสเกดิจากความคดิ

ความโกรธเกดิจากเหตตุ่าง ๆ กัน เป็นต้นว่า เกดิจากความไม่ถูกหู ไม่ถูกตา 

ไม่ถูกใจ ความไม่ถกูทัง้ ๓ ประการนีย้งัแยกออกไปได้อกีมากมายหลายอย่าง โอกาส

ที่ความโกรธจะเกิดขึ้นจึงมีมากมาย 

ลองแยกความโกรธทีเ่กดิจากเสยีงไม่ถูกหูเป็นประการแรก เคยได้ยินผูบ่้นว่า 

ได้ยินเสียงคนนั้นพูดคนนี้พูดทีไร ใจหงุดหงิดทุกที เสียงไม่ถูกหูเลย ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ได้

โกรธเคอืงด้วยเรื่องอะไร มนัไม่ชอบฟังจรงิ ๆ  เมือ่ได้ฟังกห็งดุหงดิ ถงึกลายเป็นความ

โกรธกม็ ีบางคนเล่าว่าได้ยนิเสยีงคนบบีแตรรถแล้ว เกดิโกรธทกุท ีก�าลงัอารมณ์ดอียู่

ก็อารมณ์เสียเพราะเสียงแตรรถนั้นเอง บางคนได้ยินเสียงเด็กร้องไม่ได้ หัวเสียมาก 

บางคนได้ยินเพ่ือนบ้านเปิดวิทยุดัง ๆ แล้วอยากจะเอาอะไรขว้างเพราะความโกรธ  

บางคนได้ยินคนพูดอ่อนหวานมากไปก็หงุดหงิด ร�าคาญ หม่ันไส้และโกรธ บางคน

ได้ยินเด็กสมัยใหม่พูดคุยกันด้วยภาษาศัพท์แสลงสมัยใหม่ไม่เรียบร้อย ก็ร�าคาญ 

และโกรธ
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ยังมีเสียงไม่ถูกหูอีกหลายประการ ซึ่งแต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วย

ตนเอง เพราะทุกคนที่เป็นปุถุชนย่อมจะมีเสียงที่ไม่ถูกหูของตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น และ

ไม่ตรงกันก็มี เช่นเสียงท่ีถูกหูคนหน่ึงกลับเป็นเสียงที่ไม่ถูกหูอีกคนหนึ่ง ดังตัวอย่าง 

บางคนได้ยนิเดก็ร้องแล้วสนกุ ถงึกบัอตุสาห์ย่ัวให้เดก็ทีไ่ม่ร้องร้องจนได้ ขณะทีบ่างคน

ได้ยินแล้วหัวเสีย โกรธ บางคนเปิดวิทยุดังลั่นแล้วสบายใจ บางคนได้ยินเสียงวิทยุนั้น

ลัน่ ๆ  แล้วเกดิโทสะ บางคนได้ยินเสยีงเดก็สมยัใหม่พดูกนัแล้วสนกุขบขนั ขณะทีบ่าง

คนร�าคาญหู โกรธ

พิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมานี้ จะเห็นว่าสาเหตุเดียวกัน แต่ก่อให้เกิดผลไม่

เหมือนกัน คนหนึ่งชอบ คนหนึ่งไม่ชอบ จึงน่าจะพิจารณาให้ลึกลงไปว่าท�าไมจึงเป็น

เช่นนั้น ท�าไมเสียงเดียวกันจึงถูกหูคนหนึ่งและไม่ถูกหูอีกคนหน่ึง ถ้าพิจารณา 

ให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นเพราะใจของคนทั้งสองไม่เหมือนกัน จึงท�าให้เสียงเดียวกันมีความ

หมายตรงกนัข้ามไปได้ตามอ�านาจของใจ และถ้าพจิารณาต่อไปอกีกน่็าจะเหน็ว่าล�าพงั

เสยีงใดกต็ามย่อมไม่เป็นเหตแุห่งความชอบหรอืไม่ชอบของผูใ้ด ความชอบหรือไม่ชอบ 

ถกูหหูรอืไม่ถกูห ูเกิดจากใจท่ีมีการปรงุคิด ใจปรงุคดิว่าดี ใจกป็รงุว่าน่าชอบและกช็อบ 

ใจปรุงคิดว่าไม่ดี ใจก็ปรุงว่าไม่น่าชอบและก็ไม่ชอบ

ความชอบหรือไม่ชอบท่ีใจปรุงคิดนี้แหละที่เป็นเหตุอันแท้จริงของความโกรธ

หรือไม่โกรธ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความปรุงของใจเป็นสิ่งส�าคัญ ท�าความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องความปรุงของใจเสียก่อน ให้เห็นแน่ชัดเสียก่อนว่าความโกรธหรือไม่โกรธ  

ไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกที่มากระทบประสาทหู แต่ความโกรธหรือไม่โกรธ  

ชอบหรือไม่ชอบ เกิดจากความปรุงคิดแท้ ๆ ความปรุงคิดของใจนี้แหละที่ท�าให้เกิด

ความชอบหรือไม่ชอบ ความโกรธหรือไม่โกรธ เมื่อความชอบหรือไม่ชอบ โกรธหรือ

ไม่โกรธเกดิได้เพราะความปรงุคดิ จึงมไิด้เกดิเพราะบคุคลภายนอก แต่เกดิจากตวัเอง

เท่านั้น ตัวเองนี้แหละเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบ โกรธหรือไม่โกรธ

เวลาเกิดความไม่ชอบหรือความโกรธจึงควรมีสติรู้ว่าตนเองเป็นผู้ท�าให้เกิด 

ไม่มีผู้อื่นมาท�า เมื่อใจไม่ส่งออกไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุ ใจรับความจริงว่าตนเป็นเหตุ 

ความโกรธกจ็ะลดน้อยถงึหยดุลงได้ ส�าคญัต้องมสีตริูว่้าความโลภ ความโกรธ ความหลง 



140 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

เกิดขึ้นเพราะความปรุงในจิตใจของเราเอง มิได้เกิดขึ้นเพราะบุคคลหรือวัตถุภายนอก 

น่ีพูดถึงเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วให้ดับด้วยการมีสติรู้ความจริงว่าตนเองเป็นผู้ท�า  

แต่ถ้าพูดถึงการป้องกนัมิให้ความโกรธเกดิ จะต้องฝึกให้สตเิกดิเรว็ขึน้อกี และดงักล่าว

แล้วในคร้ังก่อน ๆ จะต้องฝึกให้เกิดเหตุผลและปัญญา รวมท้ังเมตตากรุณาด้วย  

การฝึกในเร่ืองเหล่าน้ีจ�าเป็นต้องท�าเม่ือความโกรธยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจ หรือเมื่อเกิด

แล้วแต่ดับแล้ว

เมตตากรุณาเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธ ผู้ท่ีมีเมตตากรุณาใน 

ผูใ้ดอยู ่ความโกรธในผูน้ัน้จะเกดิไม่ได้ เพราะเมตตาหมายถงึความปรารถนาให้เป็นสขุ 

กรุณา ปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์ เมื่อมีความรู้สึกดังกล่าวอยู่ในใจ ความโกรธย่อม

เกดิไม่ได้เป็นธรรมดา การเจรญิเมตตาจงึเป็นการแก้ความโกรธทีไ่ด้ผล ผูเ้จรญิเมตตา

อยู่เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข ด้วยอ�านาจของเมตตา 

อีกด้วย

ผูใ้ดรูส้กึว่าจิตใจเร่าร้อนนัก เม่ือเจรญิเมตตาจะได้รูสึ้กว่าเมตตามคีณุแก่ตนเอง

เพียงไร แม้เมื่อเจริญเมตตาจะปรารถนาให้ผู ้อื่นเป็นสุข แต่ผู ้ที่จะได้รับผลแห่ง 

ความสุขก่อนใครท้ังหมดคือตัวผู้เจริญเมตตาเอง เช่นเดียวกับการคิดดี พูดดี ท�าดี 

ทุกอย่าง ผู้ที่ได้รับผลของความดีก่อนใครทั้งหมดคือตัวผู้ท�าเอง และผู้ได้รับผลของ

ความดีมากกว่าใครทั้งหมดก็คือตัวผู้ท�าเอง จึงควรคิดดูว่าน่าจะคิดดี พูดดี ท�าด ี

กันเพียงใดหรือไม่

สิ่งที่ต้องระวังคอืความคดิ

บดันี ้มาลองแยกความโกรธทีเ่กดิจากรปูไม่ถูกตา ซึง่กมี็แยกออกไปมากมาย

หลายอย่างเหมือนกัน เคยได้ยินผู้บ่นว่าเห็นหน้าเห็นตาท่าทางคนนั้นคนนี้แล้วขัดตา 

ดูไม่ได้ กวนโทโส บางคนเล่าว่าเห็นผมทรงสมัยใหม่ของเด็กหนุ่มสมัยนี้แล้วทน 

ไม่ไหว เกลียดเหลือเกิน กวนโทโสมากที่พากันไว้ผมทรงเช่นนั้น บางคนบ่นต�าหนิ  

การแต่งกายของเด็กสาวสมัยใหม่ว่าไม่น่าดู เห็นแล้วเกิดโทสะ เป็นลูกหลานก็อยากตี  
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อยากว่า บางคนดูภาพตามหนังสือพิมพ์แล้วส่ายหน้า ต�าหนิว่าดูไม่ได้ น่ารังเกียจ  

ยังมีรูปไม่ถูกตาอีกหลายประการ ซ่ึงแต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเช่น

เดียวกับเสียงไม่ถูกหู

เพราะเหตผุลเดยีวกนั คือ ทกุคนทีเ่ป็นปถุุชนย่อมจะมีรปูไม่ถูกตาของตนอยู่

ด้วยกันทั้งนั้น และไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมาก ดังตัวอย่าง บางคน โดยเฉพาะ 

เด็กหนุ่ม ๆ สาว ๆ เห็นผมทรงสมัยใหม่ของพวกเขาน่าดูที่สุด คนไหนสามารถจะไว้

ผมทรงนัน้ได้ดเูหมอืนจะภาคภมูใิจทีส่ดุ ขณะทีด่งักล่าวแล้ว บางคนตวัเองไม่ได้ไว้ด้วย

กบัเขายงัเกดิโทสะเพราะเกลยีดมาก หรอืบางคนเหน็เครือ่งแต่งกายสมยัใหม่ของพวก

เขาสวยงามน่าดอูย่างยิง่ คนไหนไม่ได้แต่งแบบเช่นนัน้เห็นจะเป็นคนดไูม่ได้ ไม่สวยไม่

งามเสยีเลย ขณะทีด่งักล่าวแล้ว บางคนตวัเองไม่ได้แต่งด้วยกับเขา ยงัทนดจูะไม่ได้ว่า

เกิดโทโส บางคนดูภาพตามหนังสือต่าง ๆ แล้วถึงกับต้องเก็บรวมไว้เพื่อดูแล้วดูอีก 

เพราะชอบมาก ขณะท่ีดังกล่าวแล้ว บางคนต�าหนิภาพเหล่านั้นรุนแรงว่าน่ารังเกียจ 

ไม่น่าให้ผ่านสายตา

พิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมานี้ก็จะเห็นเหมือนเมื่อพิจารณาตัวอย่างเสียง 

ไม่ถกูหรอืถกูหทูีก่ล่าวไว้ในอาทติย์ก่อน คอืจะเห็นว่าสาเหตเุดยีวกนัแต่ก่อให้เกิดผลไม่

เหมือนกัน คนหนึ่งชอบ คนหนึ่งไม่ชอบ สาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่การปรุงของใจ มิได้อยู่

ทีอ่ะไรอืน่ จะโลภกเ็พราะใจปรงุให้โลภ จะโกรธกเ็พราะใจปรงุให้โกรธ จะหลงกเ็พราะ

ใจปรุงให้หลง หรือจะสุขก็เพราะใจปรุงให้สุข จะทุกข์ก็เพราะใจปรุงให้ทุกข์ ดังนั้น  

สิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดคือการปรุงของใจตนเองนี้แหละ มิใช่การกระท�าของคนอื่น  

คนอืน่จะท�าอะไรอย่างไรถ้าเราระวงัการปรงุใจของเราเองให้ถกูต้องแล้ว ความทกุข์ของ

เราจะไม่เกิดเพราะการกระท�าของเขาเลย

การระมัดระวังการคิดปรุงของใจก็คือการหัดใช้ความคิดไปในทางที่ถูก ที่จะ

ไม่เป็นโทษ ไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตนนั้นเอง แต่ปรกติการคิดปรุงนั้นเป็นไป

อย่างรวดเร็วจนยากท่ีเจ้าตัวจะทันรู้ว่าได้มีการปรุงขึ้นแล้ว มักจะไปรู้เอาก็ต่อเมื่อ 

ผลปรากฏขึ้นแล้ว เป็นความโลภ หรือความโกรธ หรือความหลงเสียแล้ว วิธีฝึกเพื่อ

ให้รู้ทันความปรุงคิดนั้นต้องท�าเมื่ออารมณ์ที่เกิดจากความปรุงคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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ดับลงแล้ว เป็นต้นว่าเลิกโกรธเม่ือได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้ว ให้ย้อนจับเรื่องนั้นมา

พิจารณาอีก ว่าก่อนจะเกิดความโกรธนั้นได้เร่ิมต้นขึ้นอย่างไร อาจจะเร่ิมต้นด้วย 

เปิดวิทยุ ได้ยินเสียงผู้บรรยายคนหน่ึงก�าลังบรรยายเร่ืองอะไรเร่ืองหนึ่งอยู่ เป็นเรื่อง 

ที่น่าสนใจมาก อยากจะฟัง แต่พอฟังเข้าก็รู้สึกว่าผู้บรรยายใช้สุ้มเสียงไม่น่าฟังเลย  

ใจปรุงไปเสียว่าเสียงอย่างนี้คนพูดดัดให้ไร้เดียงสามากไป ไม่เหมาะกับเรื่องอัน 

มีสาระที่ก�าลังพูดอยู่ ค�านั้นควรจะพูดให้ชัดก็ไม่พูดให้ชัด ค�านี้ก็ไม่ควรจะใช้ก็ไป 

น�ามาใช้ ใจปรุงออกไปทุกที ในท�านองดังกล่าว ท�าให้ความไม่ชอบเกิดแรงข้ึนทุกที 

จนถึงกลายเป็นความโกรธ กระทั่งฟังต่อไปอีกไม่ได้ ต้องปิดวิทยุ และโกรธอยู่คนเดียว 

หรือบ่นให้ใคร ๆ ที่รับฟังอยู่ ให้รู้ความโกรธของตนด้วย โดยที่แน่นอนเหลือเกิน 

ผู้บรรยายมิได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลย ใครจะโกรธ ใครจะไม่โกรธเมื่อได้ฟังค�าบรรยาย  

ผู้บรรยายไม่รู้ด้วย ไม่ทุกข์ด้วย ผู้โกรธเท่านั้นที่ทุกข์

เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้ คือ ตรงผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ ควรพิจารณา 

จนเหน็จริงว่าผูโ้กรธเท่านัน้ท่ีเป็นทกุข์จรงิ ๆ  ซึง่จะต้องเห็น แม้จะเห็นเพยีงครูย่ามแล้ว

ลืมก็จะต้องเห็น เพราะตนเองเป็นทุกข์อยู่เพราะความโกรธจริง ๆ เมื่อเห็นแล้วว่าผู้

โกรธเท่าน้ันทีเ่ป็นทกุข์ ให้พจิารณาย้อนไปอกีว่าความโกรธเกดิเพราะความปรงุเช่นใด 

ก็จะเห็นว่าตนได้คิดปรุงไปเช่นใด เมื่อจะแก้ไม่ให้เกิดความโกรธก็จะต้องไม่ปรุงคิด 

เช่นนัน้ จะต้องเปลีย่นวธิปีรงุคดิเสยีใหม่ เช่นไม่ไปปรงุคิดเกีย่วกบัการใช้สุม้เสยีง หรอื

การใช้ถ้อยค�าส�านวนของผู้บรรยายเลย เพราะเมื่อปรุงคิดเช่นนั้นแล้วท�าให้เกิดโกรธ 

ให้ปรุงไปอย่างอื่นเสียที่จะท�าให้ไม่โกรธหรือให้ความโกรธที่ก�าลังจะเริ่มขึ้นหายไป  

เช่นคดิว่าวทิยเุสยีงไม่ด ีท�าให้เสยีงผูบ้รรยายไม่น่าฟังเท่าทีค่วร หรอืผูบ้รรยายเก้อเขนิ

ไปหน่อยจึงท�าให้เสียงยังไม่น่าฟังนัก เช่นนี้ก็จะท�าให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นได้

หรือถ้ารู้ตัวว่าถ้าได้ฟังจะต้องคิดปรุงและจะต้องโกรธ ผู้ต้องการบริหารจิตให้

ไม่โกรธง่าย ไม่โกรธจัด ก็ควรจะตัดปัญหาด้วยการไม่เปิดฟังเสียเลย เป็นการตัด 

ความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นอีกวิธีหนึ่ง

บางทีก็จ�าเป็นต้องน�ามาใช้เพื่อรักษาจิตใจตนเองไว้มิให้ได้รับทุกข์อันเกิดจาก

ความโกรธ แต่วธิไีม่รับฟังเสยีงเสยีเลยเช่นนีไ้ม่ถูกนกั วิธทีีถ่กู ต้องยอมสู้ ต้องยอมฟัง 
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แต่ขณะเดียวกันต้องระวังการคิดปรุงให้ด�าเนินไปอย่างถูกต้องเสมอ ท�าเช่นนี้จึงจะ

เป็นการบรหิารจติอย่างได้ผล มิใช่เป็นการกระท�าตามแบบคนหูหนวกตาบอด ไม่ได้ยนิ

ไม่ได้เห็นอะไรเลยทุกเวลา

สุขทุกข์เกดิจากใจ

เพือ่รกัษาจติใจมิให้ได้รบัทุกข์อันเกิดจากอารมณ์กเิลสเป็นต้นว่าโกรธ จ�าเป็น

จะต้องระวงัการคิดปรงุหรอืปรงุคิดให้ด�าเนินไปอย่างถูกต้อง เพราะการคดิปรงุหรอืปรงุ

คิดน้ีเองเป็นสาเหตุที่แท้จริงของอารมณ์กิเลสท้ังหลาย เป็นต้นว่าโกรธ ไม่ใช่รูป  

ไม่ใช่เสียง ไม่ใช่เรื่องที่ท�าให้เกิดอารมณ์กิเลสเหล่านั้น ดังท่ีมีผู้เข้าใจผิดกันเป็น  

อันมาก ดังได้ยกตัวอย่างแล้วว่ารูปเดียวกัน เสียงเดียวกัน เรื่องเดียวกัน มิได้ท�าให้ผู้

ได้เหน็ ผูไ้ด้ยนิ ผูรั้บรู้ มอีารมณ์อย่างเดยีวกนั ผูห้นึง่อาจจะชอบ ผูห้นึง่อาจจะไม่ชอบ 

ทั้งนี้ แล้วแต่การปรุงของใจ ซ่ึงไม่เหมือนกัน ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกเป็นทุกข์ 

การท�าสติ เพียรพยายามอบรมใจให้คิดปรุงไปในทางที่จะให้ความสุขเกิดมิใช่ให ้

ความทุกข์เกิด จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมีผู้ใดมองข้ามไปเสียอย่างไม่สนใจ โทสะหรือ

ความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อน การคิดปรุงไปในทางที่จะไม่ให้โทสะเกิดจึง

เป็นสิ่งควรอบรมให้เกิดมีขึ้น

ได้กล่าวมาแล้วถึงความโกรธที่เกิดจากเสียงไม่ถูกหูและรูปไม่ถูกตา ซึ่งแยก

ออกไปมากมายหลายอย่าง บัดนี้ มาลองแยกความโกรธที่เกิดจากเร่ืองไม่ถูกใจ  

ซึ่งก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกัน

เคยมผีูเ้ล่าเร่ืองการโกงการกนิทีน่ัน่ทีน่ีอ่ย่างโกรธเคอืง ว่าไม่น่าจะท�ากนัได้ถึง

เช่นนั้น ผู้เล่าไม่ชอบใจเลย อเน็จอนาถใจมากคือโกรธมากนั่นเอง บางผู้มาเล่าเรื่อง

ความเลอะเทอะเหลวไหลของสังคมปัจจุบันอย่างรังเกียจชิงชัง

ยงัมเีรือ่งทีไ่ม่ถกูใจอกีหลายเรือ่ง ซึง่แต่ละท่านอาจจะนกึเพิม่เตมิได้ด้วยตนเอง 

เช่นเดียวกันกับเสียงไม่ถูกหูและรูปไม่ถูกตา เพราะเหตุผลเดียวกัน คือทุกคนที่เป็น

ปุถุชนย่อมจะมีเร่ืองไม่ถูกใจตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น และไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมาก  
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ดังตัวอย่างบางผู้ไม่พอใจการโกงการกินที่นั่นที่นี่ แต่ขณะเดียวกันบางผู้พอใจ นี้รู้ได้

จากการที่เมื่อมีผู้ท�าก็แสดงว่ามีผู้พอใจ บางผู้รังเกียจความเลอะเทอะเหลวไหลของ

สังคมปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกัน บางผู้นิยมชมชอบ ซึ่งก็รู้ได้จากการท่ีมีผู้ปฏิบัติเช่น

นัน้อยู่ กแ็สดงว่ามผีูช้อบใจ ท้ังนี ้กอ็ยู่ทีก่ารปรงุของจติใจเช่นเดียวกนั ปรงุให้เห็นเป็น

ดีงาม ก็ปรุงให้ชอบ ปรุงให้เห็นเป็นไม่ดีไม่งาม ก็ปรุงให้ไม่ชอบ แต่ส�าหรับตัวอย่าง 

ที่ยกมากล่าวข้างต้น การปรุงให้ชอบหรือไม่ชอบไม่เกิดผลดีแก่จิตใจตนเองทั้งสอง

ประการ

การปรุงให้ชอบเรื่องโกงกิน ท�าใจให้นิยมยินดีในการกระท�าเพื่อโกงกิน  

ย่อมเป็นผลเสียอย่างย่ิงทั้งแก่จิตใจตนเองและทั้งแก่ส่วนรวม การปรุงใจให้ไม่ชอบใจ

เมื่อได้ฟังเรื่องโกงกิน ท�าให้เกิดโทโส ก็เป็นการท�าใจตนเองให้ร้อนเป็นทุกข์ วิธีปรุงที่

ควรน�ามาปฏิบัติให้เกิดผลในเร่ืองดังกล่าว จึงน่าจะปรุงไปในทางที่จะสามารถท�าใจให้

ไม่ไปนิยมชมชอบด้วยและไม่ไปโกรธขึ้งด้วย รักษาใจไว้ให้สงบเยือกเย็นได้ไม่ว่าใน 

เรื่องใดก็ตามเป็นสิ่งส�าคัญ ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าจะท�าใจให้ไม่สนใจรับรู้ในเรื่องใด

เสยีเลย ไม่ปฏบิตักิารใด ๆ  เพือ่ให้เหมาะสม ให้ควรต่อเรือ่งใด ๆ  เสยีเลย การบรหิาร

จิต คือ การฝึกอบรมจิตให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุข ขณะเดียวกัน รู้ว่าอะไรผิด

อะไรถูก อะไรควรแก้ไข อะไรควรส่งเสรมิอย่างไร และเมือ่รูแ้ล้วกค็วรปฏบิตัเิพือ่แก้ไข

หรอืส่งเสริมให้เหมาะให้ควร คอืปฏบิตัเิพือ่แก้ไขส่ิงทีค่วรได้รบัการแก้ไข และส่งเสริม

สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริม

การบรหิารทางจิตมใีช่เพียงเพือ่ฝึกอบรมจติใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไม่

รับรู้เลยว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรแก้ไข อะไรควรส่งเสริม อันจิตที่ได้รับการฝึก

อบรมในทางทีถ่กูนัน้ ต้องเป็นจติทีม่คีวามสงบเยือกเย็นเป็นสุข และมีทัง้ปัญญายิง่ขึน้ 

และปัญญาที่มีความสงบเป็นพื้นฐานนี้แหละที่จะท�าให้มีความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ เห็นในสิ่ง

ที่ควรเห็น เช่นรู้ความผิดถูก ความควรไม่ควร รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง 

ผู้ปรารถนาความสงบเยือกเย็นเป็นสุข และความมีปัญญารู้เห็นอะไร ๆ โดยชอบ  

จึงจ�าเป็นต้องบริหารจิตและจ�าเป็นต้องบริหารตามหลักของพระพุทธศาสนา จึงจะได้

ผลสมดังปรารถนานั้น
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

ซึง่เสด็จไปทรงศกึษาในสหรฐัอเมรกิา ได้เสดจ็กลบัมาประทบัพกัระหว่างปิดภาคเรยีน

การศึกษา ถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๒ นี้ รายการ

บริหารทางจิตขอถวายพระพรรับเสด็จ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระกุศล 

ทุกประการ ได้อภิบาลรักษาให้ทรงเกษมสวัสดี ทรงพระเจริญด้วยสรรพพรมงคล  

ทรงสมพระปรารถนาในสิ่งดีงามทั้งปวง

กเิลสท�าให้คนตายทั้งเป็น

ข้อว่า จิตที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จะเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็น

เป็นสุข และมีปัญญารู้ในส่ิงที่ควรรู้ เห็นในสิ่งที่ควรเห็น เช่น รู้ความถูกความผิด  

ความควรความไม่ควร และรู้วิธีปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง หมายความว่ารู้วิธี

ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขหรือส่งเสริมเรื่องท้ังหลาย โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจอารมณ์กิเลส 

เช่น ไม่จ�าเป็นต้องโลภ จงึจะขยนัหมัน่เพยีรประกอบอาชพี เพือ่ให้ได้ทรพัย์สินเงนิทอง  

ไม่จ�าเป็นต้องโกรธจึงจะว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษผู้ที่กระท�าความผิด ไม่จ�าเป็น 

ต้องหลงจึงจะสามารถท�าเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นเสียได้

ก�าลังท่ีเกิดจากกิเลสคือโลภะ หรือโทสะ หรือโมหะไม่ใช่อย่างเดียวกับการ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เกิดจากปัญญาอันเห็นถูกเห็นผิดในเรื่องทั้งหลาย ทั้งยังแตกต่าง

จากกันเป็นอันมาก ก�าลังที่เกิดแล้วเพราะกิเลสท�าให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวท้ังหลาย

เป็นไปอย่างผิดพลาดโดยมาก แต่ความรู้การควรไม่ควรที่เกิดจากปัญญาท�าให้การ

ปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด เมื่อต้องการปฏิบัติต่อ 

เร่ืองราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายให้ได้ถูกต้องเสมอจึงจ�าเป็นต้องบริหารจิตตามหลักของ 

พระพุทธศาสนา ให้กิเลสลดน้อยลง อารมณ์ลดน้อยลง จิตใจสงบเยือกเย็น และ 

ปัญญาเจริญยิ่งขึ้น

กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นโรคร้ายทางใจ ที่มิได้ร้าย

น้อยไปกว่าโรคร้ายทางกายที่ร้ายที่สุด เมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะทางกายหรือ
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ทางใจจ�าเป็นจะต้องรกัษา มิฉะน้ัน กจ็ะก�าเริบ ท�าให้ถงึตาย ถ้าเป็นโรคทางกาย และ

ถึงท�าให้เสียผู ้เสียคน ถ้าเป็นโรคทางใจ คนที่เสียแล้วก็คือคนท่ีตายแล้วในทาง 

ชือ่เสยีงและทางคณุงามความด ีจะกล่าวว่าโรคร้ายทางใจมีโทษร้ายแรงย่ิงกว่าโรคร้าย

ทางกายก็ไม่ผิด เพราะผู้ตายไปจริง ๆ ด้วยโรคร้ายทางกายนั้น ดีกว่าผู้ที่ตายแล้วใน

ทางชื่อเสียงและคุณงามความดีด้วยโรคร้ายทางใจ กิเลสคือความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ที่ไม่ได้รับการขัดเกลา แก้ไข จะท�าให้เสียผู้เสียคน หรือตายทั้งเป็นได้จริง 

ผู้ที่ไม่ประสงค์ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนตายท้ังเป็น คือเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศคุณงาม

ความดี จึงจ�าเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อขัดเกลาแก้ไขความโลภ ความโกรธ  

ความหลง ที่มีอยู่ในใจของสามัญชนทุกคน แตกต่างกันแต่เพียงมากหรือน้อยเท่านั้น

ระยะนี ้รายการบรหิารทางจิตส�าหรบัผูใ้หญ่ก�าลงักล่าวถึงโทสะหรอืความโกรธ 

และวิธีปฏิบัติเพื่อขัดเกลาแก้ไขมิให้โรคร้ายนี้ก�าเริบยิ่งขึ้น จนถึงเป็นอันตรายร้ายแรง 

และกไ็ด้กล่าวแล้วว่า ต้นเหตุทีแ่ท้จรงิของโทสะมใิช่อยู่ทีร่ปู มใิช่อยู่ทีต่า มใิช่อยู่ทีเ่สียง 

มใิช่อยูท่ีห่ ูมใิช่อยูท่ีเ่รือ่ง มใิช่อยูท่ีก่ารรูเ้รือ่ง แต่อยูท่ีค่วามคดิปรงุหรอืปรงุคดิ ดงันัน้ 

การควบคุมความคิดท่ีถูกต้องมิให้เป็นเหตุน�าให้เกิดโทสะ จึงเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ 

เป็นการแก้ที่ได้ผลอย่างแท้จริง

พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีควบคุมความคิดให้อยู่ในอ�านาจใจไว้ว่า ถ้ามีสติรู้ว่า

ก�าลังคิดในเรื่องไม่ควรคิด ซึ่งเมื่อก�าลังพูดถึงการแก้โทสะก็หมายความได้ถึงเรื่องที่จะ

ท�าให้โทสะเกิดหรือเกิดอยู่แล้ว แต่น้อยให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีสติรู้ว่าก�าลังคิดเช่นนั้น 

ให้เปลี่ยนเรื่องคิดเสีย เช่น ก�าลังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนาย ก. ก�าลังเกิดโทสะเกี่ยวกับ 

นาย ก. ก็ให้เปลี่ยนไปคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนาย ข. เสีย โทสะที่ก�าลังจะเกิดเกี่ยวกับ

นาย ก. ก็จะดับไป แต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดเช่นนั้นแล้ว ก็ยังคอยแต่จะย้อนกลับไปคิด

เร่ืองเก่าที่ก่อให้เกิดโทสะอยู่นั้นเอง ท่านให้พิจารณาโทษของความคิดเช่นนั้น คือ 

พจิารณาให้เหน็ว่าการคิดเช่นนัน้ท�าให้จติใจเร่าร้อน ไม่สบาย ไม่มปีระโยชน์ ถ้าไม่คดิ

เช่นนัน้แล้วจะสบาย ตนเองได้ประโยชน์จากความสบายนัน้ แม้พจิารณาโทษของความ

คิดทีไ่ม่ดน้ัีนแล้วกย็งัไม่อาจยบัยัง้ความคดินัน้ให้สงบลงได้ ท่านกใ็ห้ไม่ใส่ใจในเรือ่งนัน้ 

คือ พยายามไม่สนใจเสยีเลย พยายามลมืเสียเลย แต่ถ้าไม่ส�าเรจ็อกี ลมืไม่ได้อกี คอื

ยังใส่ใจอยู่อีก ท่านให้ใช้ความใคร่ครวญ พิจารณาหาเหตุผลว่าท�าไมจึงคิดเช่นนั้น
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ขณะที่คิดหาเหตุผลอยู่นี้ ความโกรธจะลดระดับความรุนแรงลง ท่านเปรียบ

ว่าเหมอืนคนก�าลงัวิง่เรว็กจ็ะเปลีย่นเป็นวิง่ช้า ก�าลงัวิง่ช้าก็จะเปลีย่นเป็นเดนิ ก�าลงัเดนิ

ก็จะเปลี่ยนเป็นยืน ก�าลังยืนก็จะเปลี่ยนเป็นนั่ง และก�าลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็น 

ลงนอน ถ้าท�าเช่นนัน้แล้วกย็งัไม่ได้ผล ความคดิเดมิยงัไม่หยดุ ท่านให้ใช้ฟันกดัฟันให้

แน่น เอาลิ้นกดเพดานไว้ เช่นนี้ความคิดจะหยุด เมื่อแก้ไขความคิดที่จะน�าไปสู่ความ

มีโทสะได้ส�าเร็จคือเลิกคิดในทางท่ีจะท�าให้เกิดโทสะได้ ก็เท่ากับไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟ

โทสะ ไฟโทสะก็จะเย็นลง และหากบังคับความคิดได้เสมอ ๆ จนเคยชิน ให้ไม่คิดไป

ในทางทีจ่ะท�าให้เกดิโทสะ โทสะกจ็ะลดลง ท�าให้ความร้อนในจติใจเบาบางลง มคีวาม

เยือกเยน็เกดิขึน้แทนท่ี นัน่แหละจะมีความสุข ทัง้ตวัเองและทัง้ผูเ้กีย่วข้องใกล้ชดิด้วย

ทัง้หลาย นับเป็นผลอนัน่าปรารถนาทีเ่กดิจากการบริหารจติตามหลกัพระพทุธศาสนา

แก้ความคดิด้วยความคดิ

จะอธบิายในข้อท่ีว่า เม่ือโทสะเกดิ ให้ใช้สตคิวามระลกึพร้อมทัง้ความรูต้วักบั

ใช้ปัญญา ความรู ้ส�าหรบัพิจารณาให้รูค้วามคดิของตนว่ามอีะไรเป็นนมิติ คือเคร่ืองหมาย

ก�าหนดหรือเรื่องที่ก�าหนดคิด 

ค�าว่า นิมิต นี้ใช้ในความหมายหลายอย่าง เป็นวัตถุก็มี เป็นเรื่องจิตใจก็มี 

เป็นวัตถุก็เช่นลูกนิมิตที่ฝังเป็นเครื่องหมายเม่ือผูกพัทธสีมาในโบสถ์ เป็นเรื่องจิตใจ 

ก็ฝังอยู่ในจิตใจส�าหรับจิตก�าหนดหมาย คืออารมณ์ที่ได้เห็น ได้ยิน เป็นรูป เป็นเสียง 

แล้วมาฝังอยูเ่ป็นนิมิตในใจ เหมือนนิมิตโบสถ์ ให้รู้นมิติหรอือารมณ์ท่ีฝังในใจตนว่าเป็น

เรื่องอะไร

ถ้าเป็นเรือ่งท�าให้เกดิฉนัทะ ความพอใจรกัใคร่ โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง 

ความหลง ให้รู้ว่าเป็นอกุศลนิมิตคือลูกนิมิตในใจที่เป็นอกุศล เช่นมีโทสะ ก็เหมือนมี

ลิ่มสลักปักอยู่ในใจ สมมติตนเป็นช่างไม้ เมื่อต้องการถอนสลักที่ปักใจอยู่ ก็ต้องเอา

สลักอีกอันมาตอกถอนเอาออก คือต้องหาอารมณ์อย่างอื่นที่จะไม่น�าให้เกิดโทสะมา

เป็นนิมิตขึ้นในใจ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือต้องตั้งใจคิดถึงเรื่องอื่นให้แรง เรื่องที่คิดอยู่
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เดมิอนัเป็นเหตใุห้เกดิโทสะจะดบัได้เมือ่คิดเรือ่งใหม่แรงพอ เมือ่เรือ่งทีค่ดิดบั อารมณ์

อันเกิดจากเรื่องที่คิดนั้นก็จะดับด้วย คือโทสะจะดับนั้นเอง

วิธีดับโทสะด้วยการเปลี่ยนนิมิตหรือเปลี่ยนเรื่องคิดได้ผลแน่ แต่ก็เป็นการ  

ได้ผลชัว่ระยะ คือชัว่ระยะท่ีใจยงัไม่คิดเรือ่งทีจ่ะน�าให้เกดิโทสะ ถ้าใจคดิถงึเรือ่งใดกต็าม

ทีจ่ะน�าให้เกดิโทสะ โทสะกจ็ะกลับเกดิได้อกี เพราะวธิดีบัชนดินีเ้ป็นวธิรีะงบั มใิช่เป็น

วิธีรักษาให้หายขาด วิธีแก้กิเลสทุกประเภท รวมทั้งโทสะให้ลดน้อยถึงให้หายขาดไป

ได้น้ัน พระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้เหตุผล คือใช้ปัญญาพิจารณาลงไปเป็นเรื่อง ๆ  

ว่าอะไรเป็นอะไร ท�าไมจึงเกิดขึ้น ควรปล่อยให้เกิดอยู่ต่อไปหรือควรแก้ไขอย่างไร  

ควรปล่อยวางอย่างไร พิจารณาด้วยปัญญาดังกล่าวนี้ในเรื่องใดก็ตาม หากท�าให้เรื่อง

น้ันคลี่คลายลงได้ เช่นก�าลังเกิดโทสะในเร่ืองใดอยู่ ท�าให้หายได้ด้วยเห็นตามปัญญา

พจิารณา โทสะในเรือ่งเช่นนัน้จะไม่กลับเกดิอกี เรยีกว่าใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนให้

เด็ดขาดไป

ตวัอย่าง ในกรณทีีเ่ป็นคนงานทีม่ผีูร่้วมงานหลายคน ต้องเกีย่วข้องกนัอยูอ่ย่าง

ใกล้ชิด ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องท�าอะไรไม่ถูกใจกันบ้าง คนโทสะแรงจะหาความสุข

ได้ยากในทีท่�างานนัน้ เพราะจะต้องเกดิโทโสอยูเ่สมอ คนนัน้ท�างานไม่ดีพอ คนนีท้�าได้

ไม่ถูกใจ หรือไม่ก็คนนั้นมีความสามารถน้อยจนท�าอะไรแล้วได้ผลออกมาเป็นการยั่ว

โทสะ รวมความแล้วก็คือไม่ว่าใครท�าอะไรก็ต้องเกิดโทโสเป็นส่วนมาก ที่จริง ก็อาจ

เป็นจริงดังนั้น คือ บางคนอาจจะท�างานได้ไม่ดีพอ หรือมีความสามารถไม่เพียงพอ  

แต่ก็อยู่ในต�าแหน่งหน้าที่ที่จะต้องท�างานนั้น ผู้ใดจ�าเป็นต้องร่วมงานด้วย ก็ต้องร่วม

งานไป และถ้าหากจะยอมเกดิโทโสเพราะผูร่้วมงานอยูเ่รือ่ย ๆ  กเ็ป็นการบกพร่องของ

ตนเองมิใช่ของผู้ร่วมงานอื่น เพื่อแก้โทสะท่ีเกิดในกรณีนี้ให้ลดลงหรือหมดไป ไม่ใช่

ปล่อยให้ดับไปเป็นครั้งคราว ต้องใช้ปัญญาหาเหตุผล เช่นหาเหตุผลมาอธิบายให้ตัว

เองเข้าใจ และเห็นใจว่าท�าไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น

ถ้ามคีวามตัง้ใจจรงิว่าจะต้องหาเหตผุลมาช่วยตวัเองให้เลกิเกดิโทโสเพราะเขา

ให้ได้ก็จะต้องหาเหตุผลได้ เหตุผลที่จะท�าให้คนเจ้าโทโสที่ต้องการจะแก้ไขตนเอง 

จริง ๆ ได้รับความส�าเร็จมีอยู่มากมาย ในกรณีดังตัวอย่างข้างต้น ก็เช่น ให้คิดว่าคน
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เราเกดิมาไม่เสมอกนั สตปัิญญากไ็ม่เท่ากนั ความคดิเห็นกแ็ตกต่างกนั เขาท�าได้เช่น

นัน้กค็งสุดความสามารถของเขาแล้ว เขาเหน็ว่าดแีล้ว เขาไม่ได้แกล้ง เขาท�าด้วยความ

ตัง้ใจด ีผลทีไ่ม่ถกูใจเรานัน้มไิด้เกดิจากเจตนาของเขาเลยสกัครัง้เดยีว เราจะไปเกดิโทโส

ให้ร้อนแก่ตัวเอง ทั้ง ๆ  ที่ไม่มีเหตุผลสมควรท�าไม

ใจหนึ่งอาจจะแย้งว่า ก็มันยั่วโทโส ที่ท�างานเช่นนั้นใช้ไม่ได้เลย อาจจะแก้ว่า

เกดิโทโสแล้วผลของงานทีเ่ขาท�าดขีึน้หรอื ถกูใจขึน้หรอื สบายใจขึน้หรอื ถ้าเกดิโทโส

แล้ว ผลงานของเขาเคยอย่างไรก็อย่างนั้น ไม่ดีขึ้น ไม่ถูกใจขึ้น ทั้งยังร้อนใจเพราะ

อ�านาจโทสะอีกด้วย เช่นนีแ้ล้วโทสะช่วยอะไรได้ ใจหนึง่อาจจะเถยีงอย่างดือ้ดงึว่าช่วย

ไม่ได้ก็ช่าง จะต้องโกรธ อยากท�าอย่างนั้นให้ยั่วโทสะท�าไม อาจจะตอบว่าเขาไม่ได้

ต้ังใจจะยัว่โทสะ เขาอาจจะตัง้ใจเอาใจเสยีด้วยซ�า้ ท�าไมเขาจงึจะมาตัง้ใจท�างานซึง่แสดง

ความสามารถของเขาให้เสียหายไป เขาท�าได้เพียงเท่านั้นจริง ๆ ให้หาเหตุผลโต้แย้ง

ใจฝ่ายทีค่อยจะเข้าข้างโทสะไปเร่ือย ๆ ฝ่ายเข้าข้างโทสะแย้งอย่างไร ให้หาเหตผุลมาแก้ 

อย่ายอมจ�านน มีเหตุผลเพียงไรให้ยกมาแสดงตอบโต้จนฝ่ายเข้าข้างโทสะพ่ายแพ้  

น้ันแหละโทสะจะไม่กลับเกิดข้ึนในกรณีนี้อีก จะขาดหายไปได้จริง ๆ อย่างแน่นอน  

เดด็ขาด

เกี่ยวกับโทสะที่เกิดในกรณีอื่นทุกกรณีก็แก้ได้ท�านองเดียวกันนี้ คือ ให้หา

เหตุผลแย้งอย่างไม่ยอมหยุดยั้ง จนฝ่ายเข้าข้างโทสะจ�านน โทสะก็จะดับ และจะเป็น  

การดับสนิทไปทุกกรณีท่ีน�ามาพิจารณาเหตุผลตอบโต้ขัดแย้งกันดังกล่าว สามัญชน 

ทกุคนมโีทสะ มเีรือ่งทีท่�าให้เกดิโทสะกนัเป็นประจ�า ถ้าต้องการแก้ไขกจ็ะท�าให้ส�าเรจ็

ด้วยการตอบโต้ฝ่ายเข้าข้างโทสะอย่างไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ ต้องให้ฝ่ายเข้าข้างโทสะแพ้

ให้ได้ โทสะจึงจะดับอย่างไม่กลับเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละเรื่องนั้น ความเย็นใจก็จะเพิ่ม

ขึ้นเป็นล�าดับ พร้อมกับที่โทสะแต่ละกรณีหมดไป

วนัท่ี ๔ กรกฎาคม เป็นวนัประสตูสิมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยั

ลักษณ์อัครราชกุมารี พระชนมายุครบ ๑๒ พระพรรษา รายการบริหารทางจิต 

ขอถวายพระพร ขอคุณพระบวรรัตนตรัยได้อภิบาลรักษาให้ทรงเกษมพระหฤทัย 

พระวรกาย มพีระประสงค์จ�านงหมายสิง่ใดทีด่งีาม ทรงได้ตามพระปรารถนาทุกประการ
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ความคดิเป็นสิ่งควรพจิารณา

การจะควบคุมความคิดไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดโทสะ มีวิธีอยู่ว่าให้พิจารณาโทษ

ของความคิดให้เห็นว่าความคิดท่ีน�าให้เกิดโทสะน้ันมีโทษอย่างไร เมื่อพิจารณา 

จนเห็นโทษของความคิดเช่นนั้นชัดเจน ใจก็จะสลัดความคิดน้ันทิ้ง ท่านเปรียบเหมือน

หนุ่มสาวที่ก�าลังรักสวยรักงาม ยินดีพอใจประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์อันงาม 

เมื่อซากอสุภะเน่าเหม็นไปคล้องคออยู่ ก็ย่อมสลัดทิ้งเสียทันทีด้วยความรังเกียจ

อนัทีจ่รงิ แม้จบัพจิารณากย่็อมจะเหน็ว่าความคดิทีจ่ะน�าให้เกดิโทสะนัน้มโีทษ

มากมายต่าง ๆ กัน ทั้งโทษหนักและโทษเบา ความคิดที่จะน�าให้เกิดโทสะ จะเรียก

อย่างง่าย ๆ ก็คือ การคิดไปคิดมาจนโกรธนั้นแหละ คิดไปคิดมาจนโกรธแล้ว 

มีโทษอย่างไรบ้าง พิจารณาตรงนี้ ทุกคนเคยคิดไปคิดมาจนโกรธมาแล้วด้วยกัน 

ทั้งน้ัน และทุกคนก็คงเคยได้รับโทษเพราะการคิดไปคิดมาจนบันดาลโทสะหรือ  

เกิดความโกรธมาด้วยกนัแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่กรณี การตรีนัฟันแทงทีป่รากฏ

เป็นข่าวอยู่เสมอ มีสาเหตุมาจากความคิดที่น�าให้เกิดโทสะมากกว่าอย่างอื่น

ตัวอย่างเช่น เห็นคนหนึ่งมองหน้า ใจก็คิดไปว่ามองเพราะดูถูก เพราะจะ

ท้าทาย เพราะเห็นตนอ่อนแอ ขลาด ถ้าระงับโทสะไม่ทัน เกิดรุนแรงในขณะนั้น  

แยกทางกันมาแล้วกลับมาคิดถึงต่อไปอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นทุกทีจนถึงจุดที่

เรยีกว่า เกดิโทสะ เลยไปถงึต้องแสดงออกเพือ่ให้เป็นการกระท�าทางกาย ตรงนีแ้หละ

ทีท่�าให้เกดิเรือ่งร้ายขึน้ โทษเกดิขึน้ คือเม่ือปล่อยให้โทสะเกดิขึน้เตม็ทีเ่พราะความคดิ 

ความคดิอนัเกดิจากโทสะอีกต่อหนึง่กจ็ะพาให้กระท�ากรรมต่าง ๆ  เช่น ทะเลาะกบัเขา

เป็นอย่างเบา หรือชกต่อยทุบตีจนถึงฆ่าฟันกัน แม้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะบาดเจ็บหรือ

ถึงตายไปก็ตาม ฝ่ายที่ปล่อยให้ความคิดด�าเนินไปจนเกิดการบันดาลโทสะเช่นนั้น  

ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโทษ จะต้องได้รับโทษเหมือนกัน ทั้งโทษอันเป็นอาญาของ 

บ้านเมืองและโทษท่ีเกิดขึ้นในจิตใจตนเอง เพราะแน่ละ เม่ือก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้น 

ให้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ก่อจะต้องเดือดร้อนทั้งใจด้วย มิใช่เดือดร้อนเพียงกายเท่านั้น
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ยิง่กว่านัน้ หาได้เดอืดร้อนแต่ล�าพงัตนเองไม่ ผูเ้กีย่วข้องเป็นมารดาบดิาญาติ

พ่ีน้องทั้งหลายย่อมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย แต่ถ้าหากพิจารณาความคิดของตน

เสียแต่เริ่มแรก ท�าสติให้รู ้เสียแต่ต้นว่าความคิดเช่นนั้นแม้ปล่อยให้ด�าเนินต่อไป 

ผลร้ายคือโทษจะเกดิขึน้อย่างไรบ้าง กอ็าจท�าให้เลกิคิดอย่างนัน้ได้ แต่การมสีตพิยายาม

ยับยั้งความคิดเช่นน้ันอาจจะไม่เกิดผลทันที คือบางทีพอเริ่มจะเกิดจะห้ามให้หยุดคิด

ทนัทไีม่ได้ แต่แม้ไม่ยอมแพ้ รกัษาสตไิว้ พยายามใช้สตต่ิอไป จะได้ผลในจุดหนึง่ก่อน

ที่จะทันเกิดโทษ เช่น ความคิดด�าเนินไปจนถึงที่ว่าจะต้องไปฆ่าผู้ที่เป็นต้นเหตุเสีย  

สติต้องช้ีให้เห็นโทษว่าฆ่าเขาตาย เราก็เหมือนตายด้วย เพราะอาญาของบ้านเมืองที่

จะลงโทษผู้ร้ายฆ่าคนตายนั้นรุนแรง การต้องเข้าไปถูกจองจ�าอยู่ในคุกในตะรางนั้น 

น่ากลัว ไม่ใช่น่าสนุก ชื่อเสียงเกียรติยศจะหมดสิ้น จะดูหน้าผู้คนได้อย่างไร เมื่อพ้น

โทษแล้วจะอยู่อย่างไร มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็จะต้องมาพลอยได้รับโทษเพราะการ 

กระท�าของตนด้วย คิดลงไปให้ลึกลงไป ให้เห็นชัด เข้าไปเห็นภาพความทุกข์ร้อน  

น่ากลัว น่ารังเกียจ ท่ีจะเป็นผลของสิ่งท่ีคิดจะท�า แล้วความคิดนั้นจะหลุดพ้นจากใจ 

เหมือนคนหนุ่มสาวผู้รักสวยรักงามสลัดซากอสุภะส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้พ้นจากคอตน 

ฉะนั้น

ยงัมีตวัอย่างของการพจิารณาให้เห็นโทษของความคดิ อนัจะน�าให้เกดิโทษอกี

มากมาย จะพิจารณาย้อนไปดูเรื่องราวที่เกิดกับตนเอง หรือกับผู ้อื่นแล้วก็ได้  

ไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาแต่เรื่องเฉพาะหน้า ที่จริง ผู้ฝึกพิจารณาย้อนหลังไว้เสมอ  

เมื่อเกิดเรื่องเฉพาะหน้า จะมีความสามารถในการพิจารณาได้รวดเร็วกว่าผู้ไม่เคยฝึก

พิจารณามาก่อนเลย จึงควรอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการจะควบคุมความคิดไม่ให้น�าไปสู่ความ

เดือดร้อนเพราะการบันดาลโทสะ จะต้องฝึกพจิารณาโทษของความคดิทีต่นผ่านมาแล้ว

ไว้ให้เสมอจนแลเห็นถนัดชัดเจน และจนแลเห็นได้รวดเร็วทันเวลา ไม่สายเกินไปจน

ต้องได้รับโทษเพราะโทสะที่เกิดจากความคิดเสียก่อน

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ 

เสด็จจากประเทศอังกฤษมาถึง เพื่อประทับพักอยู่ในประเทศไทยระหว่างปิดภาค 

การศกึษา รายการบรหิารทางจติขอถวายพระพรรับเสดจ็ ขออานภุาพคณุพระรตันตรยั

ได้อภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสวัสดี ภายใต้พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณ แห่ง

สมเด็จพระบรมชนกชนนีนาถผู้ทรงพระคุณอันอุดม
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ความไม่ใส่ใจถงึ

ข้อทีว่่า ให้ไม่นกึถงึ ไม่ใส่ใจในความคดิหรอือารมณ์อนัจะเป็นเหตุให้เกดิโทสะ 

พูดง่าย ๆ ก็คืออย่านึกถึงเรื่องท่ีจะท�าให้เกิดความโกรธ อย่าไปเอาใจใส่ในเรื่องที่จะ

ท�าให้เกิดความโกรธ นีห้มายรวมไปถงึอย่าไปสนใจในผูท้ีท่�าหรอืพดูเรือ่งทีท่�าให้ตนเกดิ

ความโกรธ เมือ่ไม่นกึถงึ ไม่ใส่ใจถงึผูใ้ดหรอืเรือ่งใดกเ็หมอืนไม่มผีูน้ัน้หรอืไม่มเีรือ่งนัน้

เกิดขึ้น โทสะหรือความโกรธก็ย่อมไม่เกิดในผู้ที่ไม่มีหรือในเรื่องที่ไม่มี ไม่มีผู้ก่อเรื่อง

ให้โกรธ ไม่มีเรื่องให้โกรธก็เป็นธรรมดาที่จะไม่โกรธ ดังนั้น การท�าใจให้เหมือนไม่ม ี

ผู้ก่อเรื่องหรือไม่มีเรื่องเกิดขึ้น จึงเป็นการท�าใจไม่ให้เกิดโทสะหรือความโกรธนั้นเอง

แต่การจะไม่นึกถึง ไม่ใส่ใจในผู้ใด หรือในเรื่องใด อารมณ์ใด ที่เกิดขึ้นอย่าง

มผีลกระทบถึงจติใจแล้ว ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีจ่ะท�ากนัได้ง่าย ๆ  ต้องอาศัยการอบรมฝึกฝน 

ต้องอาศัยอ�านาจจิตท่ีแรงพอ ต้องอาศัยความตั้งใจจริงและต้องอาศัยปัญญาประกอบ

ด้วยสติ

ทีก่ล่าวว่า ต้องอาศยัการฝึกอบรม หมายความว่า ต้องหดัไม่ใส่ใจในเรือ่งหรอื

ในบคุคลทีไ่ม่ควรใส่ใจไว้ให้เสมอ พยายามไม่ใส่ใจในเรือ่งแม้ทีก่่อให้เกดิความหงดุหงดิ

เพยีงเลก็น้อยไว้ให้เสมอ การไม่นกึถงึ การไม่ใส่ใจในเรือ่งเล็กน้อย ย่อมท�าได้ง่ายกว่า

ในเรื่องที่ใหญ่โตรุนแรง ดังนั้น แม้ฝึกฝนอบรมด้วยการไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยไปก่อน 

จะมคีวามสามารถไม่ใส่ใจในเรือ่งใหญ่โตได้เม่ือมีก�าลงัความสามารถแรงขึน้พอสมควร

กบัเรือ่งนัน้ เป็นการค่อยหดัค่อยไป เหมือนขึน้บนัไดขัน้ ๑ เพือ่ก้าวไปสูข้ั่น ๒ ขัน้ ๓  

จนถึงขั้นสูงสุดเป็นล�าดับ ซึ่งแม้ไม่หยุดเสียที่ขั้นหนึ่งขั้นใดในระหว่างทาง ก็ย่อมจะไป

ถึงขัน้สงูสดุได้ด้วยกนัทัง้นัน้ นัน้กค็อื แม้ค่อยฝึกฝนอบรมในเรือ่งไม่ใส่ใจ หรือไม่นึกถงึ

บุคคล หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดโทสะไว้ให้เสมอ ในที่สุด ก็จะไม่ใส่ใจในบุคคลหรือใน

เรื่องทั้งหลายดังกล่าวได้เลย

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ะฝึกฝนอบรมตนเองได้สม�า่เสมอ ให้ไม่ใส่ใจในเรือ่งในอารมณ์

ดังกล่าวก็จะ ต้องมีความตั้งใจจริง ไม่เช่นนั้น ก็จะทอดท้ิงการฝึกฝน ไม่กระท�า  

เมื่อไม่กระท�า ก็ย่อมไม่มีผล แต่ความต้ังใจจริงที่จะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม  

จะเกิดข้ึนได้จริงจังก็ต่อเมื่อมีความเห็นมีความมั่นใจแล้วว่าควรกระท�า นั้นคือ  
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เมื่อกระท�าแล้วจะเกิดผลดีแก่ผู้กระท�า คือเกิดผลเป็นความสุขสบายของผู้กระท�า  

ถ้าไม่มีความมัน่ใจว่าท�าแล้วจะได้รบัผลดจีรงิ ๆ ความตัง้ใจจรงิทีจ่ะกระท�ากจ็กัไม่เกดิ 

และกจั็กไม่ท�า ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องใช้ปัญญาตัดสินลงไปให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกฝน

อบรมให้ไม่นึกถึง ให้ไม่ใส่ใจ ในบุคคลหรือในเรื่องที่จะท�าให้เกิดโทสะนั้น จะให้ผลดี

แก่ผู้ปฏิบัติจริง ๆ และปัญญาในเรื่องนี้ รวมท้ังปัญญาในเรื่องท้ังหลายจะเกิดได้  

ก็ต่อเมื่อสติเกิดคือมีสติเสียก่อน นั่นก็คือในการแก้ไขและตัดสินเรื่องทุกเรื่อง ที่จะให้

เป็นไปอย่างถูกต้องจ�าเป็นต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยสติ สติกับปัญญาขาดไม่ได้  

ไม่ว่าจะในการพิจารณาเรื่องใดที่ต้องการรู้ความถูกผิด ความควรไม่ควร อย่างถูกต้อง

ถ่องแท้

อันการจะไม่นึกถึง ไม่ใส่ใจ ในบุคคลหรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ส�าหรับบาง

ท่านท�าได้ง่ายมาก เพียงบอกตัวเองว่าคนนั้นไม่มีเรื่องนั้นไม่มีเท่านั้นก็เลิกใส่ใจได้แล้ว 

ไม่นึกถึงได้แล้ว แต่ผู้จะท�าส�าเร็จได้ง่าย ๆ เช่นนี้น่าจะมีไม่มากนัก ส่วนมากน่าจะท�า

ส�าเรจ็ได้ยาก หรือไม่ส�าเรจ็เสยีเลยก็คงมีมาก อย่างไรกต็าม เม่ือมาค�านงึถึงผลดทีีจ่ะ

ได้รับจากการไม่นึกถึง ไม่ใส่ใจ ในบุคคล หรือในเรื่อง ในอารมณ์ ที่ก่อให้เกิดโทสะ  

ก็น่าจะพยายามกันให้สุดความสามารถเพ่ือท�าใจให้ได้รับความส�าเร็จในเรื่องนี้ให้ได้  

ใช้วธิง่ีาย ๆ  ดงักล่าวข้างต้นไม่ได้ กค็วรใช้วธิท่ีียากขึน้ไปคอืใช้สตแิละใช้ปัญญาพจิารณา

ลงไป จนได้ความรู้จริงว่าบุคคลนั้นก็ตาม เรื่องนั้นก็ตาม ไม่ควรใส่ใจถึง เมื่อความรู้

จริงเกิดเช่นน้ี ความไม่ใส่ใจหรือความไม่นึกถึงก็จะเกิดตามมาได้ในทันที พูดอีก 

อย่างหนึ่ง ก็คือ เมื่อไม่เห็นค่าควรสนใจแล้ว จะไปสนใจท�าไม แม้แต่สิ่งซึ่งสติปัญญา

ไม่ทัดเทียมคน เมื่อไม่เห็นค่าของแก้วก็ยังไม่สนใจในแก้ว

การพจิารณาว่าบคุคลใดหรือเรือ่งใดไม่ควรแก่ความนกึถึงไม่ควรแก่ความสนใจ 

ก็อาจจะท�าได้โดยการคิดว่าบุคคลที่ท�าเช่นนั้น พูดเช่นนั้นได้ ไม่ใช่คนดี เป็นคนไม่ดี 

คนไม่ดจีติใจไม่ดจีะพดูอะไรกไ็ด้ จะท�าอะไรกไ็ด้ทีไ่ม่ด ีเราพดูเช่นนัน้ไม่ได้ ท�าเช่นนัน้

ไม่ได้เพราะเราไม่เหมือนเขา เราไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างเขา คนอื่น ๆ อีกมากมายที่

ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างบุคคลนั้นก็มีอยู่ เราจะไปเสียเวลาสนใจกับคนไม่ดีท�าไม เขาจะ

พูดจะท�าอะไรท่ีไม่ดีก็ช่างเขา การให้ความสนใจในคนเช่นนั้นเสียเวลา เสียสิริมงคล 

ถ้าคิดให้หนัก คิดให้แรง จะได้ผลคือจะเลิกใส่ใจบุคคลผู้พูดไม่ดีท�าไม่ดีต่อตนนั้นได้ 
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เช่นเดยีวกนั เรือ่งใดจะน�าให้เกดิโทสะ ควรไม่ใส่ใจถงึ ควรไม่นกึถงึ กใ็ห้คดิหาเหตผุล

มาชี้แจงกับตนเองจนใจปล่อยวางเรื่องนั้น ๆ ไม่ใส่ใจ ไม่นึกถึงอีก เช่นอาจจะคิดว่า 

เรื่องเล็ก ไม่ส�าคัญ ตัวเราส�าคัญกว่าเป็นไหน ๆ ควรจะสนใจเรื่องส�าคัญกว่าเท่านั้น 

ถึงจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเราบ้าง ก็ช่างมันเล็กน้อย หรืออาจจะคิดไปถึงว่า 

สนใจเรื่องเช่นนั้น เสียเกียรติเปล่า ๆ  ก็ยังได้คิด อย่างไรก็ตาม ถ้าสามารถท�าให้เลิก

ใส่ใจในเร่ืองที่จะน�าให้เกิดกิเลส ไม่เฉพาะโทสะเท่านั้น รวมท้ังโลภะและโมหะด้วย  

นับว่าคิดถูกท้ังนั้น เพราะการเลิกใส่ใจเสียได้ในเรื่องหรือในอารมณ์ที่จะน�าให้เกิด 

โลภะ โทสะ โมหะ เท่ากบัเป็นการไม่ส่งเสรมิโลภะ โทสะ โมหะ ซึง่มอียูม่ากบ้างน้อย

บ้างในจิตใจของสามัญชนทุกคน เม่ือไม่เสริมก็ไม่แข็งแรงงอกงามเจริญจะเสื่อมสิ้น 

ลงไป เหมอืนชวีติไม่มอีาหาร กจ็ะไม่อาจด�ารงอยู่ได้ โลภโกรธหลง หรอืโลภะโทสะโมหะ 

อ่อนแรงในผูใ้ด ผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข ในทางตรงกันข้าม โลภ โกรธ หลง หรือโลภะ 

โทสะ โมหะ รุนแรงในผู้ใด ผู้นั้นจะร้อนรนทนทุกข์

ใจเป็นที่ฝังของความคดิ

ข้อที่ว่า ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่ก�าลังคิด และข้อที่ว่าให้กัดฟัน 

เข้าด้วยกันให้แน่น เอาลิ้นกดเพดานไว้อย่างแรง เพื่อเปลี่ยนความคิดอันก�าลังด�าเนิน

อยู่นั้น ส�าหรับข้อหลัง เป็นที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจนอยู่แล้ว จึงจะไม่อธิบายเพ่ิมเติม  

จะอธิบายเฉพาะข้อต้น คือ ให้มีความใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่ก�าลังคิด

การใคร่ครวญหาเหตุผลในเร่ืองความคิด ก็คอืการใช้ความคดิใคร่ครวญพิจารณา

หาเหตุผลว่าท�าไมจึงคิดเช่นนั้น อะไรท�าให้คิดเช่นนั้น ขณะที่ใจไปคิดหาเหตุผลเช่นนี้ 

ความคิดเดิมอันเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์กิเลสใดก็ตาม จะเป็นโลภะ โทสะหรือโมหะ

ก็ตาม จะลดความแรงลง เมื่อความคิดนั้นลดความแรงลง ผลอันเกิดจากความคิดนั้น

ก็จะลดความแรงลงด้วย เช่น โลภ โกรธ หลงที่ก�าลังเกิดจากความคิด จะลดระดับ

ความแรงลงตามล�าดับ ความแรงของความคิดท่ีลดลง เพราะอารมณ์โลภโกรธหลง 

เป็นผล ความคิดเป็นเหต ุเหตุเช่นใดย่อมก่อให้เกิดผลเช่นน้ัน เหตดุย่ีอมก่อให้เกดิผลดี 

เหตรุ้าย ย่อมก่อให้เกดิผลร้าย ฉนัใด เหตแุรงย่อมก่อให้เกดิผลแรง เหตเุบา ย่อมก่อ
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ให้เกดิผลเบา ฉนัน้ัน การใคร่ครวญพจิารณาหาเหตุผลของความคดิในเร่ืองหนึง่เร่ืองใด 

เช่นในเร่ืองทีท่�าให้ก�าลังเกดิโทสะ กจ็ะท�าให้โทสะลดระดบัความแรงลง ท่านเปรยีบว่า

เหมือนคนก�าลังวิ่งเร็วจะเปลี่ยนเป็นนั่ง และก�าลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอน

อารมณ์เปล่ียนแปลงได้เช่นเดียวกับกิริยาภายนอก เมื่อใช้ความใคร่ครวญ

พิจารณาเหตุผล เช่น เม่ือก�าลังคิดว่ามีผู้ที่ไว้ใจเชื่อถือได้ว่าจะพูดความจริง มาเล่า 

ให้ฟังว่านาย ข. พูดถึงตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้ ที่เป็นการว่าร้าย เป็นการต�าหนิ... 

คิดไป อารมณ์ก็เกิดไปตามความคิด เป็นความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เป็นโทสะ ถ้าไม่

ควบคุมความคิด ปล่อยให้คิดไปเช่นนั้นเร่ือย ๆ โทสะก็จะเกิดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ  

และก็จะแรงขึ้นเรื่อย ๆ ได้ด้วย แต่ถ้าใช้ความใคร่ครวญ พิจารณาเหตุผลแม้เพียง 

สัน้ ๆ ว่าคดิท�าไม เท่านัน้ความคดิทีแ่ม้ว่าก�าลังแรงกจ็ะเบาลงทันที หรอืก�าลังเบาอยู่แล้ว 

ก็จะหยุดได้ทันที ก็เห็นจะเหมือนคนก�าลังท�าอะไรเพลินอยู่ แล้วมีเสียงทักขัดขึ้น 

เช่นทักว่าท�าไปท�าไม มือที่ก�าลังท�าอยู่ก็ชะงักได้ทันทีเป็นอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่มีใครมา

ทักเป็นการขัดจังหวะ ก็คงจะท�าต่อไปจนกว่าจะชอบใจหยุดเองเมื่อไร

ความคดิกท็�านองเดยีวกัน คอื มเีวลาหยุด เพราะมีเวลาเหนด็เหนือ่ยเหมือน

การท�างานอย่างอ่ืนน้ันเอง แต่ความคิดนั้นไม่ว่าจะเป็น ความคิดดีหรือความคิดชั่ว

ก็ตาม เมื่อคิดขึ้นแล้วจะไม่ลบหายไปจากจิตใจ จะฝังลงเป็นพื้นฐานของจิตใจ  

ความคิดดีก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดี ความคิดชั่วก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่ว คิดดีนาน

ก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีมาก คิดชั่วนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วมาก การพยายาม

ควบคมุความคดิให้ถกูต้องไว้เสมอ เป็นสิง่ควรท�าด้วยกนัทกุคน เพือ่เป็นการไม่ใส่เชือ้

ให้แก่กองไฟ ไฟที่ได้การเพ่ิมเชื้อและได้รับการพัดกระพืออยู่เสมอย่อมจะไม่ดับ  

แต่จะใหญ่โตร้อนแรงยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟ ไม่พัดกระพือ

ไว้เสมอ ไฟก็จะดับส้ินไปเอง หมดร้อน เยือกเย็น เป็นการบริหารจิตท่ีถูกต้องตาม 

พระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า 

วชิราลงกรณ์ฯ พระชนมายุครบ ๑๗ พระพรรษาบริบูรณ์ รายการบริหารทางจิต 

ขอถวายพระพร ขออานุภาพคุณพระบวรรัตนตรัย อีกอานุภาพพระบุญญาธิการ 
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ยิ่งใหญ่แห่งสองสมเด็จพระบรมชนกชนนีนาถผู้ทรงมหากรุณาธิคุณบริสุทธิ์บริบูรณ์  

ต่อสมเด็จพระราชโอรสราชธิดาทุกพระองค์ ได้อภิบาลรักษาให้ทรงพระเจริญสุข 

สริสิวสัดิ ์พร้อมพระมนสัพระวรกายทรงเข้มแขง็ปฏบิตัพิระองค์ได้ในทางดทุีกประการ

ความคดิเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม

ได้กล่าวขยายความถึงวิธีควบคุมความคิดตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้

ในวิตักสัณฐานสูตร ครบบริบูรณ์แล้วทั้ง ๕ ข้อ คือ ๑. ให้เปลี่ยนความคิด  

๒. ให้พิจารณาโทษของความคิด ๓. ให้เลิกคิด ๔. ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลที่ท�าไม 

จึงคิด และ ๕. ให้กัดฟันใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่น ทั้งหมดนี้เพ่ือให้ควบคุมความคิด 

มิให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดโทษ

วิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้เป็นวิธีที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ข้อใด 

ก็ข้อหน่ึงจะต้องให้ผล แต่มิใช่ว่าพอจับปฏิบัติก็ให้ผลทันที จ�าเป็นต้องอาศัยความ 

คุ้นเคยกับการปฏิบัติพอสมควร เช่นเดียวกับการท�าอย่างอื่นเหมือนกัน ท�าไม่เป็น 

ก็ยังไม่เป็นผล ต้องท�าเป็นเสียก่อนจึงจะเป็นผล ดังนั้น การท�าเสมอให้คุ้นเคยจึงเป็น

ความจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิด ท่ีถูกแล้วจะต้องควบคุมความคิด

แม้ทีเ่ลก็น้อยเพยีงไร ไม่ใช่ว่าจะควบคุมเฉพาะทีใ่หญ่โตจนก่อทุกข์โทษทีม่ากมายเท่านัน้ 

ที่จริง การควบคุมความคิดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  นี้แหละส�าคัญ จะเป็นการป้องกันมิให้เกิด

ความคิดใหญ่ ๆ ท่ีไม่ถูกไม่ชอบได้ หรือถึงเกิดก็จะสามารถควบคุมได้ โดยอาศัย 

ความช�านาญที่ฝึกฝนควบคุมความคิดในเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ไว้ก่อนแล้วนั้นเอง

วันหนึ่ง ๆ ทุกคนมีเรื่องคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรคิดมากมายหลายเรื่อง  

ถ้าจะหัดควบคุมความคิดกันอย่างจริงจัง ก็ต้องพยายามมีสติเปลี่ยนความคิดเสีย 

จากเรื่องที่เล็กน้อยนั้น เป็นต้นว่าพอเช้าขึ้น ก็อาจจะคิดว่าไม่อยากไปท�างาน เพราะ

ไม่อยากเห็นหน้านาย ข. ไม่ชอบ ไม่ถูกชะตา เม่ือความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเรียกได้ว่า 

เป็นความคิดเล็กน้อยที่ไม่ดีเล็กน้อยและมีโทษเพียงเล็กน้อยคืออาจท�าให้จิตใจขุ่นมัว

เพยีงเลก็น้อย แต่ถ้าจะหดัควบคุมความคิดให้ได้ผลจรงิจงัต่อไปกต้็องควบคมุความคิด
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เล็กน้อยดังกล่าวด้วย คือต้องเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นเสีย เช่น คิดถึงคนใดคนหนึ่งที่

ชอบใจเสียแทนคิดถึงนาย ข. หรือไม่ก็บอกตัวเองว่าคิดถึงนาย ข. แล้วไม่ได้ดีอะไร 

ขึ้นมา ร้อนใจเปล่า ๆ  หรือไม่ก็สั่งตัวเองว่าอย่าคิดถึงนาย ข. คิดถึงเขาท�าไม เมื่อเป็น

เรือ่งเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ก็ย่อมจะท�าให้ส�าเรจ็ง่ายกว่าเป็นเรือ่งใหญ่โตกระทบกระเทอืนจติใจ

รุนแรงแล้ว ฝึกท�าบ่อย ๆ  ความสามารถจะเกิดขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญในจิตใจ จนอาจจะ

ควบคุมความคิดทั้งหมดของตนได้ให้เป็นไปในขอบเขตที่จะไม่ก่อทุกข์โทษภัยให้แก่

ตนเอง ดังนั้นจึงควรมีสติ มีความเพียรดูความคิดของตนไว้ให้สม�่าเสมอทุกวัน  

พบความคดิใดทีจ่ะอาจเป็นโทษแม้แต่น้อยกใ็ห้ใช้วธิคีวบคมุทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสั

สอนไว้ จะเลือกใช้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ที่จะเกิดผลจริงจังแก่ตน

และนอกจากวิธีควบคุมความคิดเท่าที่ตรัสไว้ในวิตักสัณฐานสูตรแล้ว สมเด็จ

พระบรมศาสดายังทรงแสดงถึงวธิใีช้ความคดิทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิกเิลสคอืโทสะไว้อกีหลาย

ประการ เช่น เมื่อพระองค์ทรงถูกพราหมณ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าทรงเป็นผู้หมดรส ก็รับสั่ง

รับรองว่าเป็นเช่นนั้นจริง เพราะพระองค์ไม่ทรงมีกิเลสที่จะก่อให้เกิดรสคือความยินดี 

มไิด้ทรงขดัแย้งคดัค้านค�ากล่าวว่าของพราหมณ์ แต่กลบัทรงแปลความหมายค�าว่าร้าย

ให้กลายเป็นดีได้ ถ้าหากเมื่อถูกผู ้ใดว่าร้ายแล้วสามารถคิดแปลให้กลายเป็นดี  

เป็นค�ายกย่องสรรเสรญิเสยีได้เช่นทีพ่ระพทุธองค์ทรงท�า โทสะกจ็ะไม่เกดิเป็นธรรมดา 

นี้นับว่าเป็นการระงับโทสะด้วยการใช้ความคิดไม่ให้มุ่งไปในทางร้าย แต่กลับให้มุ่งไป

เสียในทางดี เป็นวิธีหนึ่งท่ีควรอบรมฝึกฝนไว้เสมอเช่นกันจะได้เป็นผู้พ้นจากอ�านาจ

โทสะอันมีโทษร้ายแรงนัก

มีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง ท่ีได้จากพระพุทธองค์เกี่ยวกับการไม่ปล่อยใจให ้

เกิดโทสะ เพราะการกระท�าค�าพดูของบคุคลอืน่ คอื พราหมณ์ผูห้นึง่เข้าไปเฝ้าพระบรม

ศาสดาแล้วด่าว่าพระองค์ ทรงถามว่า ถ้ามีแขกไปหาถึงบ้านพราหมณ์จะท�าอย่างไร 

พราหมณ์กราบทูลตอบว่าก็ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหาร รับส่ังถามว่า ถ้าแขกไม่รับ 

ของนั้นจะเป็นของใคร พราหมณ์กราบทูลว่า ของนั้นก็ต้องเป็นของเจ้าของ พระพุทธ

องค์จึงรับสั่งว่า ถ้าเช่นนั้น ไม่ทรงรับค�าด่าว่าของพราหมณ์ ไม่ทรงบริโภคร่วมด้วยกับ

พราหมณ์ ค�าด่าว่าทัง้หมดของพราหมณ์ทีพ่ระพทุธองค์ไม่ทรงรบัไว้ กต้็องตกเป็นของ

พราหมณ์
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นี้หมายความว่า ควรหัดคิดว่าถ้ามีผู้ต�าหนิติฉินหรือนินทาว่าร้าย ก้าวร้าว 

ล่วงเกิน ก็เหมือนเม่ือไปสู่ที่บ้านใด แล้วเจ้าของบ้านน�าอาหารคาวหวานมาต้อนรับ  

เราไม่บริโภคของเขา อาหารเหล่านั้นจะต้องเป็นของเขาเอง นั่นก็คือ ถ้าเขาด่าว่าแล้ว

เราไม่รับ ไม่โกรธ ค�าด่าว่าทั้งหมดก็ตกเป็นของเจ้าของ เช่นนี้แล้ว จะไปรับไปโกรธ

เมื่อถูกผู้หนึ่งผู้ใดด่าว่าท�าไม หากมีสติเช่นนี้ให้ได้ทันเวลาที่ถูกด่าว่า โทสะก็จะไม่เกิด 

และโทสะนั้นถ้าไม่เกิดเสียนาน ๆ จะเหมือนร่างกายขาดอาหารจะค่อยอ่อนแรงจนถึง

ตายไปได้เลย ไม่อาจเป็นโทษทรมานให้จิตใจเร่าร้อนได้อีกต่อไป การบริหารจิตตาม

หลักพระพุทธศาสนาเพื่อละความโกรธคือโทสะจึงเป็นส่ิงท่ีผู้ปรารถนาความเยือกเย็น

เป็นสุขอย่างแท้จริงจะพึงสนใจปฏิบัติด้วยความพากเพียรให้สม�่าเสมอ

สตเิกดิได้เร็วกว่ากเิลส

ได้กล่าวถึงวิธีควบคุมความคิดมิให้น�าไปสู่ความโกรธหรือโทสะเพ่ิมเติมจากที่

กล่าวไว้แล้วหลายวิธี และยังต้องมีอีกหลายวิธีที่จะใช้ได้ผลเฉพาะบุคคลไป ควรที่ 

ผูเ้หน็โทษของโทสะจะพยายามคิดค้นน�ามาใช้แก้ไขตนเอง เรือ่งของโทสะเป็นเรือ่งใหญ่ 

มิได้เล็กกว่าเรื่องโลภะหรือโมหะเลย จึงควรจะได้รับความสนใจแก้ไขไม่ให้น้อยกว่าที่

ควรสนใจแก่โลภะหรอืโมหะ พดูไปทีจ่รงิแล้ว โทสะดเูหมือนจะให้โทษแรงและเร็วกว่า

โลภะหรือโมหะ สติที่เร็วจริงเท่านั้นที่จะตามรู้ทันโทสะ จนถึงยับยั้งมิให้แสดงออกได้ 

หากสติไม่เร็วจริงแล้วโทสะจะไปเร็วกว่า จะแสดงออกเสียก่อนที่จะทันได้ยับยั้ง

ด้วยเหตุนี้ จึงปรากฏผลของโทสะอยู่เสมอ บ่อยกว่าผลของโลภะและโมหะ 

เช่นมีข่าวเนือง ๆ ว่ามีการท�าร้ายร่างกายกันบ้าง ท�าลายชีวิตกันบ้างเพราะโทสะ 

เป็นเหตุ เมื่อโทสะดับแล้วผู ้ท�ากรรมขณะตกอยู่ใต้อ�านาจของโทสะมักจะเสียใจ  

และมักจะยอมรับว่าที่ท�าไปก็เพราะเกิดโทสะขึ้นมาแท้ ๆ หากไม่เกิดโทสะแล้วจะไม่ท�า  

จะท�าไม่ได้ กรณีเช่นนี้เรียกว่าสติเกิดช้าไป ไม่ทันความแรงเร็วของโทสะ โทสะจึงน�า

ให้ประกอบกรรมเสียก่อน ถ้าสติเร็วเกิดทันโทสะ ก็อาจจะยับย้ังมิให้น�าให้ประกอบ

กรรมได้ส�าเร็จ
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ดงันัน้ การพยายามอบรมให้ใจมสีตอิยูเ่สมอจงึเป็นสิง่ทีค่วรท�า เพราะจะเป็น

วธีิหนึง่ทีจ่ะน�ามาใช้ควบคมุจติใจมิให้เกิดโทสะได้ หรอือย่างน้อยกส็ามารถควบคุมโทสะ

ทีเ่กดิแล้วมใิห้ถงึกบัประกอบกรรมลงไปได้ ความโลภ โกรธ หลง ทีเ่กดิข้ึนในใจถึงจะ

เป็นโทษมิใช่น้อย แต่ก็ย่อมดีกว่าความโลภโกรธหลงที่น�าให้ประกอบกรรมขึ้นได้

ฉะน้ัน หากจะมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจตามวิสัยปุถุชนก็ควรจะได้

พยายามใช้สติควบคมุมใิห้เกดิการประกอบกรรมขึน้เพราะอ�านาจความโลภ โกรธ หลง 

โดยเฉพาะกรรมท่ีเกิดขึน้จากอ�านาจความโกรธนัน้ มกัเป็นโทษรนุแรงทัง้แก่ตนเองและ

แก่ผูเ้กีย่วข้องทัง้หลาย อย่าว่าแต่ตอนเป็นศตัรกัูนมานานจะถึงฆ่าฟันกนัได้ด้วยอ�านาจ

ของโทสะเลย ลูกก็ฆ่าแม่พ่อได้ แม่พ่อก็ฆ่าลูกได้ เพราะอ�านาจโทสะทั้งนั้น โทสะจึง

เป็นกเิลสตวัใหญ่ทีม่โีทษร้ายแรง โทสะจงึควรเป็นทีร่งัเกยีจอย่างทีส่ดุ จงึควรก�าจดัเสยี

ให้พ้นจากจิตใจจนสุดสติปัญญาความสามารถ

โลภะน้ันยังมีทางท�าให้เข้าใจผิดไปได้บ้างว่ามีคุณเพราะด้วยอ�านาจของโลภะ

ทีน่�าให้ประกอบกรรม บางทีกอ็าจได้ทรพัย์สนิเงนิทองของมค่ีาไปเป็นสมบตัเิพิม่พูนขึน้ 

กล่าวได้ว่าความโลภอาจท�าให้เหมือนเป็นผู้ได้มิใช่เป็นผู้เสีย ถึงแม้ที่จริงจะเป็น 

ผู้เสียก็ตาม แต่ความโกรธไม่มีอะไรที่จะท�าให้อาจคิดไปได้เลยว่ามีคุณ เพราะอ�านาจ

ของความโกรธทีน่�าให้ประกอบกรรมนัน้ จะไม่มไีด้อะไรเป็นสมบตัเิพิม่เตมิเลยแน่นอน 

มีแต่ทางเสียอย่างเห็นได้ถนัดชัดเจนเสมอ บางทีควรจะได้กลับต้องเสีย เพราะอ�านาจ

โทสะ ตัวอย่างนี้น่าจะมีผู้ประสบกับตนเองแล้วไม่น้อยราย

เคยมบีางคนเล่าว่า มผีูน้�าของมาให้แต่เป็นของทีไ่ม่มีราคาตามทีค่าดหมายไว้

ท�าให้เกิดโทสะคืนกลับไปเสียบ้าง บางคนก็ให้คนอื่นต่อไปเสียเลย เช่นนี้เป็น 

การเสยีเพราะอ�านาจโทสะ แต่ตามตวัอย่างนีน้บัว่าเป็นการเสยีเพยีงเลก็น้อย การเสยี

ทีม่ากมายเพราะอ�านาจโทสะมอียูบ่่อย ๆ  ถงึกบัท�าให้เสียผูเ้สียคนเสียชือ่เสียง เกยีรตยิศ

ไปเลยก็มี

ตวัอย่าง การต้องเสยีมากมายเช่นนีก้ม็ปีรากฏให้รู้เหน็กนัอยูเ่สมอเหมอืนกนั 

แม้จะไม่ใช่การเสยีวตัถุ แต่กเ็รยีกว่าเสยีมากกว่าวตัถ ุเพราะชือ่เสียงเกยีรตยิศเป็นส่ิง

มีค่ามากกว่าวัตถุทั้งหลายมากมายนัก วัตถุที่เสียไปแล้วอาจหามาทดแทนได้ แต่ชื่อ
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เสียงเกียรติยศที่เสียไปไม่อาจหามาทดแทนได้เลย การต้องเสียช่ือเสียง เกียรติยศ  

จึงเป็นการเสียที่ใหญ่โตร้ายแรงมาก และอ�านาจของโทสะนี้แหละจะท�าให้เกิดการเสีย

หายทีใ่หญ่โตเช่นนัน้ได้ จงึควรรงัเกยีจโทสะให้อย่างย่ิง ควรพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะไม่

ให้โทสะสร้างอ�านาจขึ้นในจิตใจ

วนัท่ี ๑๒ สงิหาคม เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ รายการบริหารทางจิต ขอถวายพระพร ขออานุภาพคุณพระบวรรัตนตรัย 

อานุภาพพระบุญญาธิการ และอานุภาพพระราชกุศลที่ทรงบ�าเพ็ญแล้ว ได้ดลบันดาล

ให้ทรงพระเกษมส�าราญ พร้อมพระราชหฤทยัและพระวรกาย สิง่ใดมพีระราชประสงค์

จ�านงหมายได้ทรงสัมฤทธิ์ ได้ทรงสัมฤทธิ์ ได้ทรงสัมฤทธิ์

ความสกปรกของใจ

อ�านาจของโทสะทีไ่ม่ได้รับการควบคมุ จะท�าให้เสียหายได้มากมาย ท้ังทรพัย์สิน

เงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศ จึงควรพยายามทุกวิถีทางท่ีจะควบคุมโทสะมิให้สร้าง

อ�านาจขึ้นในจิตใจ ขณะเดียวกันก็ควรพยายามจนสุดความสามารถที่จะขัดเกลาโทสะ

ที่มีอยู่เป็นธรรมดาในใจของผู้ยังเป็นปุถุชนให้บรรเทาเบาบางลงให้สม�่าเสมอ โทสะก็

เช่นเดียวกับกิเลสทั้งหลายอันรวมอยู่ในโลภะและโมหะ ต้องการความเพียรพยายาม

ขัดเกลาอย่างตั้งใจจริงให้เสมอ จึงจะไม่เพิ่มพูนขึ้นตามวันเวลา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง  

กค็อื โทสะ กเ็ช่นเดียวกบัโลภะและโมหะ เป็นความสกปรกของจติใจเหมอืนเหงือ่ไคล

เป็นความสกปรกของร่างกาย ผู้ที่ไม่อาบน�้าช�าระร่างกายแมเ้พียงวันเดียว ย่อมรู้สึกได้

ว่าความสกปรกเกิดขึ้นจับร่างกายแล้ว หากทิ้งไว้ ไม่อาบน�้าช�าระร่างกายต่อไปอีก 

หลาย ๆ  วัน ก็ย่อมจะยิ่งรู้สึกว่าความสกปรกจับร่างกายเพิ่มขึ้นทุกที

โทสะอันเป็นความสกปรกของจิตใจก็เช่นกัน ผู้ที่ไม่ขัดเกลาโทสะของตน 

แม้เพียงวันเดียว ความสกปรกก็จะเกิดขึ้นจับจิตใจเพิ่มขึ้น แต่เรื่องความสกปรกของ

จิตใจนี้รู ้สึกกันไม่ได้ชัดเจนเหมือนความสกปรกของร่างกาย ท้ัง ๆ ท่ีความจริง  

ความสกปรกของจิตใจนั้นมากกว่าความสกปรกของร่างกาย เพราะเกาะติดก็ง่ายกว่า
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ช�าระออกก็ยากกว่า ต้องอาศัยความประณีตและความมานะพยายามสม�่าเสมอจริง ๆ 

ทัง้ยงัต้องประกอบด้วยสตแิละปัญญาอีกด้วย ทีส่�าคญักค็อืความสกปรกของใจนัน้ช่วย

ขัดเกลาให้กันไม่ได้ เจ้าตัวต้องท�าเอง

ดังนั้น กว่าจะศึกษาวิธีขัดเกลาจิตใจให้รู้เรื่องพอปฏิบัติได้ ความสกปรกที ่

ไม่รอเวลาก็ย่อมจะสะสมรวมตัวกนัอยูเ่ป็นอันมากแล้ว ท�าใจให้สกปรกเป็นอนัมากแล้ว 

วิธีจะท�าให้ลดน้อยลงจึงต้องทั้งระวังมิให้เกิดขึ้นใหม่และขัดเกลาที่เกิดอยู่เก่าแล้วด้วย

วิธีป้องกันมิให้โทสะเกิดขึ้นใหม่นั้น ท่านสอนให้สังวรระวัง ไม่ล่วงเกินกัน  

ความไม่ล่วงเกินกันก็คือความไม่ท�าให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน ความขุ่นเคืองโกรธแค้น

จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่มกีารกระทบกระทัง่กนัถงึให้กระเทอืนใจ ดงันัน้ ถ้าป้องกนัด้วยการ

สังวรระวัง ไม่ล่วงเกินกันให้กระทบใจแล้ว โทสะก็จักไม่เกิด แต่วิธีนี้จ�าเป็นต้องอาศัย

ความพร้อมใจกันท้ังหมู่คณะท่ีติดต่อเกี่ยวข้องกันอยู่ ตามล�าพังคนใดคนหนึ่งจะ 

ท�าไปเอง ย่อมไม่ได้ผล

เมือ่ครัง้พทุธกาล พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเคยรบัสัง่ถามพระอนรุทุธกบัพระภกิษุ 

๒-๓ รูป ที่อยู่รวมกันพร้อมเพรียงกันดี ช่วยกันตักน�้า ช่วยกันจัดที่ฉัน ช่วยกันกวาด

บริเวณ ว่าพร้อมเพรียงกันได้อย่างไร พระอนุรุทธกราบทูลว่าท�าได้ด้วยอาศัยนึกถึงใจ

คนอื่น เห็นว่าพอใจอย่างไรก็ท�าตามความพอใจนั้น ไม่ท�าตามความพอใจของตน  

รักษาน�้าใจกันและกันเป็นใหญ่

ที่จริง โทสะมักจะเกิดเพราะใจไปตั้งไว้ว่าเรื่องน้ันสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างน้ี 

อย่างนั้น ตามใจของตน เมื่อไม่เป็นไปดังที่ใจตั้งไว้ หรือเรียกว่าเมื่อไม่ได้ดังใจ  

โทสะก็เกิด ดังนั้น ถ้าไปมุ่งคิดถึงใจผู้อื่น มุ่งรักษาใจผู้อื่น ไม่มุ่งให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้

ตามใจตนเอง โทสะก็ยากจะเกิดขึ้นได้ นับเป็นการป้องกันมิให้โทสะเกิดขึ้นเพิ่มพูน

โทสะเดิมที่สะสมอยู่แล้วในจิตใจคนละไม่น้อยวิธีหนึ่ง ถ้าป้องกันของใหม่มิให้เกิดได้

เรื่อย ๆ และพยายามขัดเกลาของเก่าท่ีแม้จะสะสมแล้วมากมายเพียงไรไปเรื่อย ๆ  

ผลก็ย่อมปรากฏเป็นความสะอาดของจิตใจ เป็นความเยือกเย็นเป็นสุข เพราะโทสะ

เป็นความสกปรก เป็นความร้อนและความทุกข์อย่างแท้จริง
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ใจที่รับผดิ

การสังวรระวังไม่ล่วงเกินกันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดความกระทบกระทั่ง

อนัเป็นเหตุหนึง่ท่ีจะก่อไฟโทสะให้ลุกขึน้ นัน่กค็อื ถ้าสังวรระวังไม่ล่วงเกนิกนั ไม่กระทบ

กระทั่งกัน ก็จะไม่เกิดโทสะต่อกัน เพราะเวรย่อมไม่ก่อแก่ผู้ระวังอยู่

อย่างไรก็ตาม แม้จะตัง้ใจแล้วว่าจะสังวรระวังไม่ให้กระทบกระท่ังกัน แต่บางที

ความกระทบกระท่ังก็อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อย เพราะคนทุกคน

ล้วนต่างจิตต่างใจ มีความชอบความไม่ชอบไปคนละอย่างที่เรียกกันว่า นานาจิตตัง 

การทีอ่กีคนหนึง่จะปฏบิตัใิห้ถกูกบัใจของอกีคนหนึง่จงึไม่ใช่เป็นการเป็นไปได้ทีจ่ะท�าได้

ผลเสมอไป ไม่ต้องพูดถึงการที่คนหนึ่งจะปฏิบัติให้ถูกใจคนหลาย ๆ คนเสมอไป  

เพราะยิ่งเป็นการที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน นั่นก็คือ เป็นการสุดวิสัยที่จะไม่ให้มีการ 

กระทบกระทัง่กนัระหว่างคนหนึง่กบัอกีคนหนึง่ หรอืคนหนึง่กบัหมูค่ณะหนึง่ แม้ว่าจะ

ได้มกีารตัง้ใจสงัวรระวงัแล้วกต็าม กล่าวเช่นนี ้มไิด้หมายความว่าการสงัวรระวงัหาผล

ประโยชน์มิได้ เป็นสิ่งไม่จ�าเป็น การสังวรระวังมิให้กระทบกระทั่งกันมีประโยชน ์

อย่างยิ่ง เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรับใช้เป็นวิธีป้องกันมิให้โทสะเกิด แม้ไม่ได้ผลถึง 

๑๐๐% แต่ก็ได้ผลแน่นอน จะท�าให้โทสะเกิดยากกว่าไม่มีการสังวรระวังเสียเลย  

แน่นอน

เมื่อการกระทบกระทั่งยังเกิดขึ้นแม้เมื่อได้สังวรระวังแล้ว ก็มีวิธีแก้ไขให ้

เรียบร้อยได้ด้วยดี คือ ผู้ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งต้องรู้จักขอขมาหรือขอโทษ  

ขอให้ผู้ต้องได้รับความกระทบกระท่ังยกโทษให้ วิธีแก้เช่นนี้เป็นวิธีที่ถือกันว่าเป็น 

มารยาทของผู้ดี คือเป็นมารยาทอันดีงาม ควรประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่ง ไม่ควรละเลย

เป็นอันขาด บางคนอาจจะรู้สึกว่าการยอมรับผิดและขอขมาเป็นสิ่งที่น่าละอาย จึงไม่

กล้าท�า ไม่ยอมท�า เช่นนี้เป็นการเข้าใจผิดมาก ควรจะแก้ไขความเข้าใจเช่นนั้นเสียให้

ถกูต้องตามความจริง คือควรจะเข้าใจเสยีใหม่ว่าการไม่ยอมรบัผดิเมือ่ผดิไปแล้วจรงิ ๆ 

และไม่ยอมขอขมา ไม่ยอมขอโทษ นั้นสิเป็นสิ่งน่าละอาย ไม่ควรท�า นอกจากการไม่

ยอมรบัผดิไม่ยอมขอขมาจะเป็นสิง่น่าละอายแล้ว ยังจะเป็นเหตใุห้เกดิโทสะทัง้สองฝ่าย 

คือทั้งฝ่ายผู้ท�าผิดและทั้งฝ่ายผู้ได้รับความกระทบกระทั่ง
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ที่ว่าจะเกิดโทสะแก่ท้ังสองฝ่ายนี้ดูเหมือนจะเข้าใจยาก แต่ความจริงเป็น 

เช่นนัน้ คอืเมือ่ฝ่ายถกูกระทบเกดิโทสะขึน้แล้ว ก็ย่อมจกัเกดิผลสะท้อนถงึผูก่้อให้เกดิ

การกระทบขึ้นด้วยเป็นธรรมดา อาจจะเป็นการกระทบตอบวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นต้นว่า

ต่อว่าต่อขาน ซึง่อาจจะเป็นได้ท้ังหนกัและเบา หรอืท�าอะไรอืน่ ๆ ท่ีเป็นการกระทบตอบ 

การปฏิบัติแบบกระทบตอบน้ีย่อมยากจักเป็นการกระทบกระทั่งถึงก่อให้เกิดโทสะแก่

อีกฝ่ายหน่ึงได้ ถ้าหากผู้นั้นเป็นผู้ยอมรับผิดของตนพร้อมจะขอขมาอยู่แล้ว เป็น 

ธรรมดาผูรู้้ความผดิของตนย่อมพยายามท�าใจให้พร้อมจะรบัผลแห่งความผดิของตนได้

พอสมควร

ตรงกันข้ามกับผู้ไม่ยอมรับรู้ความผิดของตน ไม่ปรารถนาจะขอขมา เพราะ

ย่อมไม่เห็นเหตผุลว่าท�าไมตนจงึจะต้องได้รบัการกระทบตอบ เมือ่ได้รบักระทบตอบก็

จะคิดไปเสียว่าได้รับกระทบก่อน ผลจากความคิดเช่นนี้ก็คือเกิดโทสะ นี้เป็นธรรมดา

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เมื่อมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น มีผู้รับความผิดของ

ตนว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทบกระท่ังนั้นแล้ว ยอมขอขมาด้วยความรู้สึกจริงใจ  

ก็จักอาจระงับโทสะเสียได้ ที่แน่นอนคือโทสะในใจตนเอง ด้วยเหตุผลดังอธิบายแล้ว 

คอืแม้ฝ่ายถกูกระทบกระทัง่จะเกดิโทสะปฏบิตัแิบบกระทบตอบมาบ้าง โทสะกย็ากจกั

เกิดข้ึนในใจผู้ยอมรับความผิดของตนแล้วยอมขอขมาด้วยจริงใจแล้ว เพราะย่อมเป็น 

ผู้เห็นโทษของตน หากโทษของตนจักเป็นผลไม่ดีแก่ตนบ้าง ก็ย่อมจักรับไว้ได้อย่างมี

โทสะอันระงับได้พอสมควร แตกต่างกับผู้ไม่เห็นโทษของตน ไม่ยอมรับผิด ไม่ยอม 

ขอขมา ซึ่งจักเป็นผู้ต้องร้อนเพราะไฟโทสะ เม่ือได้รับการปฏิบัติแบบกระทบตอบมา

แล้วดังนั้น การยอมรับผิด ยอมขอขมา จึงเป็นการบริหารจิตท่ีได้ผลแน่นอนวิธีหนึ่ง  

ซึ่งควรอบรมให้เป็นนิสัย จักได้รับผลเป็นความเบาสบายของจิตใจตนเอง

ใจที่ให้ความสุข

อันการรู้จักขอโทษน้ันเป็นมารยาทอันดีงามส�าหรับตัวผู้ท�าเอง และเป็นการ

ช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีได้ด้วย หรือจะ
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กล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด เพราะเมื่อ 

ผู้หน่ึงท�าผิดอีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่ง

ถึงตน แม้ไม่อาจแก้โทสะนัน้ได้ ความผกูโกรธหรอืความผกูเวรกย่็อมมขีึน้ ถ้าแก้โทสะ

นัน้ได้กเ็ท่ากบัแก้ความผกูโกรธหรือผกูเวรได้ เป็นการสร้างอภยัทานขึน้แทน อภยัทาน

ก็คือการยกโทษให้ คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ 

อันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ

เช่นเดียวกบัทานทัง้หลายเหมอืนกนั คอื อภยัทานหรอืการให้อภยันีเ้มือ่เกดิขึน้

ในใจผู้ใด จะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใส พ้นจากความกลุ้มรุมบดบังของโทสะ อันใจที่

แจ่มใสกับใจท่ีมืดมัวไม่อธิบายก็น่าจะทราบกันอยู่ทุกคนว่าใจแบบไหนที่ยังความสุขให้

เกิดแก่เจ้าของ ใจแบบไหนที่ยังความทุกข์ให้เกิดขึ้น และใจแบบไหนท่ีเป็นท่ีต้องการ 

ใจแบบไหนที่ไม่เป็นที่ต้องการเลย

ความจรงินัน้ ทกุคนทีส่นใจในการบรหิารจติ จะต้องสนใจอบรมจติให้รู้จกัอภยั

ในความผิดทั้งปวง ไม่ว่าผู้ใดจะท�าแก่ตน แม้การให้อภัยจะเป็นการท�าได้ไม่ง่ายนัก

ส�าหรับบางคนที่ไม่เคยอบรมมาก่อน แต่ก็สามารถจะท�าได้ด้วยการอบรมไปทีละเล็ก

ละน้อย เร่ิมแต่ท่ีไม่ต้องฝืนใจมากนักไปก่อนในระยะแรก ตัวอย่างเช่น เวลาขึ้นรถ

ประจ�าทางท่ีมีผู้โดยสารคอยขึ้นรถอยู่เป็นจ�านวนมาก หากจะมีผู้เบียดแย่งขึ้นหน้า 

ทั้ง ๆ ท่ียืนอยู่ข้างหลัง ถ้าเกิดโกรธข้ึนมาไม่ว่าน้อยหรือมาก ก็ให้ถือเป็นโอกาสอบรม

จิตใจให้รู้จักอภัยให้เขาเสีย เพราะเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรถือโกรธกันหนักหนา  

เป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกิน ควรจะอภัยให้กันได้ แต่บางที ถ้าไม่ตั้งใจคิดเอาไว้ก็จะ

ไม่ทันได้อภัย จะเป็นเพียงโกรธแล้วจะหายโกรธเอง

โกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัย ไม่เหมือนกัน 

โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับ ไม่เป็นการบริหาร

จติอย่างใด แต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภยัเป็นการบรหิารจติโดยตรง จะเป็นการ

ยกระดบัของจติให้สงูขึน้ ดขีึน้ มีค่าขึน้ ผูแ้ลเห็นความส�าคญัของจติจงึควรมสีติท�าความ

เพียรอบรมจติให้คุน้เคยต่อการให้อภยัไว้เสมอ เมือ่เกดิโทสะขึน้ในผูใ้ดเพราะการปฏบิตัิ

ล่วงล�้าก�้าเกินเพียงใดก็ตาม พยายามมีสติพิจารณาหาทางให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจให้
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ได้ก่อนที่ความโกรธจะดับไปเสียเองก่อน ท�าได้เช่นนี้จะเป็นคุณแก่ตนเองมากมายนัก 

ไม่เพยีงแต่จะท�าให้มโีทสะลดน้อยลงเท่านัน้ และเมือ่ปล่อยให้ความโกรธดับไปเองกม็กั

หาดับไปหมดสิ้นไม่ เถ้าถ่านคือความผูกโกรธมักจะยังเหลืออยู่ และอาจกระพือความ

โกรธขึ้นอีกในจิตใจได้ในโอกาสต่อไป

ผูอ้บรมจติให้คุน้เคยอยูเ่สมอกบัการให้อภยั แม้จะไม่ได้รบัการขอขมา กย่็อม

อภัยให้ได้ ในทางตรงกันข้าม ผู้ไม่เคยอบรมจิตใจให้คุ้นเคยกับการให้อภัยเลย  

โกรธแล้วกใ็ห้หายโกรธเอง แม้ได้รบัการขอขมาโทษกอ็าจจะไม่อภยัให้ได้ เป็นเรือ่งของ 

การไม่ฝึกใจให้เคยชิน อันใจนั้นฝึกได้ ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ ฝึกอย่างใดก็จะเป็นอย่างนั้น  

ฝึกให้ดีก็จะดี ฝึกให้ร้ายกจ็ะร้าย สตัว์ป่าท่ีดุร้ายยงัเอามาฝึกให้เป็นไปตามความต้องการ

ของผู้ฝึกได้ เช่น ช้างก็ยังเอามาฝึกให้ลากซุงได้ เสือ หมี สิงโต ก็ยังเอามาฝึกให้เล่น

ละครสัตว์ได้ ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขที่ฝึกให้เลี้ยงเด็กได้ ช่วยจับผู้ร้ายก็ได้ 

น�าทางคนตาพิการก็ได้ แล้วท�าไมใจของมนุษย์แท้ ๆ ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย  

จะฝึกให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้

การฝึกสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวแล้ว ผู้ฝึกต้องใช้ความมานะพากเพียรเป็นอัน

มากกว่าจะได้รบัผลส�าเรจ็ การฝึกใจกต้็องใช้ความมานะพากเพียรอย่างยิง่เช่นเดยีวกนั

จึงจะปรากฏผลประจักษ์แก่ใจตนเองเป็นล�าดับเป็นขั้นไป เก่ียวกับเรื่องท่ีก�าลังพูดกัน

อยู่ในรายการบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ในระยะนี้ ก็มีตัวอย่างเช่น ล�าดับแรกให้ฝึก

ใจตนเองให้มสีตสิงัวรระวงัไม่ล่วงเกนิกนั ถ้าพลาดพลัง้ล่วงเกนิกนัไปบ้าง กฝึ็กใจตนเอง

ให้เต็มใจรับผิดและขอโทษ ถ้าเป็นผู้ถูกล่วงเกิน เมื่อได้รับค�าขอโทษ ก็ให้ฝึกใจให้ให้

อภยั ไม่ผกูโกรธ เม่ือสามารถให้อภยัแก่ผูข้ออภยัแล้ว กใ็ห้ฝึกใจให้ให้อภยัแม้จะไม่ได้

รับการขออภัยเลยก็ตาม

นีเ้ป็นการบรหิารจติทลีะขัน้เกีย่วกับการป้องกนัและแก้โทสะ มิให้กลายเป็นการ

ผกูโกรธ เป็นการก่อเวรก่อภัยแก่กันและกันสบืไป ใจทีม่โีทสะน้อยเป็นสิง่ทีส่งบเยอืกเยน็ 

เป็นสุข เป็นใจที่สูงค่า แม้ปรารถนาจะให้ใจของตนมีค่าสูงก็ต้องบริหารจิตตามหลัก

พระพทุธศาสนาให้สม�า่เสมอ โดยอาศัยสต ิปัญญา เมตตา และความเพยีร ประกอบ

กันทุกเวลา ดังนี้
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ความหลง

เรื่องวิธีบริหารจิตให้พ้นจากอ�านาจของโทสะเป็นล�าดับ ๆ  ไปได้น�ามากล่าวไว้

พอสมควรแล้ว ผู้สนใจปฏิบัติตามมาแต่ต้นจนบัดนี้ ย่อมจะต้องได้รับผลตามสมควร

แก่การปฏบิตั ิมีใจสงบเยือกเยน็เป็นสขุเพราะมีอ�านาจของโทสะครอบง�าไม่รนุแรงเตม็

ที่เหมือนผู้ไม่เคยบริหารจิตเลย

แต่ไม่ว่าโลภะหรือโทสะก็ตาม มีมูลเหตุเกิดจากกิเลสตัวส�าคัญคือโมหะ  

ที่เรียกเป็นค�าไทยง่าย ๆ ว่าความหลง อันหมายถึงความรู้ความคิดที่ไม่ถูกต้องตาม

ความจริง ความหลงนี้เห็นจะพอเปรียบได้กับยาด�า คือ มีแทรกอยู่ในกิเลสทุกกอง 

ทุกประเภท ตั้งแต่หยาบสุดถึงละเอียดสุด พูดให้ถูกก็คือความหลงหรือโมหะเป็นเหตุ 

ให้เกิดกิเลสทั้งปวง เป็นพื้นฐานของกิเลสท้ังปวง ความรักความชอบก็เกิดจากโมหะ 

ความชงักเ็กดิจากโมหะ ความยนิดกีเ็กดิจากโมหะ ความยนิร้ายกเ็กดิจากโมหะ ความ

ปรารถนาก็เกิดจากโมหะ ความเกียจคร้านก็เกิดจากโมหะ ความง่วงเหงาหาวนอน 

ก็เกิดจากโมหะ ความลังเลสงสัยก็เกิดจากโมหะ แม้ความโลภก็เกิดจากโมหะ และ

ความโกรธก็เกิดจากโมหะ

ภาวะของจติทีส่ิน้กเิลสอย่างสิน้เชงิแล้วเท่านัน้ทีป่ราศจากโมหะหรอืความหลง

เข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่น้อย เป็นภาวะเดียวจริง ๆ ที่พ้นจากโมหะหรือความหลง  

ภาวะอื่นของจิตมีความหลงเป็นเหตุแทรกซึมอยู่ทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ ตราบใด ที่ยังท�า 

ความหลงให้บรรเทาเบาบางไม่ได้ ตราบนัน้ จิตยงัจะต้องมดืมดิและเร่าร้อนวุน่วายกระ

สับกระส่ายอยู่ด้วยอารมณ์รุนแรงร้อยแปด เช่น อารมณ์รัก อารมณ์ชัง อารมณ์ยินดี 

อารมณ์ปรารถนา เหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าเมื่อใด ท�าความหลงให้บรรเทาเบาบางลงได้ 

เมือ่นัน้ จติกจ็ะผ่องใสและเยอืกเยน็เป็นสขุขึน้ด้วย ไม่มากด้วยอารมณ์รนุแรงร้อยแปด

ดังกล่าว

ท�าไมจึงกล่าวว่าความรักความชอบก็เกิดจากความหลง ลองพิจารณาดูให้พอ

เข้าใจว่าเป็นจรงิหรอืไม่เพยีงใด เพยีงในประการเดยีวก่อน ภายหลงัจงึจะได้จบัพจิารณา

ประการอื่น ๆ  ต่อไปให้พอเข้าใจ ความเข้าใจเป็นสิ่งส�าคัญ ไม่ว่าจะท�าอะไรทั้งนั้นต้อง
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มีความเข้าใจเสียก่อนจึงจะท�าได้ถูกต้อง การจะแก้โมหะหรือความหลงก็เช่นกัน  

จ�าเป็นจะต้องท�าความเข้าใจให้รู้จักหน้าค่าตาเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร แอบแฝงอยู่ 

ตรงไหน ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้หน้าตาของความหลง ก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามีแอบแฝงอยู่ตรง

ไหน เมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่ซ่อนของผู้ร้าย จะจับผู้ร้ายออกมาไม่ได้ ฉันใด เมื่อไม่รู้จัก

หน้าตาที่แอบแฝงของโมหะ ก็จะจับโมหะออกไม่ได้ ฉันนั้น

ความหลงที่เป็นเหตุแห่งความรัก ความชอบหรือที่มีอยู่ในความรักความชอบ

กค็อื ความหลงทีเ่ป็นความรูค้วามคดิว่าผูน้ัน้หรอืสิง่นัน้น่ารกัน่าชอบ เป็นคนหนุม่เป็น

คนสาว เป็นคนสวย เป็นของงาม เหล่านี้เป็นต้น เมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้น 

เกิดขึ้น ความรักความชอบจึงจะเกิดตาม เมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นไม่เกิด ความรัก

ความชอบก็จะไม่เกิด

เหตุที่กล่าวความรู้ความคิดท่ีท�าให้เกิดความรักความชอบขึ้นมานั้นเป็นโมหะ

หรอืความหลง ก็เพราะความรูค้วามคดิเช่นนัน้ผดิจากความจรงิ คอืทีรู้่ทีค่ดิว่าผูน้ัน้หรอื 

สิ่งนั้นน่ารักน่าชอบ เป็นคนสวย เป็นของงามนั้น ไม่ถูกต้องตามความจริง ไม่มี 

ผู้นั้น ไม่มีสิ่งนั้น ที่น่ารักน่าชอบ เป็นคนสวย เป็นคนงาม มีแต่ความเป็นสิ่งปฏิกูล  

มีแต่ความเปื่อยเน่าผุสลาย นี้คือความจริง แต่ก็เป็นความจริงท่ีสามัญชน ผู้อบรม

ปัญญาบารมีไม่เพียงพอยากจะเข้าใจให้รู้ถูกคิดถูกตามเป็นจริงได้ สามัญชนจึงยังมี

โมหะความหลงท่ีน�าให้เกิดความรักความชอบในผู้นั้นในสิ่งนั้นอยู่ทั่วไป ยังต้องได้รับ

ทุกข์เพราะความหลงนี้อยู่ทั่วไป เป็นอันมาก

วธิแีก้ความหลงทีแ่ทรกอยูใ่นความรกัความชอบ อนัเป็นเหตใุห้เกดิความทกุข์

กต้็องพยายามคิดให้ถกูตามความเป็นจรงิว่า ผูน้ัน้หรอืส่ิงนัน้เป็นส่ิงปฏกิลู เป็นส่ิงเป่ือย

เน่าผสุลาย ไม่น่ารกัไม่น่าชอบ นีเ้ป็นขัน้ยาก แต่กต้็องยากเพราะเป็นการแก้รากเหง้า

ของกิเลสทีเดียว ผู้ปรารถนาจะได้มีสุขเพราะพ้นจากโทษของความรัก ความชอบ  

จ�าเป็นต้องอบรมให้สม�่าเสมอ ความตั้งใจจริงประกอบด้วยการใช้ปัญญาอย่างมีความ

เพียรไม่ขาดสายจะท�าให้ได้รับความส�าเร็จเป็นล�าดับไป

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ จะเสด็จ

กลับไปทรงศึกษาต่อที่อเมริกา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ นี้ รายการบริหารทาง
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จิตส�าหรับผู้ใหญ่ขอถวายพระพร ขอให้ทรงรุ ่งเรืองบวรด้วยพระสิริสวัสดิ์ท้ังปวง  

ทรงศึกษาส�าเร็จลุล่วงสมพระหฤทัยหมาย พระคุณธรรมทั้งหลายเพิ่มทวี เพื่อเป็นมิ่ง

เป็นศรีเป็นมงคล คุ้มครองพระองค์ให้ทรงสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ สมดัง 

พระราชหฤทัยประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกชนนีนาถ ผู้ทรงสนิทเสน่หาห่วงใย 

ในพระองค์เป็นล้นพ้น

ความเห็นอย่างหลงผดิ

อันโมหะนี้ มีโทษมาก มีโทษกว้างขวาง คนละเมิดสามีภริยาเขา ลูกหลาน

เขาก็เพราะเห็นสวยงาม น่ารัก น่าปรารถนา คนที่ลักขโมย ฉ้อโกง ไม่ว่าของเล็ก 

ของใหญ่ เงนิน้อยเงนิมากกเ็พราะเหน็เป็นสิง่มค่ีา สวยงาม น่าครอบครองเป็นเจ้าของ 

เห็นเป็นสิ่งที่จะท�าให้ตนม่ันคงยิ่งขึ้นในฐานะอันสูงอันดี ซึ่งจะต้องยั่งยืนด้วยตั้งอยู่บน

รากฐานอันตนได้พยายามก่อสร้างขึ้นทุกวิถีทาง ไม่ค�านึงถึงว่าจะเป็นการได้มาอย่าง

สจุรติหรอืทจุรติกต็าม ความคดิความเห็นเช่นนัน้เป็นโมหะ ไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิ 

ผูท่ี้คดิทีเ่หน็เช่นนัน้มาแล้วและท่ีก�าลังคิดก�าลงัเหน็เช่นนัน้อยู ่ถ้าต้องการจะบรหิารจิต

ให้เป็นจติทีส่มบูรณ์เบาบางจากกิเลสท้ังหลายอันจะเป็นเหตใุห้เกดิพดูท�าความผดิความ

ชัว่ทัง้ปวง จ�าเป็นจะต้องแลให้เหน็โมหะในใจตนเองเสยีก่อน ยอมรับเชือ่เสยีก่อนว่าการ

คิดการเห็นนั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ควรจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสียที

ผูใ้ดสิง่ใดทีเ่หน็เป็นสวยเป็นงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ กใ็ห้คดิให้เหน็ว่า

ไม่มีอะไรสวย ไม่มีอะไรงาม ไม่มีอะไรน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ คนที่เห็นสวยงาม

จนเกดิความรักความใคร่ความปรารถนาต้องการกใ็ห้แลลงไปให้เหน็ตามความเป็นจรงิ 

เพียงหนังบาง ๆ ท่ีห่อหุ้มอยู่ทั่วไปฉีกขาดออก แม้เพียงในบริเวณหนึ่งบริเวณใดของ

ร่างกายเพียงเล็กน้อย ก็จะอาจเห็นความไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาได้แล้ว  

เน้ือกแ็ดง มเีลอืดมีน�า้เหลอืงเปรอะเป้ือน หาได้เหน็ผวิพรรณผดุผ่องสวยงามไม่ กเ็ป็น

เช่นนั้นจริง ๆ  ไม่ต้องลองลอกหนังที่ห่อหุ้มอยู่ออก ทุกคนก็สามารถนึกภาพความจริง

อันไม่สวยงามน่ารังเกียจนั้นได้ชัดเจนด้วยกันทั้งนั้น เมื่อนึกภาพบริเวณเล็ก ๆ  ที่หนัง
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หลุดหายไปเหลือแต่เน้ือสกปรกเปรอะเปื้อนด้วยเลือด และน�้าเหลืองได้แล้ว ก็ให้นึก

ภาพบรเิวณทีใ่หญ่ออกไปอีกท่ีหนังหลุดหายไป กจ็ะได้เหน็ภาพอนัเป็นปฏิกลู ไม่สวยงาม

น่าปรารถนาอย่างใด อย่างชัดเจนขึ้น

วิธีบริหารจิตเช่นนี้ เรียกว่า การเจริญอสุภะ ใช้แก้ความหลงหรือโมหะที่น�า

ให้เกิดความรักใคร่ปรารถนาได้อย่างดี ผู้เจริญอสุภะสม�่าเสมอจะไม่เป็นผู้ละเมิดบุตร

ภริยาเขา จะเป็นผู้ไม่มักมากในความรักความใคร่ จะเป็นผู้อาจมีสันโดษในหญิงเดียว 

ชายเดียวผูเ้ป็นภริยาหรอืสามีตนเท่านัน้ ซึง่จะเป็นการไม่ก่อความเดอืดร้อนทัง้ให้แก่ผู้

อื่นและให้แก่ตนเองด้วย ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีสันโดษในเรื่องนี้ ความไม่มีสันโดษใน

เร่ืองภริยาสามีย่อมน�าความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมาสู่ท้ังแก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง 

ดงัได้ปรากฏให้รูเ้หน็กันอยูแ่ล้วแทบไม่ว่างเว้น จงึไม่จ�าเป็นจะต้องยกตัวอย่างไว้ในท่ีนีอ้กี

สิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทอง ที่เห็นสวยงาม มีค่า น่าปรารถนาต้องการก็ 

เช่นกัน หากจะเป็นการต้องได้มาด้วยวิธีไม่สุจริตแล้ว ก็ต้องใช้วิธีบริหารจิตให้พ้นจาก

ความปรารถนาต้องการนัน้ให้ได้ อาจจะด้วยการคิดให้เหน็ชดัเจนแจ่มแจ้งแก่ใจตนเอง

ว่าสิ่งของน้ันหรือทรัพย์สินเงินทองน้ันมิได้ย่ังยืน จักหมดส้ินไปในวันหนึ่ง หากได้มา

โดยชอบกส็มควรท่ีจะให้ได้มา เพราะแม้เม่ือถึงเวลาท่ีหมดส้ินกไ็ม่มคีวามเสียหายเหลอื

ไว้เป็นมลทนิให้เสยีหายเศร้าหมอง แต่หากจะต้องได้มาโดยมชิอบแล้ว โดยต้องทจุรติ

แล้ว ก็ไม่สมควรเลยที่จะให้ได้มา เพราะเมื่อถึงเวลาที่หมดสิ้นก็จะมีความเสียหาย 

อันเกิดจากการทุจริตเหลือไว้เป็นมลทินให้เสียหายเศร้าหมองตลอดไป อย่างไม่มีวัน

อาจลบได้เลย แม้ชีวิตจะหาไม่แล้วมลทินนั้นก็จะยังประกาศตัวอยู่ไม่รู้แล้ว เป็นการ

ได้ที่ไม่คุ้มเสีย

แต่การคดิให้ได้เช่นนี ้ผูค้ดิต้องมีโมหะไม่มดืมดิจนเกนิไป มคีวามโลภไม่รนุแรง

จนเกินไป ส�าหรับผู้ที่มีโมหะ มีความโลภรุนแรงจนเกินไปแล้ว ก็จักไม่อาจเห็นอะไร

ตามความเป็นจริงได้เลย หากจะเป็นการขัดต่อสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเขา 

ซึ่งที่จริงหาได้เป็นผลประโยชน์แต่อย่างใด เป็นโทษแท้ ๆ
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ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ จะเสด็จกลับไป

ประเทศอังกฤษ เพื่อทรงศึกษาต่อ ในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๒ นี้ รายการ

บริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ขอถวายพระพร ขอให้ทรงเจริญรุ่งเรืองบวรด้วยพระปัญญา 

ทรงตระหนักชัดในความควรไม่ควรนานาประการ ทรงเบิกบานด้วยพระสิริสวัสดิ ์

ทัง้ปวง ทรงศกึษาส�าเร็จลลุ่วงสมพระราชประสงค์แห่งองค์สมเดจ็พระบรมชนกชนนนีาถ 

ผู้ทรงมีความหวังในพระองค์

ความเห็นผดิเป็นเหตุให้ท�าผดิ

การได้มาซ่ึงสิง่ของหรอืทรพัย์สนิใด ๆ  กต็าม ด้วยวิธอีนัมชิอบนบัเป็นการได้ที่

ไม่คุ้มเสีย เพราะสิ่งเหล่าน้ันเม่ือถึงเวลาก็ต้องหมดสิ้นไปตามธรรมดา แต่ความเสีย

หายอันเกิดจากการทุจริตย่อมจักคงอยู่ ฉะนั้น เมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้น

ในสิ่งใดอย่างมิชอบ ให้ใช้วิธีแก้ไขความปรารถนามิชอบของตนให้ดับด้วยการคิดถึง

ความจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวร จะต้องสลายไปเป็นธรรมดา

เมื่อใด สามารถแลเห็นความต้องสลายไปเป็นธรรมดาของส่ิงท่ีตนปรารถนา

ต้องการได้ เมื่อนั้น ความปรารถนาต้องการในสิ่งนั้นย่อมดับลงได้ และผู้ใดสามารถ

ท�าให้ความปรารถนาต้องการดับลงได้ด้วยการแลเห็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็น

จริงว่าสิ่งท่ีปรารถนาต้องการนั้นไม่คงทนถาวรอยู่ตลอดไป จักเสื่อมสลายหมดส้ิน  

นับว่าผู้น้ันเป็นผู้ไม่มีโมหะในเรื่องนั้นสิ่งนั้น มีความเห็นถูกเห็นจริงในเรื่องนั้นส่ิงนั้น  

ผู้มีความเห็นถูกเห็นจริงหรือเรียกว่าไม่มีโมหะไม่มีความหลงในเรื่องใดส่ิงใดก็ตาม  

ย่อมจักไม่ท�าผิดในเรื่องน้ันสิ่งนั้น ส่วนผู้ที่ท�าผิดในเรื่องใดส่ิงใด ก็เพราะมีโมหะหรือ

ความหลง คิดผิดเห็นผิดในเรื่องนั้นสิ่งนั้นนั่นเอง

ผู้ทีท่จุริตต่อหนา้ที่การงานของตน เพราะหวังผลอนัเป็นลาภสการ ก็เพราะมี

โมหะหรือความหลงเป็นเหตุน้ีมีขึ้นอยู่เสมอ ความเห็นว่าการทุจริตต่อหน้าที่ของตน

เพียงเท่าน้ันไม่เป็นไร ลาภผลท่ีจะได้จากการทจุรติต่อหน้าทีข่องตนเพยีงเท่านัน้มากมาย 

พอคุ้มกัน เช่นนี้เรียกว่าเป็นความเห็นไม่ถูกต้องตามความจริง เรียกว่าเป็นโมหะหรือ
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ความหลง และผลของความหลงจะเป็นผลดีไปไม่ได้ ผลของความหลงต้องเป็นผล 

ไม่ดีเสมอ ผลดีต้องเป็นผลของความไม่หลง ตัวอย่างมีอยู่แล้วเสมอ ทุจริตต่อหน้าที่  

ได้รับเงินทองตอบแทนในระยะแรก แต่ได้รับโทษในระยะต่อไป ผู้ท่ีมีโมหะพิจารณา

เรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้จะเข้าใจว่าการทุจริตต่อหน้าท่ีท�าให้ได้ทั้งผลดีคือได้เงินด้วยและ

ได้ทั้งผลเสียคือได้รับโทษด้วยในภายหลัง

ส่วนผู้ไม่มีโมหะน้ัน หากพิจารณาเรื่องเดียวกันจะเข้าใจทันทีว่าเงินทองที่ได้

ในระยะแรกมิใช่เป็นผลดีของการทุจริตต่อหน้าที่ ผลของความทุจริตมีเป็นโทษอย่าง

เดียวเท่านั้น ผู้ไม่หลงย่อมแลเห็นถูกตามความเป็นจริงว่ากรรมทุกอย่างย่อมมีผล  

กรรมดีย่อมมีผลดี กรรมช่ัวย่อมมีผลช่ัว กรรมดีจะไม่มีผลชั่ว และกรรมชั่วจะไม่ม ี

ผลดี ผู้ใดมีความคิดหรือความเห็นเกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อใดก็ตามว่าบางเวลากรรมดีก็ให ้

ผลไม่ดี หรือบางเวลากรรมชั่วก็ให้ผลดี ผู้นั้นมีความคิดเห็นผิดจากความจริงแล้ว  

หลงแล้ว มีโมหะแล้ว จะสามารถท�าอะไร ๆ ผดิ ๆ ได้ตามอ�านาจของความหลง หากไม่

รบีแก้ไขเสยี ดังเช่น บางคนเมื่อจะให้ทาน เกิดความคิดขึ้นว่าให้ท�าไม ท�าให้เสียเงิน

ทองของเราเปล่า ๆ ถ้าการให้ทานเป็นการท�าความดีจริง ท�าไมผู้ให้จึงกลับเป็นผู้เสีย

คือเสยีเงนิ ท�าให้ผูใ้ห้ซึง่ว่าเป็นผูท้�าดจึีงไม่เป็นผูไ้ด้ การคดิเช่นนี ้สงสัยเช่นนี ้เรยีกได้

ว่าเป็นไปด้วยอ�านาจของโมหะ การท�าทานเป็นการท�าดี ผลที่ได้รับต้องเป็นผลดี  

การเสียเงินหรือสิ่งของไปในการท�าทานนั้น หาใช่เป็นการได้ผลไม่ดี จากการท�าดีไม่

ที่จริงผลของกรรมคือการกระท�านั้น บางทีก็แยกออกให้เห็นถนัดชัดเจนยาก 

ว่ากรรมดีให้ผลดีเสมอ กรรมชั่วให้ผลชั่วเสมอ และเพราะแยกออกให้เห็นยากเช่นนี้ 

ผู ้มีโมหะจึงเห็นผิดไปเสียเป็นส่วนมากว่ากรรมดีไม่ให้ผลดี กรรมชั่วไม่ให้ผลชั่ว  

อย่างเช่นที่ยกมากล่าวแล้ว การท�าทานซึ่งเป็นการท�าดี แต่ต้องเสียเงิน ไม่ได้เงิน  

เพื่อให้เห็นง่ายขึ้น ชัดขึ้น ถึงเร่ืองผลของกรรมหรือการกระท�า ท่านสอนวิธีไว้ดังนี้  

คอืท่านให้แยกผลของการกระท�าแต่ละอย่างออกเป็น ๒ ฝ่าย คอืผลของกรรมฝ่าย ๑ 

และผลของกิริยาฝ่าย ๑

การให้ทานนั้น ผลของกิริยาคือต้องเสียทรัพย์สินหรือสิ่งของทุกที แต่ผลของ

กรรมต้องเป็นความอิม่เอมใจ เป็นความสขุ ทัง้แก่ตนเองผูใ้ห้และแก่ผูร้บั เป็นบญุทีจ่ะ
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สั่งสมตัวเองต่อไปไม่จบสิ้น การท�ากรรมทุกอย่างแยกผลออกได้เป็น ๒ ฝ่ายเช่นนี้  

ผลฝ่ายกิริยาจะปรากฏทันที เช่นคนลักขโมยของเขา ผลฝ่ายกิริยาจะท�าให้ได้ของมา

ทันที แต่ผลฝ่ายกรรมเกี่ยวแก่กาละ จะเห็นชัดต้องรอ เช่น คนลักขโมยเขานั่นแหละ 

ได้รบัผลฝ่ายกริิยาคอืได้ข้าวของไปทนัทแีล้ว แต่ผลฝ่ายกรรม เมือ่รอถึงเวลากจ็ะได้รับ

เช่นรอพอได้คิดกจ็ะต้องทรมานใจ เพราะกลวัถกูจบั รอต่อไป พอถกูจบัได้กจ็ะต้องได้

รับโทษเช่นนี้เป็นต้น

การฝึกแยกผลของการกระท�าเช่นนี้ จะเห็นชัดเจนท้ังผลของกิริยาและ 

ผลของกรรม เมื่อสามารถเห็นผลทั้งสองชัดเจน โมหะก็จะเบาบางลง จะท�าสิ่งใดก็จะ

รู้จักยับยั้ง ไม่ท�าท่ีเป็นการไม่ดี ผลที่ได้รับก็ย่อมเป็นความสุขสงบตามควรแก่การ 

กระท�าที่มีโมหะหรือความหลงเป็นพื้นฐานมากน้อยพียงใด

ใจเป็นที่สั่งสม

การกระท�าทุกอย่าง ท้ังดีและไม่ดี เมื่อท�าแล้วไม่ลบเลือนไปไหน จะสั่งสม 

ตวัเองอยูต่ลอดเวลา อยูภ่ายในใจของผูก้ระท�านัน้เอง เป็นพืน้ฐานแห่งจิตใจของผูก้ระท�า

น้ันเอง ท�าดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ดีมาก ท�าไม่ดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ไม่ดีมาก  

ความจริงมอียูเ่ช่นน้ี แต่ผูมี้โมหะหรือความหลงมากจกัไม่ยอมรบัความจริงนี ้จักพยายาม

ลบล้างปฏิเสธความจริงนี้ คือ จักกล่าวว่าท�าแล้วก็เป็นอันแล้วกันไป ไม่มีผลเหลืออยู่

เป็นความดีความชั่วที่ยั่งยืนตลอดไป ทุกภพทุกชาติ

บุคคลประเภทดังกล่าวจึงมักท�ากรรมโดยมุ่งผลฝ่ายกิริยาเท่านั้น มิได้ค�านึง

ถึงผลฝ่ายกรรมท่ีต้องขึ้นแก้กาละดังกล่าวแล้ว นั่นก็คือบุคคลประเภทดังกล่าวมักจะ

ท�าอะไรก็ได้ท่ีต้องการจะท�าโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นการท�าชั่วหรือท�าดี ท�าผิดหรือท�าถูก 

ควรท�าหรือไม่ควรท�า บุคคลประเภทท่ีมีโมหะหรือความหลงมากขนาดนี้ จะท�าอะไร

ลงไปโดยไม่คดิถงึอดตีไม่คดิถงึอนาคต ทีว่่าไม่คดิถงึอดตีในทีน่ีห้มายความว่า ไม่คดิถงึ

เรื่องราวท�านองเดียวกับท่ีตนก�าลังจะท�า ซึ่งเคยมีผู้กระท�ามาก่อนแล้ว มีผลเสียหาย

มาก่อนแล้ว เช่นเม่ือจะทุจริตคิดคดโกงก็ท�าลงไปเลย ไม่คิดถึงคนอื่นท่ีเคยทุจริต 
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เช่นนั้นมาก่อนแล้วว่าได้รับผลเช่นไรจากการกระท�าเช่นนั้น ความไม่คิดถึงอดีตเช่นนี้ 

ท�าให้ไม่มีเครื่องยับยั้ง ต้องการท�าเป็นท�า ซึ่งผลนั้นไม่มีเป็นอื่นต้องเป็นผลที่ตรงต่อ

เหตุเสมอ ท�าเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดี ท�าเหตุดีผลจึงจะดี

ที่ว่า ไม่คิดถึงอนาคต ในที่นี้หมายความว่าไม่คิดถึงให้ไกลออกไปข้างหน้าว่า

เมื่อท�าแล้วจะได้รับผลดีเพียงเฉพาะหน้าหรือจะได้รับผลดีต่อไปในภายหน้าด้วย  

ผู้ที่คิดถึงอนาคตในแง่ดังกล่าว เม่ือจะท�าอะไรที่ไม่ดีจะต้องคิดได้แน่นอนถึงผลไม่ดีที่

จะเกิดขึ้นข้างหน้า เช่น เมื่อจะทุจริตคิดคดโกง ไม่ท�าลงไปทันที แต่คิดให้ไกลออกไป

ว่าผลของการกระท�าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร ก็ย่อมจะต้องคิดได้แน่นอนว่าจะต้องเป็น

ผลไม่ดี จะต้องเป็นความทุกข์ เห็นง่าย ๆ ก็เช่นทุกข์เพราะกลัวจะถูกจับได้ จะถูก

ลงโทษ แม้เพียงความกลวัว่าจะถกูลงโทษกเ็ป็นทกุข์อย่างยิง่แล้วส�าหรบัผูก้ระท�าทจุรติ 

ฉะนั้น เมื่อต้องได้รับโทษเข้าจริง ๆ จะเป็นทุกข์สักเพียงไหน การคิดถึงอนาคตเช่นนี้

เท่ากบัมเีครือ่งยบัย้ัง ไม่ท�าอะไรลงไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการ โดยไม่ค�านึง

ถึงว่าเป็นการท�าดีหรือท�าชั่ว

โมหะหรอืความหลงของผูไ้ม่รูจ้กัคดิถงึอดีตไม่รูจ้กัคดิถงึอนาคต ดงักล่าวแล้ว

นั้น เป็นเหตุอันแท้จริงให้เกิดการท�าไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกไม่ควรขึ้นเนือง ๆ  เรียกได้ว่าไม่

เว้นวัน และวันหน่ึงมากมายหลายสิบเรื่อง ทั้งที่เป็นเรื่องเปิดเผย อื้อฉาวและที่เป็น

เรื่องปิดบัง ซ่อนเร้น

การท�าลายโมหะดังกล่าวให้หมดสิ้นไป ควรจะท�าได้ด้วยการฝึกสอนอบรม

จิตใจให้คิดถึงอดีตและอนาคตในท�านองดังกล่าวแล้วไว้ให้สม�่าเสมอ เรียกง่าย ๆ ว่า 

หมั่นสอนใจตนเองไว้เสมอ ๆ ในข่าวหนังสือพิมพ์ประจ�าวันหรือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟัง

จากคนน้ันเล่าคนนี้เล่า จะเป็นเคร่ืองช่วยในการสอนใจตัวเองได้อย่างดี ขอเพียงได้

สนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะอบรมตนเองเท่านั้น อันความสนใจและตั้งใจจริงท่ีจะ

อบรมตนเองนีส้�าคญัมาก ขาดเสยีไม่ได้ ถ้าขาดเสยีกจ็กัไม่ได้รบัความส�าเรจ็ คอืจกัไม่

สามารถท�าลายโมหะหรือความหลงดงักล่าวได้ และถ้าผู้ใดไม่พยายามเลยที่จะท�าลาย

โมหะในใจตน โมหะของผู้น้ันจะไม่มีเวลาบรรเทาเบาบางลงได้ แต่จะยิ่งเพิ่มพูนพอก

หนาขึ้นทุกที เป็นเหตุก่อทุกข์โทษภัยแก่เจ้าตัวยิ่งขึ้นทุกที
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ความเชื่อไม่ท�าให้ความจรงิเปลี่ยนแปลงได้

โมหะนั้นเองท่ีท�าให้คนคิดคนเช่ือว่าการกระท�าทุกอย่างท�าแล้วก็เป็นอันแล้ว

กันไป ไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วท่ีย่ังยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าท่ี

ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด ความคิดความเชื่อแบบคนหลง หรือคนมีโมหะเช่นน้ีเป็น

โทษอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับความคิดความเชื่อที่ว่าท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว ซึ่งเป็น

ความคิดความเชื่อของคนหลงของคนมีโมหะเช่นกัน

ความคดิความเช่ือไม่สามารถท�าให้สัจจธรรมคอืความจริงเปล่ียนไปได้ สัจจธรรม

มีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเชื่อ เช่นสัจจธรรมมี

อยู่ว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ท�าดีต้องได้ดี ท�าชั่วต้องได้ชั่ว แม้ผู้มีโมหะจะคิดไปอีก

อย่างหนึง่ดังกล่าวแล้วข้างต้น คือ การกระท�าทกุอย่างท�าแล้วกเ็ป็นอันแล้วกนัไป หรอื

ท�าดไีม่ได้ด ีท�าชัว่ไม่ได้ชัว่ สัจธรรมกจ็ะไม่เปลีย่นแปลง จักเป็นความจริงแท้อยู่เสมอไป 

ดังน้ัน แม้ผู้ที่มีโมหะจะเห็นว่าท�าดีไม่มีผลดี ท�าชั่วก็ไม่มีผลชั่ว แล้วกระท�าความชั่ว 

สัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลง คือ ผู้ท�าชั่วจักต้องได้รับผลชั่ว อันเป็นการตรงกันข้ามกับ

ความคดิความเชือ่ ซ่ึงเกิดด้วยอ�านาจของโมหะหรอืความหลง คอืไม่เห็นให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง ด้วยเหตุน้ี ความคิดความเชื่อแบบคนไม่หลงหรือไม่มีโมหะจึงเป็นคุณ

อย่างยิง่ ในทางตรงกันข้าม ความคดิความเชือ่แบบคนหลงหรอืมโีมหะจงึเป็นโทษอย่าง

ยิ่งเช่นกัน

การพยายามท�าความคดิให้ไม่อยูใ่นอ�านาจของโมหะจนเกนิไป คือการพยายาม

คดิไม่ให้ผดิจากความจรงิจนเกินไปนกั จงึเป็นสิง่ทีท่กุคนควรตัง้ใจพยายาม การศกึษา

พระพุทธศาสนาจะช่วยได้อย่างยิ่งในเร่ืองน้ี เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้ง

เห็นจริงตลอดแล้ว ได้มพีระกรณุาสัง่สอนไว้ชดัเจนทัง้หมด ว่าการกระท�าเช่นใดเป็นการ

กระท�าดี การกระท�าเช่นใดเป็นการกระท�าชั่ว และพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละที่ทรงชี้

บอกไว้ว่า การกระท�าทุกอย่างมีผล ไม่ใช่ไม่มี และการกระท�าดีให้ผลดีไม่ใช่ให้ผลชั่ว 

ส่วนการกระท�าชั่วให้ผลชั่วไม่ใช่ให้ผลดี
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ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีโอกาสจะท�าความคิดของตน

ให้พ้นจากอ�านาจของความหลงหรอืโมหะได้ง่ายกว่าผูไ้ม่มศีรทัธาเชือ่ในความตรสัรูข้อง

พระองค์ เด็กที่ยังไม่รู้ว่าไฟร้อน ถ้าเชื่อค�าสั่งสอนของผู้ใหญ่ไว้ก่อน จะไม่เป็นการเชื่อ

อย่างงมงาย แต่จะเป็นการเชื่อที่ช่วยคุ้มครองรักษาเด็กเองมิให้ถูกไฟไหม้พอง ฉันใด 

ผู้ท่ียังไม่เห็นถนัดชัดแจ้งด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรม ถ้าเช่ือที่พระพุทธ

องค์ทรงสัง่สอนไว้ก่อน กจ็ะไม่เป็นการเชือ่อย่างงมงาย แต่จะเป็นการเช่ือทีช่่วยคุม้ครอง

รักษาผู้เชื่อเอง มิให้ได้รับผลร้ายจากการกระท�าไม่ดี แต่ให้ได้รับผลดีจากการท�าดี 

ฉันนั้น

เด็กที่ไม่รู้จักไฟว่าร้อน แต่เช่ือค�าส่ังสอนของผู้ใหญ่ วันหนึ่ง เม่ือเติบโต 

รู้ภาษาขึ้นหรือเรียกว่ามีปัญญาขึ้น ก็จะรู้จักด้วยตนเองว่าไฟร้อน จะเป็นการรู้จักที่ไม่

ต้องถกูไฟลวกไฟไหม้ให้ทนทุกข์ทรมานเสยีก่อน ในท�านองเดยีวกนั ผูท้ีย่งัไม่เหน็ถนดั

ชัดแจ้งด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรม แต่เชื่อพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน วัน

หน่ึงเมื่อปัญญาเจริญขึ้นด้วยการอบรมก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมด้วย

ตนเอง จะเป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องถูกผลไม่ดีของกรรมไม่ดีท�าให้บอบช�้าแสนสาหัส 

เสียก่อน เช่นนี้แล้วควรพิจารณาว่าเด็กท่ีไม่รู้จักไฟว่าร้อนเชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนดีหรือไม่  

ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของกรรม เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนดีหรือไม่

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ท�ากรรมดี เพราะกรรมดีเท่านั้นจักให้ผลดี  

อย่าท�ากรรมไม่ดี เพราะกรรมไม่ดีจักให้ผลไม่ดี ที่ทรงสอนไว้เช่นนี้ น่าจะเพราะทรง

เห็นแล้วว่า คนทั่วไปจะเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ถูกต้องนั้นยากมาก  

ความสลับซับซ้อนของกรรมและผลของกรรมมีอยู่มากมาย จนอาจท�าให้คนทั่วไปเห็น

ผิดได้ง่าย ๆ  ว่ากรรมดีไม่ให้ผลดีเสมอไป และกรรมชั่วไม่ให้ผลชั่วเสมอไป อาจท�าให้

เห็นผิดไปได้ง่าย ๆ  ว่าบางทีกรรมดีก็ให้ผลไม่ดี และบางทีกรรมไม่ดีก็ให้ผลดี

ด้วยเหตุน้ี จึงทรงชี้แจงแสดงไว้อย่างชัดแจ้ง เพื่อบรรดาผู้มีศรัทธาต้ังม่ันใน

พระองค์จะได้เห็นถูก พ้นจากทุกข์โทษภัยของความเห็นผิดในเรื่องกรรมและผล 

ของกรรม ผู้มีศรัทธาตั้งม่ันในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงส่ังสอน 

และในพระสงฆ์ท่ีสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้า ย่อมจักเชื่อว่าการกระท�าทุกอย่าง 

มีผล ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ความเชื่อนี้ย่อมจักท�าให้พิจารณาก่อนกระท�าการทุกอย่าง 
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เพื่อท�าแต่ดี ไม่ท�าชั่ว อันจะเป็นผลให้พ้นทุกข์โทษภัยจากการท�าไม่ดี และเป็น 

สุขสวัสดีจากการท�าดีตลอดไป

ปัญญามากความหลงผดิน้อย

โมหะหรือความหลงอันเป็นโทษอย่างยิ่ง คือโมหะที่เป็นเหตุ ให้คิดผิดเห็นผิด

ไปว่าผลของการกระท�าไม่มี ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ผู้ตรัสรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจะทรงสอนว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ผู้ใดท�าดีจักได้รบั

ผลดี ผู้ใดท�าช่ัวจักได้รับผลชั่ว แต่โมหะหรือความหลงก็สามารถท�าให้คิดผิดเห็นผิด  

เป็นอย่างอืน่ไปได้ ท�าให้ไม่เชือ่พระพทุธองค์ได้ ท้ัง ๆ  ท่ีพระพุทธองค์ทรงมดีวงพระเนตร

เป็นทิพย์แล้ว ด้วยพระปัญญาคุณอันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน และทั้ง ๆ ทีต่นเองเป็นผู้ม ี

ดวงตามืดมัวด้วยปราศจากแสงแห่งปัญญา

อันผู้ขาดปัญญาก็คือผู้มีโมหะความหลงผิด ขาดปัญญาประกอบความคิด  

ความเห็น ความเชื่อ ความรู ้ ก็ย่อมมีโมหะในการคิด ในการเห็น ในการเชื่อ  

ในการรู้ คือมีความคิดที่หลงผิดจากความจริง มีความเห็นที่หลงผิดจากความจริง  

มีความเชื่อที่หลงผิดจากความจริง มีความรู้ที่หลงผิดจากความจริง ผู้มีปัญญามากใน

เรื่องใดก็มีโมหะความหลงผิดน้อยในเรื่องนั้น หรือผู้มีโมหะความหลงผิดน้อยในเรื่อง

ใดกม็ปัีญญามากในเรือ่งนัน้ ผูม้ปัีญญาบรบิรูณ์ในเรือ่งใดกไ็ม่มีโมหะความหลงผดิเลย

ในเรื่องนั้น หรือผู้ไม่มีโมหะ ความหลงผิดเลยในเรื่องใดก็มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องนั้น

แต่สามัญชนที่จะไม่มีโมหะความหลงผิดเลย มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่งน้ันไม่มี พระอริยบุคคลเท่าน้ันที่มีปัญญาบริบูรณ์ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

โดยไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเร่ืองนั้น และพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์

สาวกทั้งหลายเท่านั้นที่ทรงมีพระปัญญาและมีปัญญาบริบูรณ์ ไม่ทรงมีและไม่มีโมหะ

ความหลงผิดเลยในเรื่องทั้งปวง อย่างไรก็ตาม ไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในทางโลกแท้ ๆ  

ว่าเป็นผูม้โีมหะ ความหลงผดิ เช่นไม่นบัผูไ้ม่มปัีญญาในการศกึษาเล่าเรยีน วชิาความ

รู้ว่าเป็นผู้มีโมหะหรือความหลง หรือไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในการหาเลี้ยงชีพให้สมบูรณ์
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พูนสุขว่าเป็นผู้มีโมหะหรือมีความหลงเช่นนี้เป็นต้น แต่นับว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาในทาง

ศึกษาเล่าเรียน หรือเป็นผู้ไม่มีปัญญาในทางเลี้ยงชีพ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 

ความไม่มีปัญญาในทางโลกแท้ ๆ ไม่นับเป็นความมีโมหะหรือความหลง จะนับว่ามี

โมหะหรือความหลงก็ต่อเมื่อขาดปัญญาในความรู้ ความคิดความเห็นความเชื่อท่ีจะ

ท�าให้ความทกุข์ของการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสารลดน้อยลง หรือจนถงึหมดสิน้ไป

เท่านั้น

เช่นดังกล่าวแล้ว ผู้ไม่เชื่อว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ไม่เชื่อว่าท�าดีจักได้รับ

ผลดี ท�าชั่วจักได้รับผลชั่ว นับเป็นผู้มีโมหะความหลงผิด เพราะขาดปัญญาที่จะท�าให้

รู้ให้คิดให้เห็น หรือเพียงให้เชื่ออย่างถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่องที่จะท�าให ้

ความทกุข์ทีม่อียูใ่นวฏัสงสารลดน้อยลง ทัง้ยังเป็นการเพ่ิมความทกุข์นัน้ให้มากขึน้ด้วย 

เพราะการขาดปัญญาส�าหรับขจัดโมหะความหลงผิดนี้แหละ

ผู้ที่ไม่เชื่อว่าผลของกรรมคือการที่กระท�ามีจริง ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว คือ 

ผู้ที่ไม่เชื่อว่าความสุขความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าในโลก ทั้งแก่ตนเอง

และทัง้แก่ผูอ่ื้น มไิด้เป็นผลของกรรม คือการทีก่ระท�าอย่างหนึง่อย่างใดของตนเองและ

ของผูอ้ืน่ แต่เชือ่ว่าความสขุความทกุข์เหล่านัน้เป็นสิง่เกดิขึน้เอง มไิด้เป็นผลของกรรม 

ที่ตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งท�าไว้ เมื่อเชื่อเสียเช่นนั้นแล้วว่าความสุขความทุกข์มิได้เป็นผล

ของการกระท�าดีการกระท�าชั่ว เกิดขึ้นได้เอง จะสุขก็สุขเพราะเหตุอ่ืน จะทุกข์ก็ทุกข์

เพราะเหตุอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการกระท�าใด ๆ ทั้งส้ินของตน ก็จะเชื่อด้วยว่าไม่มี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องควรพจิารณาก่อนแล้วจงึท�า ความเชือ่นีแ้หละเป็นความเชือ่ของผู้

มโีมหะความหลงผดิท่ีจะท�าให้ความทุกข์ในวัฏสงสารของตนเองเพิม่ขึน้ มไิด้ลดน้อยลง 

เพราะแม้ว่าไม่พิจารณาก่อนท�าเพื่อท�าแต่กรรมดีไม่ท�ากรรมชั่ว ผลของกรรมที่ท�าโดย

ไม่เลือกดีเลือกชั่วย่อมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตนแน่นอน

การกระท�าไม่ด ีไม่งาม ไม่ถกู ไม่ชอบท้ังหลายท่ีมีกระท�ากนัอยู่เป็นธรรมดานัน้ 

ผูท้�าล้วนเป็นผูมี้โมหะความหลงผดิด้วยกนัทัง้นัน้ แตกต่างกนัเพยีงทีบ่างคนมมีากบาง

คนมีน้อย คนมีโมหะความหลงผิดมากก็ท�าไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ชอบหนักมาก คนมี

โมหะความหลงผดิน้อยกท็�าหนกัน้อย เป็นไปตามอ�านาจของความหลงผดิอย่างแท้จรงิ 
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แต่โมหะทีท่�าให้หลงผิดตัง้แต่คดิผดิเหน็ผดิจนถงึท�าผดิได้นัน้ ไม่อาจคุม้ครองใครให้พ้น

จากทุกข์โทษภัยของการคิดผิดเห็นผิดท�าผิดได้เลย แม้แต่จะท�าให้ผลอันเป็นทุกข์โทษ

ภัยลดน้อยลง โมหะก็ช่วยไม่ได้ โมหะได้แต่เพิ่มทุกข์โทษภัยให้มากมายขึ้นเท่านั้น  

การจะดูหน้าตาโมหะในใจตนให้รู้จักจึงอาจดูได้ด้วยการดูทุกข์โทษภัยที่เกิดแก่ตน  

แม้มีมากก็รู้ได้ว่าโมหะในใจตนมีมาก จึงเป็นเหตุให้คิดผิดเห็นผิดจนถึงท�าผิดมาก  

ได้รบัผลเป็นทกุข์โทษภยัมาก คดิผดิเหน็ผดิท�าผดิในทางใดมากกร็ูไ้ด้ว่ามโีมหะในทาง

น้ันมาก เช่นคดิผดิเหน็ผดิว่าบญุบาปไม่มแีล้วท�าบาปมาก ก็รูไ้ด้ว่ามีโมหะมากในเรือ่ง 

บุญบาป

โมหะหรอืความหลงผดิไม่มปัีญญารู้จรงิในตวัอย่างนีแ้หละทีจ่ะท�าให้ความทกุข์

ในวฏัสงสารเพิม่มากขึน้ มใิช่อย่างเดยีวกบัความไม่มปัีญญารูใ้นเรือ่งการศกึษาเล่าเรียน

หรอืในการหาเล้ียงชีพให้สมบูรณ์พนูสุขท่ีเป็นปัญญาในทางโลกแท้ ๆ  ซึง่ไม่นับเป็นโมหะ

หรือความหลง ดังนั้น เม่ือจะท�าโมหะหรือความหลงที่มีอยู่ในสามัญชนทุกคนให้ลด

น้อยลงจนถงึหมดสิน้ไปคือจนถงึเปล่ียนสภาพจติใจ จากความเป็นปถุชุนให้เป็นอรยิบคุคล 

ต้องอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ และต้องเป็นการอบรมปัญญาที่จะท�าให้กิเลสคือ

ตวัโมหะลดน้อยลง นัน่กค็อืต้องอบรมปัญญาทีจ่ะท�าให้ความทกุข์ในการต้องเวยีนว่าย

ตายเกิดให้ลดน้อยลงเป็นล�าดับ จนถึงหมดสิ้นไปได้มีความสุขอย่างย่ิง จนถึงได้มี 

บรมสขุคอืถึงพระนพิพาน อันเป็นผลสงูสดุของการท�าดไีด้ดใีนพระพทุธศาสนา ทีไ่ม่มี

ในศาสนาอื่น

ความหลงความรู้ในสัจจะ

ปัญญาเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้โมหะหรอืความหลงผดิลดน้อยลงได้ จงึต้องตัง้ใจจรงิ 

พากเพียรอบรมปัญญาในทางพระพุทธศาสนาให้สม�่าเสมอ

อันความง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม ฟุ้งซ่าน ลังเล เคลือบแคลงสงสัยก็เป็น

โมหะ เพราะนิวรณ์หรืออาการดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้ความคิด ความเห็น ความเชื่อ 

และความรู้ผิดไปจากความจริง ผู้ที่ง่วงที่ซึมที่ฟุ้งที่ลังเลที่สงสัย เป็นผู้ที่ปัญญาไม่อาจ
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เกิดได้ และเม่ือปัญญาไม่เกิดโมหะก็เกิด นี้เป็นธรรมดา นึกถึงตัวเองก็จะเห็นได ้

ไม่ยาก เวลาที่ง่วงหรือซึมหรือฟุ้งหรือลังเลหรือสงสัย ย่อมเป็นเวลาที่ไม่อาจใช้ปัญญา

พิจารณาให้เกดิความคดิ ความเหน็ ความเช่ือ หรอืความรูใ้ห้ถกูต้องตามความเป็นจรงิ

ตามสมควร เวลานัน้เป็นเวลาทีม่โีมหะมาก มคีวามหลงผดิมาก ถ้าจะเปรยีบความหลง

เป็นความหลบั ความคิดความเหน็และความเชือ่ความรูข้องผูม้คีวามหลงกเ็ปรยีบเหมอืน

ความฝันคือไม่จริง แต่ขณะฝันหรือขณะมีความหลงย่อมคิดว่าจริง ย่อมยินดียินร้าย 

ไปตามเหตกุารณ์ทีป่ระสบ ทกุคนจะรูว่้าฝันต่อเมือ่ตืน่แล้ว เม่ือยังหลบัฝันอยู่จะคดิว่า

เป็นความจริง

ผู้หลงอยู่ก็เหมือนกัน เรียกได้ว่าเป็นผู้ฝันไปทั้งก�าลังตื่นอยู่ เมื่อประสบ 

โลกธรรม ธรรมส�าหรับโลกอันเป็นอิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่น่าปรารถนา เช่น ลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ก็ตื่นเต้นยินดี เมื่อประสบอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา เช่น 

เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ก็ยินร้าย ฟุบแฟบ เสียใจ เพราะรู้สึกว่าเป็นการ

ได้การเสยีจรงิ ๆ  เม่ือได้กด็ใีจ เสยีกเ็สยีใจ นีเ้ป็นธรรมดาของสามญัชน แต่เมือ่พดูถงึ

ในกระแสธรรมกเ็รยีกว่าเป็นความหลง นอกจากนี ้ยังมีความส�าคญัผดิ เชือ่ผดิต่าง ๆ  

ในเรือ่งทัง้หลายซึง่เป็นตวัความหลงอย่างชดัแจ้งอกีมาก ทุกคนเม่ือพิจารณาดเูหตุการณ์

ที่ตนเองประสบอยู่ก็ย่อมรู้ว่าได้เคยมีความเห็น ความเข้าใจ และความเชื่อผิดมาแล้ว

หลายสิ่งหลายอย่าง ขณะไม่รู้ก็ย่อมเห็นว่าจริง ครั้นรู้แล้วจึงจะเปลี่ยนความเห็นได้ว่า

ไม่จริง เป็นความส�าคัญผิดเชื่อผิดของตัวเอง

สรปุได้ว่า โมหะความหลงผดิ ถอืเอาผิดนี ้คอืถือเอาผดิจากสจัจะ ตัวความจรงิ 

สัจจะคือตัวความจริงเป็นอย่างหน่ึง ถือเอาเป็นอย่างหนึ่ง เช่นสัจจะเป็นทุกข์ แต่ถือ

เอาเป็นสุข สัจจะเป็นเหตุเกิดทุกข์ ถือว่าไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์ สัจจะเป็นความดับทุกข์ 

ถือว่าเป็นความไม่มีสุข สัจจะเป็นทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ ถือว่าให้เกิดทุกข์ ฉะนั้น  

เมื่อมีโมหะถือเอาผิดจึงเหมือนหลับแล้วฝันเห็นบ้างราง ๆ แต่ไม่จริง หลงยินด ี

ยนิร้ายอยู ่คนสามญัเป็นดงันีแ้ละยากจะรูสึ้กว่าก�าลงัหลบัฝันอยู่ กเ็หมือนคนหลบัฝัน

ไม่รู้สกึตวั คดิเหน็ในขณะฝันว่าเป็นจรงิ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูต้ืน่ด้วยความรูใ้นสจัจะ

ทั้งหลายตามความจริง ทรงเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ทรงเห็นเหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์

ตามเป็นจริง และทรงเห็นสัจจะทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ จึงทรงรู้โลกธรรมตามจริง  
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จะเป็นอิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ก็ตาม ทรงรู้ว่าเป็นธรรมคือเร่ืองของโลก อยู่ในโลก  

จะเป็นปุถุชนหรืออริยบุคคล ก็ต้องพบโลกธรรมซึ่งเป็นเรื่องโลก จะปรารถนาหรือไม่

กต้็องพบ และได้ทรงตรสัรูว่้าโลกธรรมท้ังปวงไม่เทีย่งเป็นทกุข์ แปรปรวนเป็นธรรมดา 

มีได้ต้องมีเสีย เมื่อยึดเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์ ไม่ต้องเป็นเรื่องภายนอก ชีวิตนี้เอง เมื่อมี

เกิดก็ต้องแตกดับ เป็นโลกธรรมเหมือนกัน ไม่มีใครบังคับเอาไว้ได้

เมื่อท�าความรู้ให้เข้าถึงความจริงดังนี้ ก็จะไม่ไปฝืนโลก ไม่ไปรั้งโลกเหมือน 

ร้ังดวงอาทิตย์ไม่ให้โคจร โลกหมุนก็ให้หมุนไป โลกธรรมก็หมุนไปด้วย มีเช้าแล้ว 

ก็สาย บ่าย เย็น จะให้เช้าอยู่เสมอไม่ได้ แม้จะเย็นค�่าไปแล้วก็จะกลับมาเช้าใหม่ 

ธรรมดาหมุนเวียนอยู่ดังนี้ ผู้มีความรู้ในคติธรรมดาของโลกธรรมตามสัจจะ ไม่ยึดถือ

ในทางผิดธรรมดา ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาคือปล่อยวาง เรียกว่าเป็นผู้ตื่น 

ด้วยความรู้ ปราศจากโมหะคอืความหลง จกัไม่มคีวามยนิดยีนิร้ายความฟขูึน้ฟบุลงอกี

ต่อไป

ในอดุมมงคลสมยั ทีว่นัประสตูสิมเดจ็พระราชชนนบีพติร เวยีนมาบรรจบอกี

วาระหนึ่ง ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม รายการบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งทรงม ี

พระกุศลด�าริประทานก�าเนิดขึ้น ขอถวายพระพร ขออานุภาพแห่งพระบวรรัตนตรัย 

ได้ดลบนัดาลให้พระผูท้รงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบรรลผุลล�า้เลศิทกุประการทีท่รง

ปรารถนา ทรงเจริญพระชนมายุสวัสดีพร้อมทั้งทรงมีพระวรรณะ พระสุขะ พระพละ 

บริบูรณ์เป็นนิจกาล

ธรรมะคอืดวงประทปี

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้จนตื่น จึงทรงได้พระนามว่า พุทโธ และเพราะเหตุนี้

จึงทรงเบิกบานแล้ว เพราะปราศจากทุกข์ทั้งปวง ทรงรู้เต็มที่ ทรงมีคุณธรรมทั้งปวง

เต็มที่ ไม่บกพร่อง เพราะทรงมีความรู้ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง ไม่มีสัจจะอะไรที ่

ไม่ทรงรู้ ทรงรู้บริบูรณ์ ทรงสิ้นทุกข์ สิ้นความเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวง จึงทรง

เบิกบานเต็มที่ เหมือนดอกบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ปัญญาตรัสรู ้ก็เทียบได้กับ 
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แสงอาทิตย์ เมื่อตรัสรู้ก็ทรงเบิกบานเต็มที่ ไม่บกพร่อง จึงได้พระนามพุทโธ เมื่อทรง

แสดงธรรมะก็เพ่ือให้ผู้ฟังต่ืนด้วยความรู้ คือ รู้จนตื่นจากหลับคือความหลงใหล 

ดังกล่าว

แต่ว่าโลกยังมีโมหะอยู่มาก ดังที่มีพุทธภาษิตว่า “โลกมืดมีความมืดคืออวิชชา

โมหะหุ้มห่ออยู่” และได้มีพระพุทธภาษิตเตือนว่า “ไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีป คือ

ธรรมะที่จะส่องให้รู้สัจจะคือความจริง” ธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นดวงประทีป

ทีจ่ะส่องให้รูส้จัจะคือความจรงิดงักล่าว แต่ผูท้ีม่คีวามมดืหุม้ห่อมากเหมอืนคนตาบอด 

แม้จะมีแสงสว่างอยู่ ก็ไม่เห็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความมืดเหมือนตาบอดก็ได้แก่โลกธรรม 

ทั้งหลายเป็นต้น เมื่อลุ่มหลงเกินไป แสงสว่างคือธรรมะยากจะส่องเข้าถึงจิตใจ  

ผูท้ีส่นใจศึกษาให้รูค้�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าให้รูส้จัจะพอสมควร ปฏบิตัติวัให้มสีติปัญญา

ในธรรมะพอสมควร ย่อมได้เปรียบเวลาประสบโลกธรรมทั้งหลาย จักพอมีแสงสว่าง

ให้เห็นความจริง โลกธรรมทั้งปวงจะไม่ท�าให้ตาบอด ซึ่งตาบอดแล้วแสงสว่างก็ไร้

ประโยชน์ ต้องตาดี มีแสงสว่าง ลืมตามองก็จะเห็นสัจจะคือความจริง เพราะฉะนั้น 

ผู้ยังมีตาดีเรียกว่ามีละอองในจักษุน้อยก็ยังพอเป็นเวไนยคือพระพุทธเจ้าทรงแนะน�า 

สั่งสอนอบรมได้ สามารถใช้ตาอาศัยธรรมเป็นแสงสว่างให้เห็นสัจจะ คือความจริงได้

อันการจะปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาในธรรมะนั้น ในชั้นต้นท่านให้อาศัยสัญญา

คือการจ�าได้หมายรู้ เช่นจ�าไว้ให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรงส่ังสอนไว้ว่า  

ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือทุกสิ่งไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลง และไม่อยูใ่ต้อ�านาจการบงัคบับญัชาหรอืความปรารถนาต้องการของผูใ้ด

ทัง้สิน้ เมือ่ทกุสิง่เป็นดงักล่าวจงึไม่ควรไปยึดม่ันถือมัน่ให้เทีย่ง ให้ไม่แปรปรวนเปลีย่นแปลง 

ให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตน เพราะแม้ไปยดึมัน่ถอืมัน่ให้ผดิจากสจัจะ

เช่นนั้นแล้ว เมื่อไม่เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นไปไม่ได้ ก็ย่อมจักผิดหวัง 

เสียใจ เกิดความทุกข์ ความยินร้าย

การที่จะให้แลเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนเองว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง  

ทกุขงั อนตัตา ย่อมเป็นการยากส�าหรบัคนทัว่ไป จงึเป็นการจ�าเป็นจะต้องอาศยัสัญญา

การจ�าได้หมายรูเ้ป็นทางด�าเนนิ เช่นผูท่ี้กลวัความแก่ ไม่ต้องการแก่ ต้องการเป็นหนุม่
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สาวสวยสดงดงามอยู่เสมอตลอดไป ก็จ�าเป็นจะต้องอาศัยสัญญา จ�าค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้าไว้ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนถ้า

ไม่ตายเสียก่อนแก่ก็หนีความแก่ไม่ได้ ต้องแก่ด้วยกันทั้งนั้น เมื่อถึงวาระหนึ่ง ผู้ที่ไม่

ต้องการแก่ ดิ้นรนจะรักษาความไม่แก่ไว้เสมอ นับว่าเป็นผู้ยึดม่ันถือม่ันในทางท่ีผิด 

ต้องนึกถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดังกล่าว แล้วพยายามปลงใจเสียให้ได้ว่าทุกคน

ต้องแก่ เช่นเดียวกับที่ต้องตาย ถ้าไม่อาศัยสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ จะมุ่งหน้าใช้

แต่ปัญญาตนเองให้สามารถรู้แจ้งเหน็จริง ในอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กย่็อมจะตายเปล่า

โดยไม่อาจรู้แจ้งเห็นจริงเลย โดยไม่อาจท�าโมหะความหลงผิดให้ลดน้อยถึงหมดสิ้นไป

ได้เลย

การอาศยัสญัญาจงึเป็นความส�าคญัและจ�าเป็นไม่น้อย ส�าหรบัผูต้้องการจะลด

กิเลสให้น้อยลง จนถึงหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง พระพุทธองค์ตรัสรู้ไว้อย่างไร และทรง

สั่งสอนไว้อย่างไร ผู้ต้องการบริหารจิตควรต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ จะได้เลือกหยิบยก

ไปเป็นปัญญาประกอบความเพียรพยายามพิจารณาเจริญปัญญา เพื่อท�าโมหะ 

ความหลงให้ลดน้อยลง ไม่เป็นเหตุน�ามาซึ่งความทุกข์ร้อนนานาประการ

ความทรงจ�าธรรมเป็นสิ่งจ�าเป็น

อันการเกิดขึ้นแห่งปัญญา เห็นจริงด้วยตนเองในเรื่องใด ก็คือ การดับไปซึ่ง

โมหะ ความหลงผิดจากความจริงในเร่ืองนั้น ดังนั้น การอาศัยความจ�าได้หมายรู้ใน 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าประกอบความเพยีรพจิารณาให้เกดิปัญญาเหน็จรงิด้วยตนเอง 

จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อท�าโมหะ ความหลงผิดจากความจริงในเรื่องทั้งปวงให้ลดน้อย  

ถึงหมดสิ้นไปได้

สามัญชนทั้งปวงมีความยึดมั่นถือมั่น จะให้สิ่งทั้งหลายเที่ยง ให้ไม่แปรปรวน

เปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของตน แต่ส่ิงทั้งหลาย 

ไม่เทีย่ง ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลีย่นแปลง ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนา

ต้องการของผูใ้ด พระพทุธองค์ตรสัรูท้รงเหน็แจ้งในสัจจธรรมนี ้และได้ทรงแสดงไว้ใน
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พระธรรมค�าสัง่สอนอนัเปรยีบเสมอืนดวงประทปีส่องโลกให้สว่าง พ้นจากความมืดคอื

อวิชชาหรือโมหะท่ีหุ้มห่ออยู่ ผู้ต้องการให้จิตใจพ้นจากความมืด มีความสว่างนั่นคือ

พ้นจากความทุกข์ ได้มีความสขุ ต้องจ�าสจัจธรรมทีพ่ระพทุธองค์ทรงส่ังสอนไว้ให้แม่นย�า 

เมื่อโมหะ ความหลงผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด แสดงตัวขึ้นในจิตใจ สัญญาความจ�าได้ใน

สัจจธรรมท่ีทรงสอนไว้จะเป็นเครื่องช่วยยับยั้งความหลงผิดได้ มากหรือน้อยแล้วแต่

ก�าลังของสติและปัญญา

เช่นคนหนุม่คนสาวทีห่ลงยนิดีในความหนุม่ความสาว ปรารถนาจะยืดยุดความ

หนุ่มสาวนั้นไว้ให้เท่ียง ให้ไม่แปรปรวน เปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามความปรารถนา

ต้องการของตน พยายามท�าทกุอย่างทีค่ดิว่าจะเกดิผลดงัความหลงผดิ เป็นต้นว่าบ�ารงุ

รักษาด้วยประการต่าง ๆ แต่การกระท�าเช่นนั้นหาอาจท�าให้สัจจธรรมเปลี่ยนแปลง 

ได้ไม่ ทุกสิ่งในโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของสัจจธรรม คือไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของผู้ใด 

แม้จะบ�ารุงรกัษาเพยีงใดกต้็องแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป และต้องไม่เป็นไปตามความ

ปรารถนาพอใจของผู้ใดทั้งสิ้น นั่นก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาว

อยู่ได้เสมอไป จะต้องแก่ เริ่มแต่แก่น้อยแล้วก็แก่มาก แก่เข้าทุกที ผู้ที่มีสัญญาจ�าที่

พระพทุธองค์ทรงสอนไว้ได้ดงักล่าว หากจะหลงยนิดีขึน้มา แม้สัญญาทีจ่�าได้นัน้ปรากฏ

ขึน้ด้วย กจ็ะยับยัง้ความหลงยินดนีัน้ได้ ท�าให้สติเกดิขึน้ได้ และปัญญาของตนเองเกดิ

ขึ้นด้วย เมื่อใด เมื่อนั้น ก็จะท�าให้ความหลงยินดีหมดสิ้นไป

มีคนเป็นจ�านวนไม่น้อยที่ต้องเป็นทุกข์เพราะพยายามต่อสู้ไม่ให้แก่ นับว่า

เป็นการต้องเป็นทกุข์เปล่าจรงิ ๆ  เพราะถงึอย่างไรกห็นคีวามแก่ไม่พ้น ทกุข์หรอืไม่ทกุข์  

ทุกคนต้องแก่ เช่นนี้แล้วน่าจะพิจารณาดูว่า ควรจะทุกข์เพราะกลัวแก่หรือไม่ควร  

การที่จะห้ามไม่ให้ตกแต่งบ�ารุงรักษาร่างกายของแต่ละคนนั้นเป็นส่ิงห้ามกันได้ยาก  

ยากทั้งที่ผู้อื่นจะห้าม และยากทั้งที่ตัวเองจะห้ามใจตัวเองด้วย ดังนั้น ทางที่ดีก็น่าจะ

ให้เป็นว่าตกแต่งบ�ารงุรกัษากนัไปพลางแต่กต้็องมสีญัญาคอืจ�าไว้ให้ได้ด้วย ว่าถงึอย่างไร 

กไ็ม่มใีครหนีความแก่ได้ ทกุคนต้องแก่ เราเองก็ต้องแก่เป็นหลักธรรมดา เป็นสจัจธรรม 

ฝืนไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ การปล่อยใจให้เป็นทุกข์กลวัความแก่ อยากจะหลีกเล่ียงความแก่

คือการยอมให้ใจตกอยู่ใต้อ�านาจของโมหะ ความหลงผิดประการหนึ่ง
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ผูต้้องการบรหิารจติ ยกระดบัจิต ท�าจติให้เบาบางจากกเิลส ต้องแก้ความหลง

ผิดประการนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกันจึงจะสามารถมีความสุขได้ ไม่เช่นนั้น ทุกครั้งที่ส่อง

กระจกเห็นตนเอง เห็นความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงของตนเอง จะเกิดความทุกข์ 

จิตใจเศร้าหมอง เพราะอ�านาจโมหะ ความหลงผดิทีต้่องการจะไม่แก่ จติใจทีเ่ศร้าหมอง

จะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น แก่ก็จะต้องแก่ และจะเป็นการแก่อย่างเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส 

แต่ถ้าเลกิกลัวแก่เสยีได้ด้วยอาศัยปัญญาพจิารณาให้เหน็ตามความจรงิกจ็ะเป็นการแก่

ที่ไม่เศร้าหมอง ท่ีผ่องใสใช้สติและใช้ปัญญา โดยอาศัยปัญญาพิจารณาให้เห็นจริง  

ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ ทนอยู่

ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตา ไม่อยู่ใต้อ�านาจการบังคับบัญชาหรือ

ความปรารถนาต้องการของผูใ้ด สงัขารร่างกายนีก้เ็ช่นกนั เป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา

ความดสี�าคัญกว่า

คนเป็นจ�านวนมาก พยายามต่อต้านความแปรปรวน เปลีย่นแปลงของสงัขาร 

หรือพูดง่าย ๆ  ว่าพยายามต่อต้านความแก่ พยายามจะไม่ให้ตนแก่ นั่นก็เป็นเพราะมี

โมหะ ความหลงผิด คิดว่าคงจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ให้ผลสมปรารถนา คือท�าไม่ให้แก่ได้ 

ซึ่งถ้าโมหะ ความหลงผิดนั่นสิ้นไปเม่ือไรก็จะรู ้ชัดว่าไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะยับยั้ง  

ความไม่เทีย่งของสงัขารร่างกายได้เลย ยังมโีมหะความหลงผดิอกีชัน้หนึง่ทีเ่ป็นเหตใุห้

พยายามต่อต้านความแปรปรวนเปลีย่นแปลงของสงัขารร่างกาย มใิห้ผ่านจากหนุม่สาว

ไปสูค่วามเฒ่าชรา นัน่คอืความหลงผิดคดิว่าความสวยสดงดงามของความเป็นหนุม่สาว

นั่นมีความส�าคัญเหนือความดี

ถ้าไม่มีความหลงผิดเช่นน้ีแล้วก็จะต้องพยายามท�าความดี สร้างความดี 

อบรมจิตใจให้มีความดี ย่ิงกว่าท่ีจะพยายามบ�ารุงรักษาร่างกายต่อต้านความแก่ 

ชรา การพยายามบ�ารุงรักษาร่างกายให้มีก�าลังแข็งแรงเสมอเป็นการด ีแต่การพยายาม

บ�ารุงรักษาจิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยความดียิ่ง ๆ ขึ้นเป็นการดียิ่งกว่า ผู้มีปัญญา 

เห็นถูกย่อมจะเห็นเช่นนี้
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แต่ผูม้โีมหะ ความหลงผดิ ย่อมจะไม่เหน็เช่นน้ี ย่อมจะถูกโมหะ ความหลงผิด

นีน้�าไปสู่ความหลงผิดอีกชั้นหนึ่งดังกล่าวแล้ว คือ ความหลงผิดว่าจะสามารถต่อต้าน

ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายได้ และเมื่อท�าไม่ได้ส�าเร็จก็จะเกิด 

ความทุกข์ โมหะย่อมน�าให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ  กันเช่นนี้ สามีภริยาที่อยู่กันจนแก่เฒ่านั้น

มิใช่ว่าจะไม่แลเห็นความแก่เฒ่าของกันและกัน แต่ท้ัง ๆ ท่ีเห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็น 

เพราะมีสิ่งอื่นที่เห็นเด่นชัดกว่า มีความส�าคัญเหนือกว่า สิ่งนั้นคือความดีที่มีต่อกัน 

สามีภริยาที่แยกกันต้ังแต่ยังไม่แก่ไม่เฒ่า มิใช่ว่าจะนึกล่วงหน้าไปถึงความแก่เฒ่า 

ไม่สวยไม่งามของแต่ละฝ่าย ทีจ่รงิกยั็งเหน็ความสวยงามความหนุม่สาวของกนัและกนั

อยู่ แต่ทั้ง ๆ ที่เห็น แต่ก็เหมือนไม่เห็น เพราะมีสิ่งอ่ืนที่เด่นชัดกว่าส�าคัญกว่า  

นั่นคือการไม่เห็นความดีของกันและกัน

แม้พิจารณาความจริงนี้ให้เห็นด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อน กลัวความแก่  

ย่อมเห็นจริงว่าความดีส�าคัญกว่าความสวยสดงดงามของหนุ่มสาว ย่อมเบิกบานท่ีจะ

ใช้ความคิดและสตปัิญญาสรรค์สร้างความดเีตม็ความสามารถ ผู้ทีท่�าความดสีม�า่เสมอจะมี

ความดีเป็นนิสัย เป็นพื้นใจ ผู้มีปัญญาย่อมเห็นจริงเช่นนี้ แต่แม้จะยังไม่เกิดปัญญา 

เห็นจริงด้วยตนเอง ยังมีโมหะ ความหลงผิดอยู่ ก็อาจท�าปัญญาในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้

ด้วยวิธีที่กล่าวแล้ว คืออาศัยสัญญาเป็นทางด�าเนิน จ�าที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้ว

พิจารณาตามไปจนเกิดปัญญาของตนเอง เห็นจริงตามว่าความดีท�าให้เสมอจะยังใจให้

เป็นใจที่ดี และใจที่ดีนี้แหละเป็นใจที่มีค่าเหนือค่าของสิ่งอื่นใดทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มีโมหะ ความหลงผิดอีกอย่างหนึ่ง ที่ท�าให้รู้จักความดีไม ่

ถูกต้องตามเป็นจริง ไปถือเอาความไม่ดีเป็นความดี ถือเอาความดีเป็นความไม่ดี  

น้ีปรากฏมีอยู่เสมอ เช่นถือเอาการท่ีสามารถสร้างตนให้มั่งมีขึ้นได้ด้วยวิธีไม่สุจริตว่า

เป็นความด ีและถอืเอาการทีต้่องยากจนเพราะไม่ใช้วิธทุีจรติว่าเป็นความไม่ด ีเป็นต้น 

โมหะ ความหลงผดิเช่นนี ้ท�าให้คนท�าผดิโดยคดิว่าเป็นถูก จงึท�าได้ท�าเอา ไม่ตะขดิตะขวง

และไม่หยุดยั้ง ส�าหรับผู้ท�าเพื่อเงินก็ท�าอย่างท่ีเรียกกันว่าไม่รู ้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ  

ซึ่งก็เพราะอ�านาจของโมหะเท่านั้นท�าให้เป็นไป คือเมื่ออ�านาจของโมหะท�าให้เห็นว่า 

ท�าเช่นนั้นถูก ท�าเช่นนั้นดี แล้วท�าไมเล่าจึงจะไม่ควรท�าต่อไป ในเม่ือเป็นการท�า 

ถูกเป็นการท�าดี
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เมื่อใดสามารถท�าลายโมหะ ความหลงผิดในเรื่องเห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี

เสียได้แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะท�าความชั่ว ความไม่ดี เหมือนแต่ก่อนไม่ได้ จะรู้จัก 

ตะขิดตะขวง จะรูจั้กยบัย้ัง ท้ังนี ้กเ็พราะอ�านาจของปัญญา รู้ตามเป็นจรงิ ช่วยยบัยัง้ไว้ 

ก็ใครเล่าที่ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของโมหะ ความหลงผิด จะยินดีท�าความชั่ว จะไม่ยินดี 

ท�าความดี พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว 

ถ้าไม่มโีมหะ ความหลงผดิ จะไม่มใีครท�าชัว่ จะมแีต่คนท�าด ีโมหะจงึเป็นเหตแุห่งการ

ท�าชัว่ทีจ่ะน�าให้เกดิผลชัว่ โมหะจงึเป็นสิง่ทีทุ่กคนควรพยายามท�าให้ลดน้อยลงจากจติใจ

ของตนเป็นล�าดับ ๆ ไป ด้วยการอบรมปัญญาทางพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นเป็น

ล�าดับ ๆ  เช่นเดียวกัน

ความสกปรกล้างได้ด้วยน�้าสะอาด ฉันใด โมหะ ความหลงผิด ก็ท�าลายได้

ด้วยปัญญา ฉันนั้น

อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา

ปัญญานั้นเป็นเครื่องท�าลายโมหะได้ ไม่มีอะไรอื่นจะท�าลายโมหะได้นอกจาก

ปัญญาเท่านั้น โมหะคือความมืด ปัญญาคือแสงสว่าง แสงสว่างส่องเข้าถึงท่ีใด  

ย่อมท�าที่น้ันให้สว่าง ย่อมท�าท่ีน้ันให้สิ้นความมืด ผู้มีปัญญาในเรื่องใดจึงสิ้นโมหะใน 

เร่ืองนัน้ มากน้อยตามระดบัของปัญญา ผูใ้ดมปัีญญาเหน็อนจิจงั ความไม่เทีย่ง ทกุขงั 

ความเป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป อนัตตา ความไม่เป็นไป

ตามปรารถนาต้องการของผู้ใด ผู้น้ันย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่น เห็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ในเรื่องใด สิ่งใด ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นส่ิงนั้น เห็นอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา ในเร่ืองทั้งปวงสิ่งทั้งปวง ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวง 

สิ่งทั้งปวง

แต่ส�าหรับบุคคลท่ัวไป เป็นการยากที่จะแลเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

แม้เพียงในเรื่องใดสิ่งใดอย่างถนัดชัดเจนด้วยปัญญา จะเห็นได้ก็เพียงโดยสัญญา 

ความจ�าได้ระลกึได้ถงึทีพ่ระพุทธองค์ทรงสัง่สอนไว้ แต่แม้เพยีงเท่านัน้กย็งัจ�าไม่ได้ระลกึ
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ไม่ได้เสยีเลย แสงสว่างทีเ่กดิจากการจ�าได้ ระลกึได้ แม้จะเป็นแสงสว่างเพยีงเลก็น้อย  

ก็ย่อมดีกว่ามืดสนิท ไม่มีแสงสว่างเสียเลยแม้เพียงเลือนราง ดังนั้น ในขั้นต้นส�าหรับ 

ผู้บริหารจิตทุกคน จึงควรจ�าไว้ให้ได้ว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างไร

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง  

เป็นทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลีย่นแปลงไป ไม่อยูใ่ต้อ�านาจความปรารถนา

ต้องการของผู ้ใดทั้งสิ้น จ�าไว้ระลึกไว้จะเหมือนมีแสงสว่างประจ�าตนอยู่เสมอ  

จะไม่อยู่ในความมืดสนิทจนเกินไป และเมื่อใดจะสามารถท�าปัญญาให้เห็นจริงตามที่ 

จ�าไว้ได้นั้นบ้าง แสงสว่างประจ�าตนก็จะแจ่มใสยิ่งขึ้น จะขับไล่ความมืดให้จางหายไป

ได้ยิ่งขึ้น ความยึดมั่นถือมั่นจะลดน้อยลง ความสงบสุขจะเกิดตามมาพร้อมกัน  

เหมือนผู้อยู่ในท่ีสว่างไสวเห็นได้ว่าอันตรายอยู่ตรงไหน ย่อมระวังตัวได้ถูกต้อง  

ย่อมรักษาตัวให้พ้นอันตรายนั้นได้ ผู้อยู่ในที่มืดสนิทจะเห็นไม่ได้ว่าอันตรายมีตรงไหน 

ย่อมไม่มีทางระวังรักษาตัวให้พ้นอันตรายนั้นได้ จักได้รับทุกข์โทษของอันตรายนั้น

แม้ผู้ใดเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา เพียงประการใดประการหนึ่ง  

ก็จะเหมือนเห็นท้ัง ๓ ประการพร้อมกัน คือแม้เห็นว่าไม่เที่ยงเพียงอย่างเดียว  

ความเห็นว่าเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วย หรือแม้เห็นว่าเป็น

ทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปเพียงอย่างเดียว ความเห็นว่าเป็น

อนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ ก็จะปรากฏขึ้น

พร้อมกันด้วย หรือแม้เห็นว่าเป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ 

ของผู้ใดเลยเพียงอย่างเดียว ความเห็นว่าเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง ก็จะปรากฏขึ้น 

พร้อมกันด้วย

ดงันัน้ แม้ผูต้้องการบรหิารจติจะพอใจเพยีงพจิารณาให้เกดิปัญญาในประการใด

ประการหนึง่ใน ๓ ประการนีเ้ท่านัน้ กจ็ะได้รบัผลเต็มท่ีเหมือนพิจารณาท้ัง ๓ ประการ

ไปพร้อมกัน คือ ย่อมท�าให้เกิดปัญญา เป็นแสงสว่างท�าลายโมหะ ความหลงอันเป็น

ความมืดให้ลดน้อย ถึงหมดสิ้นไปได้ เมื่อโมหะ ความหลงผิดลดน้อยลง ความยึดมั่น

ถือมั่นก็ลดน้อยลง ภัยคือความทุกข์ร้อนอันเกิดแต่ความยึดม่ันถือม่ันก็จะลดน้อยลง 

ด้วย ความเป็นสุขย่อมเพิ่มขึ้นโดยนัยนี้
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ลองพิจารณาสิ่งที่ทุกคนมี คือความรัก หรือบุคคลผู้เป็นที่รัก สิ่งอันเป็นที่รัก 

พิจารณาว่าบุคคลผู้เป็นที่รักหรือสิ่งอันเป็นที่รัก เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ท่ัวไปมากบ้าง

น้อยบ้าง เพราะเหตุใด ก็จะพบว่า เพราะเหตุที่ผู้มีความรักในบุคคลหรือในสิ่งนั้น ๆ 

ไปยดึมัน่ถือมัน่ จกัท�าให้ผูน้ัน้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตน เช่นต้องการ

ให้บคุคลผูเ้ป็นท่ีรกัมีความรูส้กึต่อตนเช่นไรกเ็ช่นนัน้ คอื เคยรกัตนมาก กต้็องการให้

เป็นเช่นนั้นตลอดไป ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จิตใจหรือความรักก็เช่นเดียวกับส่ิงท้ังปวง คือ

เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของผูใ้ดเลย แม้ท่านผูสู้งสุด

ด้วยวาสนาบารม ีกห็ามอี�านาจท�าให้ผูห้นึง่ผูใ้ดมีความรกัทีไ่ม่แปรปรวน เปลีย่นแปลง

ดงัทีป่รารถนาต้องการได้ไม่ บางเวลา ความรกัก็อาจเพิม่ขึน้ บางเวลา กอ็าจลดน้อยลง 

บางเวลา ก็อาจไม่มีเลย ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไปเป็นธรรมดา

สังเกตใจตนเอง ทุกคนก็ย่อมเห็นความจริงน้ีประจักษ์ชัด เพราะความ

เปลี่ยนแปลงในใจตนเองก็มีอยู ่เช่นกัน มิใช่ว ่ามีอยู ่แต่ในใจผู ้อื่นเท่านั้น และ 

ความเปลี่ยนแปลงน้ีก็มิใช่ว่าเป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการให้เป็นเช่นนั้น 

มันเป็นไปเอง เพราะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้ไม่รู้ทันตามความจริง ไปยึดม่ัน 

ถือมั่น จะให้เป็นเช่นน้ันเช่นน้ี ย่อมเป็นทุกข์เพราะความไม่สมหวัง เพราะความรักที่

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้น แต่ผู้รู ้ทันตามความเป็นจริงว่าความรักต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ย่อมไม่ยึดมั่นถือม่ัน เม่ือเป็นเช่นนี้ ย่อมไม่เป็นทุกข์ 

เพราะความไม่สมหวัง ย่อมไม่เป็นทุกข์เมื่อความรักแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตาม

ธรรมดา

ทุกคนมีความรัก มีบุคคลเป็นที่รัก มีส่ิงเป็นที่รัก แม้พยายามดูให้เห็น 

ความไม่เที่ยง หรือความทนอยู่ไม่ได้ หรือความไม่อยู่ใต้อ�านาจปรารถนาต้องการ 

ของใครเลย ย่อมมีความสงบสุขในจิตใจได้พอสมควร ดังนั้น จึงควรพิจารณาอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ไว้ให้เสมอ จะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปเม่ืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ปรากฏชัดเจนพอสมควร
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ตัวปัญญาอย่างยิ่ง

พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ 

สิ่งนั้นเป็นอนัตตา จากที่ทรงแสดงไว้เช่นนั้น อาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่า แม้ผู้ใดเห็นสิ่งใด 

ไม่เท่ียง ย่อมเห็นสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป  

และเมื่อเห็นสิ่งใดเป็นทุกข์ก็ย่อมเห็นสิ่งนั้นเป็นอนัตตา คือไม่เป็นไปตามอ�านาจ 

ความปรารถนาต้องการด้วย นั้นก็คือแม้ผู้ใดเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา  

เพียงประการใดประการหนึ่ง ก็จะเห็นทั้ง ๓ ประการพร้อมกัน

การพิจารณาเรื่องทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเพื่อให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเป็น

ตัวปัญญาอย่างยิ่ง จึงไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาทั้ง ๓ ประการ เลือกพิจารณาเพียง 

ประการใดประการหนึง่ทีถ่กูอธัยาศัย หรอืทีเ่หมาะกบัเรือ่งนัน้ส่ิงนัน้ เช่นเลือกพิจารณา

ว่าสังขารร่างกายเป็นอนิจจัง ก็พิจารณาไปว่าเป็นอนิจจังเท่านั้นได้ เมื่อใดเกิดปัญญา 

เหน็อนจิจงักจ็ะเหน็ทกุขงั เหน็อนตัตา ในสงัขารร่างกายไปพร้อมกัน เหมือนได้พจิารณา

ไปพร้อมกัน ฉะนั้น เช่นนี้ที่ท่านกล่าวว่าเมื่อเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจักเห็น 

ตลอดสาย

ได้กล่าวว่า การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นตัวปัญญาอย่างยิ่ง ก็เพราะ

จะเป็นเหตุให้พ้นจากโมหะ ความหลงผิด จะเป็นแสงสว่างกลางความมืดส่องให้เห็น

ทุกข์โทษภัยของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเที่ยง ว่าไม่แปรปรวน เปลี่ยนแปลง 

และว่าเป็นไปได้ตามอ�านาจความปรารถนาต้องการ อันทุกข์โทษภัยของส่ิงใดก็ตาม 

หากผู้ใดเห็นถนัดชัดแจ้งว่ามีอยู่ ผู้นั้นย่อมไม่เข้าไปแตะต้องข้องเกี่ยว ย่อมปลีกหนี 

เช่นถ่านไฟอันลุกแดง เป็นสิ่งมีทุกข์โทษภัย คือความร้อนไหม้แก่ทุกคนทุกสิ่งที่เข้าไป

แตะต้อง นี้ทุกคนรู้ชัด ทุกคนจึงไม่จับต้อง ด้วยกลัวทุกข์โทษภัยนั้นจะเกิดแก่ตน  

อันความยึดม่ันถือม่ันในเรื่องท้ังปวงก็มีทุกข์โทษภัยเช่นเดียวกับการจับต้องถ่านไฟอัน

ลกุแดง แต่เพราะทกุคนไม่รู้ชัด จงึไม่กลวั จึงเข้าไปยึดมัน่ถือมัน่ไว้ และเม่ือได้รบัทกุข์

โทษภัยเพราะการยึดมั่นถือมั่น ก็มีโมหะท�าให้หลงคิดไปว่าทุกข์โทษภัยทั้งหลายที่เกิด

กับตนน้ัน เป็นเพราะผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นส่ิงนี้เป็นต้นเหตุ หาได้เห็นความจริงว่าเหตุ

ที่แท้ของทุกข์โทษภัยที่ตนได้รับนั้นคือความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง
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การไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นอันมีผล 

เป็นทุกข์ โทษ ภัย เพราะเม่ือไปยึดมั่นถือมั่นว่าผู ้นั้นผู ้นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยง  

คร้ันเมื่อผู้นั้นผู้นี้หรือสิ่งนั้นส่ิงน้ีไม่เที่ยงอยู่ได้ ตามความยึดม่ันถือม่ัน แปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นดังปรารถนาต้องการ ผู้ยึดม่ันถือมั่นย่อมได้รับความผิดหวัง 

ย่อมเศร้า เสียใจ ยึดม่ันถือมั่นมากในเรื่องส�าคัญมาก ความผิดหวังและความเศร้า

เสียใจย่อมมาก ยึดมัน่ถอืมัน่น้อยในเรือ่งส�าคญัน้อย ความผดิหวงัและความเศร้าเสยีใจ

ก็ย่อมน้อยไปตามส่วน ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไร ๆ  เลย ย่อมพ้นจากความผิดหวังและ

ความเศร้าเสียใจโดยสิ้นเชิง พระพุทธองค์จึงทรงสอนมิให้ยึดมั่นถือมั่น โดยได้ทรง 

กล่าวไว้ ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอีก ขอกล่าวว่า การไม่ยึดมั่นถือมั่นจักเกิดได้ต่อเมื่อ 

แลเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเห็นความไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด ก็ถ้ารู้แจ้งแล้วว่าสิ่งใด

กต็ามไม่เทีย่ง เหมือนทีรู่แ้จ้งแล้วว่าถ่านไฟทีก่�าลงัลกุแดงเป็นของร้อน กย่็อมไม่มคีวาม

เคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งนั้นอาจจะเท่ียง เหมือนท่ีย่อมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยว่า

ถ่านไฟที่ก�าลังลุกแดงอาจจะเป็นของเย็น และความจริงหรือสัจธรรมก็มีอยู่ว่าไม่มี 

สิ่งใดเที่ยง ทุกสิ่งไม่เที่ยง เช่นเดียวกับถ่านไฟที่ก�าลังลุกแดงทุกก้อนร้อน ผู้แตะต้อง

ถ่านไฟทีก่�าลงัลกุแดง ย่อมถกูเผาไหม้ให้ร้อนรน ฉนัใด ผูย้ดึมัน่ในสิง่ใดว่าเทีย่งกย่็อม

ได้รับทุกข์โทษของการยึดมั่นนั้น ฉันนั้น ผู้มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าในสิ่งใดก็ตาม  

เป็นผูม้โีมหะ และจะท�าลายโมหะนีไ้ด้กต้็องอบรมปัญญา ให้เหน็อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา  

อันเป็นตัวปัญญาอย่างยิ่งที่จะน�าไปสู่ความสุข พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง

ในมหามงคลสมัยที่เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

เวียนมาบรรจบ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ขออานุภาพคุณพระบวรรัตนตรัยและอานุภาพ 

ทศพิธราชธรรมประจ�าพระองค์ ได้ดลบันดาลให้ทรงพระเกษมส�าราญพระราชหฤทัย

และพระสิริวรกาย สมณชีพราหมณ์ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ทั้งหลายได้พึ่งพระบารมี

ร่มเย็นเป็นสุข นิรทุกข์ นิรโศก นิรโรค นิรภัย สมดังทรงมีพระราชปรารถนาด้วย 

พระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณยิ่งใหญ่ทุกประการ
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ตัวเราของเรา

ความยึดม่ันถือม่ันอีกประการหนึ่ง คือ ความยึดม่ันถือมั่นว่าเป็นตัวเรา  

เป็นของเรา ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสามัญชน ซึ่งเป็น เหตุแห่งความทุกข์ร้อน ตัวอย่างมีอยู่

มากหลายทั่วไป เช่นเมื่อได้ยินค�านินทาว่าร้ายต�าหนิติเตียน หากไม่มีความยึดมั่นถือ

มั่นว่าผู้ที่ถูกนินทาว่าร้ายต�าหนิติเตียนนั้นเป็นตัวเรา เป็นผู้เก่ียวข้อง เป็นของเรา  

ความโกรธความร้อนใจจะมีมาแต่ไหน การต�าหนิติฉินนินทาว่าร้ายมีอยู่ทั่วไปให้ได้ยิน

ได้ฟังอยู่เสมอ แต่เมื่อไม่เกี่ยวเนื่องถึงตัวเราถึงของเรา เราก็ไม่โกรธไม่ร้อนใจ นี้เห็น

ได้ชัด ๆ ว่าความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ได้เกิดเพราะค�านินทาว่าร้ายใด ๆ แต่เกิด 

เพราะการยึดมั่นถือมั่นว่านินทาว่าร้ายตัวเราของเราโดยแท้ แต่วิสัยของสามัญชน  

(หรือปุถุชน) ย่อมต้องมีความยึดม่ันถือม่ันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นธรรมดา  

เพียงแต่ว่าผู้ใดจะมีน้อย หรือผู้ใดจะมีมาก และผู้ใดจะสามารถอาศัยการยึดมั่น 

ถือมั่นน้ันด�าเนินไปสู่การประกอบคุณงามความดีได้หรือไม่เท่านั้น น่ันก็คือ เมื่อ 

ยดึม่ันถือม่ันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้ว ผู้ใดจะมีปัญญาสร้างส่ิงท่ีถือเป็นตัวเราเป็น 

ของเรา ให้มีคุณงามความดีได้เพียงใดหรือไม่

ข้อนีเ้ป็นส�าคัญ เพราะเม่ือสามัญชนอยากจะท�าลายความยึดมัน่ถอืมัน่ว่าเป็น

ตัวเราเป็นของเราได้ ก็ควรจะหาหนทางท�าให้การยึดม่ันถือม่ันเช่นนั้นไม่เป็นโทษ 

ฝ่ายเดียว ควรจะให้เป็นคุณด้วย คือ เม่ือเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็ควรจะท�าตัวเรา 

ท�าของเราให้เป็นตัวเราเป็นของเราทีด่ ีท่ีมคีณุมปีระโยชน์ นัน่กค็อืต้องอาศยัตวัเราของ

เรานี้แหละท�าคุณงามความดี ไม่ท�าความไม่ดีใด ๆ ไม่ใช่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของ

เราแล้วก็หวังให้เจริญรุ่งเรืองได้ดีมีสุข ได้รับความยกย่องนับถือเป็นอย่างดีเสมอไป  

ไม่ว่าตัวเราของเราจะท�าร้ายท�าช่ัวเพียงไหน การยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพ่ืออาศัย

ท�าคุณงามความดีก็ยังนับว่าดีกว่ายึดถือเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของ

ตนเท่านัน้ แม้ไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการหรอืทีเ่รยีกว่าไม่ได้ดัง่ใจ กโ็กรธ กทุ็กข์

ที่จริง มีเหตุผลควรปฏิบัติตามทีเดียวที่ผู้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราควรจะ

พิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าเม่ือเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเราก็ควรห่วงใยอย่างย่ิง  

ตวัเราเองเราไม่รักเราไม่ห่วง ของเราเองเราไม่รกัเราไม่ห่วงแล้วจะหวังให้ผูอ้ืน่ทีไ่หนมา
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รักมาห่วง และการแสดงความรักความห่วงใยท่ีถูกต้องท่ีทุกคนรู้ดีด้วยกันท้ังนั้น  

ก็คือ ต้องป้องกันเสียจากความชั่ว ให้ได้มีความดี ยกตัวอย่างของของตัวเช่นลูก 

ของตัวเป็นต้น ก็ย่อมจะเห็นได้ชัดเจนทันทีว่าลูกของใคร ใครก็ย่อมรัก ย่อมห่วงใย 

ย่อมพยายามป้องกันเสยีจากความชัว่ พยายามน�าให้มคีวามดี เป็นคนด ีการทีม่ารดา

บิดาเฝ้าอบรมสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดีย่ิงกว่าไปเฝ้าอบรมส่ังสอนลูกคนอื่น  

ก็เพราะการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานี้แหละ

ทนีี ้ถ้าผูเ้ป็นลูกซ่ึงกมี็ความยึดม่ันถือมัน่ว่าตวัเราของเราเหมอืนกนัจะถอืด้วย

ว่าตัวเราเราต้องรักต้องห่วงใย ต้องรักษาให้ดี ให้เป็นคนดี ก็จะรับการอบรมสั่งสอน

ของมารดาบิดาไว้ด้วยดี สามารถเป็นคนดีได้ ดังนี้แหละที่อาจกล่าวได้ว่าอาศัยการยึด

มั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราส�าหรับท�าคุณงามความดี นับว่าเป็นวิธีที่ผู้สนใจบริหารจิต

ทั้งหลายควรน�าไปปฏิบัติ

สามัญชนต้องมีการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้น  

แต่ถ้าจะพากันอาศัยการยึดม่ันถือม่ันนั้นท�าตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราที่ด ี

ก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันได้จริง

ความรักที่สมควร

สามัญชนผู้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ควรจะได้อาศัย

การยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นทางให้ได้ประพฤติดีปฏิบัติดี โดยยกเหตุผลขึ้นว่าเม่ือเป็นตัว

เราเป็นของเรา เรากต้็องห่วงใย รกัษาให้ดี และการจะให้ดไีด้นัน้กต้็องท�า จะให้ดโีดย

ไม่ท�าไม่ได้ และจะให้ดีโดยท�าไม่ดีก็ไม่ได้ จะให้ดีได้ต้องท�าดี เพราะดังได้กล่าวแล้ว

เสมอมาว่าการกระท�าทุกอย่างมีผล ผลทุกอย่างตรงต่อเหตุ ท�าดีจะได้ดี ท�าไม่ดีจะไม่

ได้ดีแต่จะได้ไม่ดี และที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ก็คือ ผู้ใดท�าผู้นั้นเท่านั้นที่จะได้รับผล ผู้ไม่ได้

ท�าจะได้รับผลไม่ได้เป็นอันขาด

ดังน้ันเม่ือยึดม่ันถือม่ันว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา มีความรักตัวเราของเรา  

มีความห่วงใยตัวเราของเรา ปรารถนาจะให้ได้ดีมีสุข ก็จ�าเป็นต้องท�ากรรมดีเป็นเหตุ

เพ่ือให้ได้รับผลดีเป็นผล การบริหารจิตที่แท้จริงส�าหรับเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่าเวลาใดเกิด
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ความรู้สึกยึดม่ันถือมั่นขึ้นมาว่านี่ตัวเรา นั่นของเรา ก็พยายามมีสติต้ังใจในเวลานั้น 

ทุกคร้ังว่าจะท�าตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราที่ดีให้จงได้ คือจะคิดดีพูดดีท�าดี  

จะไม่ปล่อยให้ตัวเราของเราเป็นตัวเราของเราที่ไม่ดี คือ จะไม่คิดไม่ดี ไม่พูดไม่ดี  

ไม่ท�าไม่ด ี น่ันก็เท่ากับพยายามมีสติ ต้ังใจจะท�าความดีอยู่เสมอ สติที่ประกอบด้วย

ความตัง้ใจดเีช่นนัน้จะเป็นเหตใุห้ได้ท�าความดย่ิีงกว่าไม่มีสติประกอบด้วยความตัง้ใจดี

เสียเลย ผู้มีสติเป็นผู้ไม่พลั้งพลาดไปตามอารมณ์หรือเหตุการณ์ใด ๆ ได้ง่าย แตกต่าง

กับผู้ไม่มีสติ ซึ่งเป็นผู้พลั้งพลาดได้ง่ายที่สุด กระทบอะไรเพียงเบา ๆ เพียงเล็กน้อย  

ก็พลั้งเผลอเป็นไปตามแรงกระทบนั้น ๆ เสียแล้ว ผู้ไม่มีสติจึงเป็นผู้ตกอยู่ใต้อ�านาจ 

ของความไม่ถูกไม่ดีได้ง่าย

ส่วนผู้มีสติจะไม่เป็นเช่นนั้น สติจะยับยั้งไว้ได้ เช่นเมื่อมีสติตั้งใจว่าจะท�า 

ตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราที่ดี แม้มีอะไรมาเป็นเหตุจะชักน�าให้ท�าความไม่ดี 

สติที่ตั้งไว้ว่าจะท�าตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราที่ดีก็อาจจะเตือนให้ระลึกได้ถึง 

ความตั้งใจน้ัน จะท�าให้ไม่อ่อนโอนไปตามเหตุท่ีจะชักน�าไปตรงกันข้ามกับสติท่ีตั้งไว้  

การพยายามมีสติตั้งใจมั่นว่าจะท�าตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราท่ีดีจึงเป็นส่ิง 

จ�าเป็นอย่างยิง่ ส�าคญัอย่างยิง่ ส�าหรบัผูต้้องการบรหิารจติทกุคน จะเป็นหนทางเดยีว

ที่จะท�าให้โทษของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราลดน้อยลงได้บ้าง

อันโทษของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานี้มีมากมายนักจริง ๆ  

ความโลภก็เกิดได้จากการยึดมั่นถือมั่นนี้ ความหลงก็เกิดได้จากการยึดมั่นถือมั่นนี้  

แต่ความยึดมั่นถือมั่นนี้ก็เกิดจากความหลงหรือโมหะอีกต่อหนึ่งเหมือนกัน จะอธิบาย

พอให้เข้าใจว่าเป็นเช่นใด จงึกล่าวว่าความยดึม่ันถือม่ันว่าตวัเราของเราเกดิจาก โมหะ 

ความหลง และโมหะ ความหลงก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรา อันตัว

เรานั้นความจริงหามีไม่ ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเล่นทายกันมาแล้วเมื่อ

เป็นเดก็ว่าตัวเราอยูท่ีไ่หน ครัน้ผูถู้กถามชีไ้ปทีส่่วนนัน้ส่วนนีข้องร่างกายกจ็ะถกูปฏเิสธว่า

ผิดทุกแห่งไป กลายเป็นท้องต่างหาก แขนต่างหาก หน้าต่างหาก ไปเสียทั้งนั้น  

ไม่มตีวัเราอยูท่ีต่รงไหนเลย การเล่นเช่นนัน้ของเดก็ ๆ  นบัว่าเป็นการให้ข้อคดิทีด่ยิีง่ว่า

ไม่มตัีวเราของผูใ้ดอยูท่ีไ่หนเลย และเมือ่ไม่มีตวัเราแล้ว ของเราจะมีได้อย่างไร กต้็อง

มีไม่ได้ด้วย เด็กให้เหตุผลว่าเป็นมือเป็นหน้าอะไรเหล่านี้ จึงไม่มีที่เป็นตัวเรา
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แต่เหตผุลท่ีแท้จรงิแล้ว ไม่มีตวัเราของเรา มแีต่ธาต ุดนิ น�า้ ลม ไฟ เท่านัน้ 

ในร่างกายที่เราไปยึดมั่นถือมั่นกันว่าเป็นตัวเราของเรา เหตุผลจะของเด็กหรือเหตุผล

ทีแ่ท้จริงกต็าม กช็ีช้ดัลงว่าตวัเราไม่มีและของเรากต้็องไม่ม ีแต่เพราะโมหะ ความหลง

นี้แหละท�าให้ไม่มีปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราจริง ๆ ไม่มีของเราจริง ๆ ท�าให้ไปยึดดิน  

น�้า ลม ไฟ อันเป็นธาตุนั้นแหละว่าเป็นตัวเราของเรา นี้ที่กล่าวว่า ความยึดมั่นถือมั่น

ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเกิดจากโมหะ ความหลง เม่ือโมหะท�าให้ความยึดม่ันถือม่ัน

นั้นเกิดขึ้นแล้ว ถือเสียแล้วว่าเป็นตัวเราของเรา ก็ย่อมเกิดโมหะ ความหลงว่าตัวเรา

ของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามที่เราปรารถนาต้องการ เช่น จะต้องไม่แก่  

ไม่เปลี่ยนแปลง เราต้องแก้ไขป้องกันได้ แล้วก็แก้ไขป้องกันไปพร้อมกับความหวังว่า

จะต้องเป็นไปตามปรารถนาต้องการ ซึง่เป็นไปไม่ได้ นีก้ล่าวว่าความหลงหรอืโมหะเกดิ

จากความยึดมั่นถือมั่น

เมื่อการยึดม่ันถือม่ันว่าตัวเราเกิดจากโมหะ และยังเป็นเหตุให้เกิดโมหะอีก 

ต่อหนึ่งด้วยเช่นน้ี การยึดม่ันถือม่ันว่าเป็นตัวเราของเรา จึงเป็นโมหะอย่างแท้จริง  

ควรพยายามอบรมปัญญาขึน้ให้มีก�าลังพอจะท�าลายโมหะนีเ้สยี และขณะเดียวกนัเมือ่

ปัญญามกี�าลังไม่พอจะท�าลายโมหะน้ีได้ ก็ให้อาศยัเป็นทางด�าเนนิไปสู่การท�าตวัเราของ

เรานี้ให้เป็นตัวเราของเราที่ดีไปพลางก่อน จะถูกต้อง จะเป็นการบริหารจิตโดยตรง

โลภ โกรธ หลง

รายการบริหารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ ประจ�าปี ๒๕๑๒ กล่าวถึงกเิลสกองใหญ่ 

๓ กอง คือ โลภะ โทสะ โมหะ ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มีวิธีจะท�าให้ลดน้อย

จนถึงหมดสิน้ไปได้อย่างไร กเิลสทัง้ ๓ กองนีเ้ป็นเหตแุห่งความทกุข์ ความเดอืดร้อน

ทกุหนทกุแห่งมาแต่ไหนแต่ไร ไม่เคยท�าความร่มเยน็เป็นสขุให้เกดิขึน้ทีไ่หน จงึไม่ควร

ถนอมรักษากันไว้เลย ควรพยายามท�าลายเสียให้สิ้น จนสุดความสามารถ

พูดถึงความโลภ สามัญชนท้ังหลายย่อมมีความโลภ โลภในลาภ โลภในยศ 

โลภในสรรเสริญ โลภในสุข สามัญชนทั้งหลายจึงยังมีความทุกข์ ความเดือดร้อน 
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วุน่วายด้วยอ�านาจความโลภนัน้ โลภมากก็ทกุข์มาก โลภน้อยกท็กุข์น้อย วธิบีรหิารจติ

โดยตรง ก็คอื ให้ยอมเชือ่ว่าตนเป็นผูย้งัมคีวามโลภอยู ่และให้มสีตเิตอืนตนเองไว้เสมอ

ว่า อย่าเห็นความโลภให้ได้มาซ่ึงสิ่งน่าปรารถนาน่าพอใจว่าเป็นคุณประโยชน์ เพราะ

ความจริงน้ันความโลภเป็นโทษอย่างยิ่ง เป็นเหตุแห่งความทุกข์อย่างย่ิง ความโลภ 

ไม่ช่วยให้มั่งมี แต่กลับท�าให้ยากจน เพราะผู้มีความโลภก็คือผู้ไม่มีความอิ่ม ไม่มี 

ความพอ มีเท่าไรก็เหมือนไม่มีอยู่นั่นเอง ของที่มีค่าเพียงไรก็ตามเมื่อตกเป็นของ 

คนผูม้คีวามโลภแล้วจะกลายเป็นของไม่มีค่าไปอย่างง่ายดายนกั เพราะเขาจะโลภอยาก

ได้ของที่ยังไม่ได้ และเห็นของนั้นมีค่ามากมายขึ้นไปอีก

การท�าใจให้มีสติรู ้ความจริงไว้เสมอว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความทุกข์  

ควรดับเสีย คือ การบริหารจิต แต่นอกจากมีสติรู ้ความจริงดังกล่าวแล้วผู้จะดับ 

ความโลภได้ยังจ�าเป็นต้องอาศัยอ�านาจจิตที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยปัญญารู้เหตุผล  

รู้ดีรู ้ช่ัว ไม่อ่อนแอ ตกอยู่ใต้อ�านาจความปรารถนาต้องการ เมื่อความปรารถนา 

ต้องการเกดิขึน้ โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ควร จิตที่เข้มแข็งด้วยปัญญาอาจจะระงับดับเสีย

ได้ด้วยเหตผุลว่ามันจะเป็นเชือ้ให้ไฟคือความโลภเผาไหม้ตวัเองร้อนรนยิง่ขึน้ มนัไม่ได้

เป็นน�า้ทีจ่ะมาดบัไฟเลย ถ้าไม่ต้องการร้อนก็ต้องไม่ต้องการมนั แล้วสงบความต้องการ

เสยีให้ได้ แม้ท�าให้ได้เช่นนีท้กุคร้ังทีค่วามปรารถนาต้องการเกดิ กจ็ะสามารถยกระดบั

ของจิตให้สูงพ้นอ�านาจชั่วร้ายของความโลภได้อย่างแน่นอน จะได้พบความเยือกเย็น

เป็นสุขที่ควรปรารถนายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด

พูดถึงความโกรธ สามัญชนท้ังหลายล้วนมีความโกรธอันเป็นเหตุแห่งความ

ร้อนอย่างยิ่ง สาเหตุที่ความโกรธจะเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ไปเพ่งโทษของผู้อื่น เห็นไปว่า 

ผูอ้ืน่ท�าไม่ดไีม่ถกูต่อตน ถ้าไม่ออกไปเพ่งโทษของผูอ้ืน่ แต่ย้อนเข้ามาพจิารณาใจตนเอง

แล้วไม่ว่าใครจะท�าอะไรอย่างไร ความโกรธจะไม่เกิดขึ้นในใจเราได้เลย แม้เมื่อความ

โกรธเกิดขึ้นแล้ว หากมีสติไม่ส่งใจออกไปเพ่งโทษผู้อื่น แต่ย้อนเข้าพิจารณาใจตนเอง

ให้รู้ว่าก�าลังโกรธ ให้รู้อยู่เช่นนั้น ความโกรธก็จะดับลงได้เช่นกัน

ตรงกันข้าม หากส่งใจออกไปเพ่งโทษผู้อื่น ความโกรธก็จะรุนแรงยิ่งขึ้น  

จะไม่ดับลงง่าย ๆ ดังนั้น วิธีจะไม่ให้ความโกรธเกิดหรือท�าความโกรธที่เกิดขึ้นแล้ว 
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ให้ดบัลง ท่านจงึสอนให้พจิารณาความโกรธในใจตนเอง ไม่ให้พจิารณาโทษของผู้อืน่เป็น

อนัขาด และเพือ่แก้จติใจท่ีมักโกรธ ท่านสอนให้เจรญิเมตตา คือ ให้อบรมให้มเีมตตา

ต่อคนทั้งปวงไว้เสมอ ใจท่ีมีเมตตามากเพียงใดจะเป็นใจที่มีความโกรธน้อยเพียงนั้น  

ก็เมื่อมีเมตตาในผู้ใดแล้ว จะมีความโกรธผู้นั้นได้หรือ การอบรมเมตตาจึงเป็นการแก้

โกรธโดยตรงจริง ๆ

พูดถึงความหลง สามัญชนทั้งหลายล้วนมีความหลงเช่นกัน ได้รับความทุกข์

เพราะความหลงเช่นกัน ความหลงท่ีส�าคัญคือความหลงว่าเท่ียง ว่าไม่แปรปรวน

เปลี่ยนแปลง ว่าอยู่ใต้อ�านาจความปรารถนาต้องการ แท้จริงเป็นของไม่เที่ยง  

ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการ ผู้หลงผิด

ก็ย่อมได้รับทุกข์เพราะความหลงผิด

วิธีแก้โมหะ ความหลงผิด ก็คือ ต้องอบรมปัญญาทางพระพุทธศาสนา 

ให้เจริญพอสมควร เพราะปัญญาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะท�าลายความหลงผิด

เสียได้ แต่ขณะท่ีปัญญายังไม่เจริญเต็มที่ถึงขั้นที่จะท�าลายความหลงผิดดังกล่าวได้  

ผูบ้ริหารจิตควรมีสติตัง้ใจม่ันไว้ว่าเม่ือเป็นตวัเราของเราแล้ว กจ็ะพยายามให้เป็นตวัเรา

ของเราที่ดี คือให้คิดดี พูดดี ท�าดีตลอดไป การคิดดี พูดดี ท�าดีคือการประกอบ 

กรรมดี และกรรมดีย่อมให้ผลดีแก่ผู้กระท�าอย่างแน่นอนเสมอไป

ปีเก่า พุทธศักราช ๒๕๑๒ ก�าลังจะผ่านพ้นไป ผู้ท�ากรรมดีอยู่เวลาใดจะไม่

ท�ากรรมชัว่ในเวลานัน้ ขอผูบ้รหิารจติทกุท่าน จงท�ากรรมชัว่ให้ล่วงพ้นไปเช่นเดยีวกบั

ปีที่ก�าลังจะล่วง ด้วยการท�ากรรมดีทั่วหน้ากัน เทอญ

ส�าคัญที่ใจ

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของรายการบริหารทางจิตส�าหรับปีพุทธศักราช 

๒๕๑๓ ก่อนอ่ืน ขอถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์ และขอถวายพระพร สมเด็จพระราชชนนีบพิตร 

พร้อมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
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ทกุพระองค์ ด้วยอานภุาพคุณพระรตันตรยัอันสูงส่ง ขอได้ทรงพระเจรญิในพระสิรริาช

สมบตั ิได้ทรงพระเกษมส�าราญ พระราชมนัส พระมนสั พร้อมทัง้พระวรกาย ชัว่กาลนาน 

ขอพระบุญญาธิการแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ยังมลทินเครื่องหมอง

เศร้าทั้งหลายให้ห่างหายจากสมณชีพราหมณ์ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ทุกถ้วนหน้า  

ความสุขสวัสดีทั้งหลายจะเกิดได้เพราะใจไม่มากด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองยิ่งกว่าจะ

เกิดจากเหตุอื่น

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคล

มีใจร้ายแล้ว จะพูดหรือจะท�า ทุกข์ย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้น เหมือนอย่าง 

ล้อไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น” 

นีเ้ป็นค�าแปลพระพทุธภาษิตในพระธรรมบทคาถาต้น กบัอกีบทหนึง่ในล�าดับ

ต่อไปว่า 

“ธรรมทัง้หลาย มใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิสดุ ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบคุคล

มีใจผ่องใสแล้ว จะพูดหรือท�า สุขย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้น เหมือนอย่างเงา

ไม่ละตัว ฉะนั้น”

บุคคลผู้มีใจร้าย คือ บุคคลผู้มากด้วยกิเลส บุคคลผู้มีใจผ่องใส คือ บุคคล 

ผู้ไกลกิเลสหรือมีกิเลสเบาบาง พระพุทธภาษิตข้างต้นมีความหมายง่าย ๆ ว่า บุคคล

ผูม้ากด้วยกเิลสคอืความโลภ ความโกรธ ความหลง จะคิดจะพดูจะท�าอะไร ย่อมเป็น

เหตุให้ตนเองเป็นทุกข์ ส่วนบุคคลผู้ไกลกิเลสหรือมีกิเลสบางเบา คือไม่มีความโลภ 

ความโกรธ ความหลง หรือมีเพียงบางเบา จะคิดจะพูดจะท�าอะไร ย่อมเป็นเหตุให้

ตนเองเป็นสุข ดังนี้ย่อมแสดงว่าใจส�าคัญท่ีสุด ความสุขความทุกข์ของทุกคนเกิด 

จากใจ ใจดีท�าให้เกดิสขุ ใจไม่ด ีท�าให้เกดิทกุข์ ความสขุความทกุข์ของทกุคนไม่ได้เกดิ

จากภายนอก คอืไม่ได้เกดิจากบคุคลอืน่ ไม่ได้เกดิจากเรือ่งภายนอก คอืไม่ได้เกดิจาก

เหตุการณ์ทั้งหลาย

อย่างไรก็ตาม สามัญชนมักจะเข้าใจว่าความสุขความทุกข์ของตนเกิดจาก

ภายนอก เกิดเพราะบุคคลอ่ืนบ้าง เกิดเพราะเหตุการณ์ทั้งหลายบ้าง โดยเฉพาะ 
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ความทกุข์ สามญัชนมกัจะหลงเข้าใจผดิว่าเกดิขึน้แก่ตนเพราะผูอ้ืน่เป็นเหตทุัง้สิน้ ไม่ใช่

เพราะใจตนเป็นเหตุส�าคัญ เม่ือไม่รู้เหตุที่แท้จริงของความทุกข์จึงแก้ความทุกข์ไม่ได้ 

เพราะการแก้โรคทุกชนดิต้องแก้ท่ีเหต ุคือแก้ให้ถกูตรงเหต ุจงึจะแก้ได้ โรคจงึจะหาย 

เช่นผู้ที่จับไข้ มีอาการหนาวสั่น คิดว่าเหตุของอาการหนาวสั่นนั้นเกิดจากแรงลม  

จึงเข้าห้องปิดประตูหน้าต่างหมด มิได้ใช้ยาแก้ไข้ อาการหนาวสั่นก็จะหายไม่ได้  

ต่อเมือ่ใดรูว่้าอาการหนาวสัน่นัน้เกดิจากความไข้ ใช้ยาแก้ไข้ แก้ให้ถกูกบัโรค เรยีกว่า

แก้ให้ถูกที่เหตุ จึงจะหาย

แต่ไหนแต่ไรมา จนกระท่ังทุกวนันี ้ความทกุข์ของบคุคลผูม้ใีจร้ายมอียูม่ากมาย 

และความสุขของบุคคลผู้มีใจผ่องใสก็มีอยู ่ พิจารณาพระพุทธภาษิตข้างต้นที่ว่า  

ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว จะพูดหรือจะท�า ทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อตามรอยเท้า

โคที่ลากเกวียนไป ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว จะพูดหรือจะท�า สุขย่อมติดตามเขาไป

เหมือนอย่างเงาตามตัว ย่อมจะสามารถรู้จักตัวเองได้ตามความเป็นจริง คือรู้จักว่าตน

เป็นผูม้ใีจร้ายหรอืมใีจผ่องใส ถ้าพดูไปแล้วท�าไปแล้ว หรอืเพยีงคดิแล้ว เกดิความทกุข์ 

ก็รู้จักตนเองได้ว่าเป็นผู้มีใจร้าย ถ้าพูดไปแล้วท�าไปแล้วเกิดความสุข ก็รู้จักตนเองได้

ว่าเป็นผู้มีใจผ่องใส แม้ไม่ปรารถนาความทุกข์ แต่ปรารถนาความสุข ก็ต้องพยายาม

อบรมตนเองให้พ้นจากความเป็นผู้มีใจร้าย กลายมาเป็นผู้มีใจผ่องใส หรือใจดีนั่นเอง

ผูใ้ดมีความโลภในทรพัย์สิง่ของของใครกต็าม มคีวามโกรธแค้นขุน่เคอืงอาฆาต

พยาบาทในใครก็ตาม มีความหลงผิดในเรื่องหน่ึงเร่ืองใดก็ตาม ผู ้นั้นจักเป็น 

ผู ้ได้รับทุกข์ด้วยตนเอง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู ้ อ่ืนท่ีต้องสูญเสียทรัพย์สิ่งของ 

เพราะความโลภของผูน้ัน้กต็าม ต้องถกูโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทปองร้ายเพราะผูน้ัน้

ก็ตาม หรือต้องได้รับความหลงผิดของผู้นั้นก็ตาม ยังสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ 

ที่ผู้นั้นพยายามก่อให้ได้แม้ว่าเป็นผู้ไม่มีใจร้ายแต่มีใจดี

บัดนี ้ปีเก่า ๒๕๑๒ กไ็ด้ล่วงไปแล้ว ปีใหม่ ๒๕๑๓ กไ็ด้เข้ามาสู่แล้ว ผูต้้องการ

บริหารจิตทุกคนควรได้ดูให้รู้จักตนเองตามความเป็นจริง ว่าเป็นผู้มีใจร้าย หรือมีใจดี 

เมือ่รู้แล้วกพ็ยายามท�าใจทีร้่ายให้ล่วงพ้นไปเช่นเดยีวกับปีเก่า ท�าใจทีดี่ให้มมีาเช่นเดียว

กับปีใหม่ จะมีความสุขติดตามตัวไปเช่นเดียวกับเงาที่ติดตามตัวฉะนั้น
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เวรไม่ระงับด้วยเวร

“ผู้ใด ผูกใจโกรธถึงการล่วงเกินนั้นว่าคนนั้นด่าเรา ประจานเรา ชนะเรา  

ลักทรัพย์ของเรา เวรของคนเหล่าน้ันย่อมไม่สงบ ส่วนผู้ใด ไม่ผูกใจโกรธถึงการล่วง

เกินนั้น เวรของพวกเขาย่อมสงบ อันเวรย่อมไม่สงบด้วยเวรในที่ไหน ๆ แต่ย่อมสงบ

ด้วยความไม่จองเวร นีเ้ป็นธรรมเก่า กค็นพวกอืน่ (จากบณัฑติ) ย่อมไม่รู้ว่าเราพากนั

ย่อยยบัในท่ามกลางการทะเลาะววิาทนี ้ชนเหล่าใดแลในกลุม่นัน้ย่อมรูค้วามหมายนัน้

วิวาทย่อมสงบได้จากชนเหล่านั้น”

ความหมายสั้น ๆ ง่าย ๆ ของพระพุทธภาษิตข้างต้น ที่แทบทุกคนรู้กันอยู่ 

พูดกันอยู่จนติดปากก็คือ “เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร” หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง 

ก็คือ การไม่จองเวรเท่านั้นท่ีระงับเวรท้ังหลายเสียได้ ผู้เบียดเบียนก่อนคือผู้ก่อเวร  

ผู้ผูกใจโกรธที่ถูกเบียดเบียนคือผู้จองเวร เมื่อใดมีผู้เบียดเบียนและมีผู้ผูกใจโกรธ  

เมื่อนั้น ความย่อยยับย่อมเกิดได้เพราะการทะเลาะวิวาท แต่ผู้มิใช่บัณฑิต ย่อมไม่รู้

ความจรงิน้ี ดังนัน้ เมือ่ผูม้ใิช่บัณฑติถกูล่วงเกนิ ถกูด่าว่า ถกูท�าร้ายร่างกาย ถูกเอาชนะ 

ถูกลักทรัพย์ จึงผูกใจโกรธ จึงเป็นผู้จองเวร จึงเป็นผู้ท�าความย่อยยับให้เกิดได้เพราะ

การทะเลาะววิาท แต่บณัฑติผูรู้ค้วามจรงิดงักล่าว เมือ่ถูกล่วงเกนิ ถกูด่าว่า ถกูท�าร้าย

ร่างกาย ถูกเอาชนะ ถูกลักทรัพย์ จึงไม่ผูกใจโกรธ จึงเป็นผู้ไม่จองเวร จึงเป็นผู้ไม่

ท�าความย่อยยับให้เกิดเพราะการทะเลาะวิวาท

ทีท่่านกล่าวว่า บัณฑติจงึจะรู ้บัณฑติจงึจะท�าได้นัน้ ไม่ควรถือเอาว่า เรามใิช่

บัณฑิต เราจึงรู้ไม่ได้ บัณฑิต ในที่นี้หมายถึงคนดี ตรงกันข้ามกับพาล ที่หมายถึง 

คนไม่ดี ทุกคนเป็นคนดีได้ นั่นก็คือเป็นบัณฑิตได้ เพราะคนดีคือคนที่อบรมมาแล้วดี 

และก�าลงัอบรมอยูด้่วยด ีพาลคอืคนไม่ด ีก็จกักลายเป็นบณัฑติคอืคนดด้ีวยการอบรม 

อย่างไรกต็าม จะรูไ้ด้ว่าผูใ้ดเป็นพาล ผูใ้ดเป็นบณัฑิตกด้็วยกรรมคือการกระท�าของผูน้ัน้ 

ทั้งกายกรรม กรรมทางกาย วจีกรรม กรรมทางวาจา และมโนกรรม กรรมทางใจ  

อันพาลนั้นจะคิดจะพูดจะท�าก็ต้องเป็นการคิดการพูดการท�าที่เป็นพาลคือที่ไม่ดี  

ส่วนบัณฑิตจะคิดจะพูดจะท�าก็ต้องเป็นการคิดการพูดการท�าที่เป็นบัณฑิตคือที่ดี  

แต่จากพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญมาแปลไว้ข้างต้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช้ีชัดว่า
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อะไร ๆ  ทัง้หมดส�าเรจ็แล้วด้วยใจคอืเกดิจากใจ การท�า การพดูล้วนเกดิจากใจ เป็นไป

ตามลักษณะของใจ นั่นก็คือ เมื่อใจดีแล้ว จะพูดก็ดี จะท�าก็ดี เมื่อใจไม่ดีแล้วจะพูด 

ก็ไม่ดี จะท�ากไ็ม่ด ีหรอืพดูอกีอย่างกคื็อ เมือ่ใจเป็นบณัฑติแล้ว จะพดูกพ็ดูแบบบณัฑติ  

จะท�าก็ท�าแบบบัณฑิต เมื่อใจเป็นพาลแล้ว จะพูดก็พูดแบบพาล จะท�าก็ท�าแบบพาล

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิต คือ คนดีย่อมรู้ว่าการผูกใจโกรธผู ้

ล่วงเกินคือการจะก่อให้เกิดความย่อยยับ เพราะทะเลาะวิวาท ดังน้ัน บัณฑิตจึงไม่ 

ผูกใจโกรธผู้ล่วงเกิน 

ขอบรรดาท่านผูบ้รหิารจติได้อบรมความเป็นบณัฑติ คอื คนดใีห้เกดิขึน้ในตน

โดยทั่วกัน เป็นต้นว่าอย่าผูกใจโกรธในผู้ที่ล่วงเกิน เบียดเบียน ด้วยประการต่าง ๆ  

ให้มีสติระลึกรู้ไว้เสมอว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร เวรจักระงับด้วยการไม่จอง

เวรเท่านั้น

ความไม่เบยีดเบยีนกันเป็นสุข

“ความไม่เบียดเบียนคือความส�ารวมระวังในสัตว์ท้ังหลายเป็นสุขในโลก”  

“ผู้ส�ารวมอยู่ย่อมไม่ก่อเวร” พระพุทธอุทานและพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้ ก็บัณฑิตอีก

เท่านั้นที่ปฏิบัติตามได้ ไม่ใช่บัณฑิตแล้วจักไม่ปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามพระพุทธ

อุทานและพระพุทธภาษิตเป็นการปฏิบัติดี หรือเรียกว่าเป็นการท�ากรรมดี ท�าความดี 

และคนดีเท่านั้นท่ีจะท�าความดีได้ง่าย ท�าความชั่วได้ยาก ตรงกันข้ามกับคนชั่ว  

ที่จะท�าความดีได้ยาก ท�าความชั่วได้ง่าย

“ความไม่เบียดเบียนคือความส�ารวมระวังในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก” นี้ 

แม้ไม่ถึงต้องใช้ปัญญาพิจารณา ก็จะเห็นได้ง่าย ๆ  ว่าเป็นความจริง นึกถึงตนเองเวลา

ไม่มผีูเ้บยีดเบยีนกับเวลามีผูเ้บยีดเบียน กจ็ะเข้าใจความจรงิดังกล่าวได้ชดัเจนอย่างยิง่ 

ไม่มีผู้ถูกเบียดเบียนคนใดจะพอใจ จะเป็นสุข ไม่มีสถานที่ใดที่มีการเบียดเบียนกันจะ

เป็นสถานทีท่ี่เป็นสขุ และไม่มีประเทศชาตใิดทีม่กีารเบยีดเบยีนกนัจะเป็นประเทศชาติ

ทีเ่ป็นสุข ความเบยีดเบียนเกดิแก่ผูใ้ด ผูน้ัน้ย่อมเป็นทกุข์ ความเบยีดเบยีนเกดิในสถาน
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ทีใ่ด สถานทีน่ัน้เป็นท่ีทุกข์ และความเบยีดเบยีนเกดิในประเทศชาตใิดประเทศชาตนิัน้

เป็นประเทศชาตแิห่งความทกุข์ ในทางตรงกนัข้าม ผูใ้ดไม่ถกูเบยีดเบยีน ผูน้ัน้เป็นสขุ 

ทีใ่ดไม่มกีารเบยีดเบยีน ท่ีนัน้เป็นทีส่ขุ และประเทศชาติใดไม่มีการเบยีดเบยีน ประเทศ

ชาตินั้นเป็นประเทศชาติแห่งความสุข 

สรุปแล้ว ก็เป็นจริงตามพระพุทธอุทาน ความไม่เบียดเบียนเป็นความสุข 

ในโลก เมื่อความจริงเป็นเช่นน้ี บัณฑิตรู้ตามเช่นนี้ บัณฑิตจึงเป็นผู้ไม่เบียดเบียน  

แต่แม้ผู้มิใช่เป็นบัณฑิตคือคนดีอยู่ก่อน แม้เป็นพาล คนไม่ดีก็ตาม หากได้ทราบ 

พระพุทธอุทานนี้ พยายามตั้งใจปฏิบัติตาม เป็นผู้ไม่เบียดเบียนด้วยการพยายามนั้น 

ก็ย่อมเปลี่ยนสภาพของจิตท่ีเป็นพาลอยู่เดิมให้เป็นบัณฑิตได้ นี้เป็นอานุภาพของการ

ท�าดี ซึง่จะต้องให้ผลดแีน่นอนเสมอไป แม้พาลกอ็าจกลายเป็นบณัฑิตได้ด้วยการท�าดี

ดังกล่าว

“ผู้ส�ารวมอยู่ย่อมไม่ก่อเวรนี้ ก็หมายความว่าผู้ใดระมัดระวังการคิดการพูด

การท�าของตนอยู ่ไม่ให้เป็นการคดิการพดูการท�าทีเ่บยีดเบยีน ผูน้ัน้กจ็กัไม่ก่อเวร คอื

ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความโกรธแค้นขุ่นเคืองอาฆาตพยาบาท อันการก่อ

เวรน้ันเกิดขึ้น เพราะคิดพูดท�าไปตามชอบใจ ไม่ส�ารวมระวังว่าจะไปเบียดเบียนผู้ใด

มากน้อยเพียงไหนหรอืไม่เช่นนัน้การก่อเวรกเ็กดิขึน้เพราะการจงใจคดิพดูท�าให้เป็นการ

เบียดเบียน และถ้าลงว่าการก่อเวรเกิดจากการจงใจเช่นนั้นแล้ว จะกล่าวก็ต้องไม่ผิด

ว่า ผู้ก่อเวรนั้นเป็นพาล ไม่เพียงแต่ไม่เป็นบัณฑิตเท่านั้น

เรามาบรหิารจติกด้็วยมุง่จะท�าให้จติของเราเป็นจติของบณัฑติ คอืเป็นจติของ

คนดด้ีวยกนัทกุคน ทีก่ล่าวมาแล้วทัง้หมดในวนันี ้คอืให้บรหิารจติด้วยการตัง้ใจท�าสติ

ส�ารวมระวัง ไม่คิดไม่พูดไม่ท�าสิ่งซ่ึงจะเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น อันผู้ที่

เบียดเบียนผู้อื่นก็คือผู้ที่เบียดเบียนตนเอง คิดให้ลึกลงไป จะเห็นความจริงนี้ จะท�าให้

สามารถถอยห่างจากการคิดการพูดการท�าท่ีเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นได้ ถ้าเราด่าเขา 

เราก็มักจะถูกเขาด่าตอบ นี้เป็นตัวอย่างง่าย ๆ  ที่เห็นได้ชัดเจนว่าการเบียดเบียนผู้อื่น

นั้นที่แท้ก็คือการเบียดเบียนตนเองนั่นแล
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ผู้ที่มารรังควานเอาได้และไม่ได้

“ผู้ที่มัวแต่เห็นอารมณ์ว่างาม ไม่ส�ารวมในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ไม่รู้ประมาณ

ในโภชนะ เกียจคร้าน หย่อนความเพยีร มารย่อมรงัควานเอาได้เหมอืนอย่างลมรงัควาน

ต้นไม้ที่อ่อนก�าลังต้านทาน ส่วนผู้ที่ไม่มัวเห็นแต่อารมณ์ว่างาม ส�ารวมดีในอินทรีย ์

ทั้งหลายอยู่ รู้ประมาณในโภชนะ มีความเชื่อในส่ิงท่ีควรเชื่อ เริ่มความเพียรไปแล้ว 

มารย่อมรังควานเอาไม่ได้ เหมือนอย่างลมไม่รังควานเขาหินได้”

พูดง่าย ๆ ก็คือทรงสอนให้ไม่คิดเห็นอะไร ๆ งดงาม น่าใคร่ น่าปรารถนา

ต้องการไปเสียทั้งหมด เพราะความคิดเห็นเช่นนั้นจักเป็นเหตุให้เดือดร้อน ไม่สงบสุข 

ตัวอย่างก็มีให้รู้ให้เห็นอยู่ ท้ังที่บอกเล่าแก่กันและทั้งที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์  

การท�าร้ายร่างกายกนัถงึท�าลายชวีติกนัจ�านวนไม่น้อยเกดิจากผูท้ีมั่วเห็นแต่อารมณ์ว่า

งาม คือเหน็คนนัน้กว่็างาม เหน็คนนีก้ว่็างาม เห็นส่ิงนัน้กว่็างาม จะเป็นของใครกต็าม  

เมือ่เห็นว่างาม ว่าน่าใคร่ น่าปรารถนาต้องการ แล้วความใคร่ความปรารถนาต้องการ

ก็เกิดขึ้น อันความใคร่ ความปรารถนาต้องการนี้ เมื่อเกิดขึ้นในผู้ใดก็ย่อมยังให้ผู้นั้น

ร้อนรนจะให้ได้มาสมปรารถนา เมื่อได้มาสมปรารถนาแล้วก็ร้อนรนจะสงวนรักษาไว้ 

แต่แม้จะยงัสงวนรกัษาสิง่ทีไ่ด้มานัน้อยู่กต็าม หากเกิดความเหน็ว่างามในสิง่ใหม่ขึน้อกี 

ความร้อนรนแบบเดียวกันก็จะเกิดขึ้นอีก เป็นไปเช่นนี้ ไม่หยุดยั้ง

ทัง้นี ้กด้็วยอ�านาจของการมัวเหน็แต่อารมณ์ว่างาม ในบางกรณเีมือ่ไปเหน็ว่า

ของผูอ้ืน่งาม พยายามจะให้ได้มาเป็นของตน ผลกค็อืเป็นความทกุข์อย่างย่ิง เป็นการ

ท�าร้ายกันท�าลายชีวิตกันดังกล่าวแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ส�ารวมใน

อินทรีย์ทั้งหลาย คือทรงสอนให้ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้รู้ประมาณในการดู 

การฟัง การดมกลิน่ การลิม้รส การสมัผัสถกูต้อง และให้รูป้ระมาณในการนกึคิดท้ังปวง 

อย่าให้เกิดความยินดีพอใจที่จะได้ดู ได้ฟัง ได้กลิ่น ได้รส ได้ถูกต้อง และได้นึกคิดถึง

แต่สิ่งที่ว่างาม ที่ว่าให้รู้ประมาณในการดู การฟัง เป็นต้น ก็หมายถึงว่าให้มีสติยับยั้ง

บ้าง อย่าขาดสติเสียเลยในการดู การฟัง เป็นต้นนั้น

อันสามัญชนหรือปุถุชนน้ัน ธรรมดาก็ต้องยินดีพอใจในสิ่งที่งาม พอใจที่จะ 

ได้ดู ได้ฟัง เป็นต้น ในสิ่งที่งามคือที่ถูกใจตนนั้นเอง จะไม่ให้ยินดีพอใจเสียเลยหาได้
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ไม่ แต่ก็ควรได้พยายามมีสติยับย้ังตนเองไว้บ้าง ให้ยินดีพอใจแต่พอเหมาะพอควร  

ที่จะไม่ถึงกับก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยร้ายแรงทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น น่าจะยกตัวอย่าง

ว่า ถ้าเป็นสามีก็ควรจะยินดีพอใจเห็นว่างามแต่ภริยาตน ถ้าเป็นภริยาก็ควรจะยินดี

พอใจเห็นว่างามแต่สามีตน ถ้ามีทรัพย์สมบัติของตนอยู่เท่าไร ก็ควรยินดีพอใจเห็นว่า

งามแต่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นของตน แม้ความยินดีพอใจเห็นว่างามของสามัญชนเป็นไป

อย่างประมาณขอบเขตดังกล่าว สามีก็จะไม่นอกใจภริยา ภริยาก็จะไม่นอกใจสามี  

และทรัพย์สมบัติของใครก็จะเป็นของคนนั้น จะไม่มีการโกงกัน ลักขโมยปล้นจ้ีกัน  

ความเดือดร้อนที่ไม่ควรเกิดก็จะไม่เกิด ทุกข์ของผู้ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะก็จะมีเพียง

ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ เจ็บ ตาย อันเป็นส่ิงที่พ้นวิสัยจะหลีกเลี่ยงได้ ในเม่ือมี 

ความเกิดขึ้นแล้ว คือ เมื่อเกิดแล้วก็หลีกเลี่ยงความแก่เจ็บตายไม่ได้ ต้องทุกข์เพราะ

ความแก่เจบ็ตายนัน้ด้วยกนัท้ังหมด แต่เกดิแล้ว หลกีเลีย่งความเบยีดเบยีนกนัได้ด้วย

การส�ารวมระวงัท้ังกาย วาจา ใจ มิให้เป็นเหตแุห่งการเบยีดเบยีน นัน่กค็อื แม้จะหลกี

เลี่ยงทุกข์ที่เกิดจากความแก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้ แต่ก็หลีกเลี่ยงทุกข์ของการเบียดเบียน

กันได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนด้วยว่า ให้มีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ และ 

ในบรรดาสิ่งที่ควรเชื่อได้ที่สุดก็มีพระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นส�าคัญ เชื่อพระพุทธเจ้า  

เชือ่พระธรรม เชือ่พระสงฆ์ เรยีกได้ว่าเชือ่ในส่ิงควรเชือ่ ทีจ่ะท�าให้พ้นจากความเบยีดเบยีน

ของทกุข์ ความเชือ่ในบคุคลอ่ืนในสิง่อืน่นอกจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่อาจ

แน่ใจได้ว่าผลจะเป็นผลดีเสมอไป แต่สามัญชนก็ยากจะตัดความเช่ือ ในบุคคลอ่ืนใน 

สิ่งอื่นได้ทั้งหมด หนทางที่ดีที่สุดก็น่าจะอาศัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์น้ีเป็น 

เครื่องจับว่าควรจะเชื่อบุคคลใดหรือสิ่งใดนอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หรือไม่ 

นั้นก็คือ ก่อนจะเชื่อใครหรือเชื่ออะไร ก็ให้พิจารณาเสียก่อนว่า มีคุณลักษณะเป็น

บัณฑิตคือคนดี มิใช่เป็นพาลคือคนชั่วหรือไม่ บัณฑิตเชื่อได้ พาลเชื่อไม่ได้ เรื่องราว

ที่สืบเนื่องกับบัณฑิตจึงค่อยเชื่อ ที่เกิดจากพาลแล้วไม่ควรเชื่อ การเชื่อบัณฑิตไม่เชื่อ

พาลก็เปรยีบเหมอืนการคบบณัฑติ ไม่คบพาล ผลกจ็ะปรากฏดงัค�าพังเพยทีรู้่กนัอย่าง

กว้างขวางทัว่ไป ทีว่่า “คบพาลพาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิตบณัฑติพาไปหาผล” นัน่แล 
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สาระและอสาระ

“ผูท้ีม่คีวามรูเ้หน็ในสิง่ทีไ่ม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ มคีวามเหน็ในสิง่ทีเ่ป็นสาระ

ว่าไม่เป็นสาระ มคีวามด�ารผิดิเป็นทางด�าเนนินัน้ ย่อมไม่บรรลส่ิุงทีเ่ป็นสาระ ส่วนผูท้ี่

รู้สิ่งเป็นสาระโดยเป็นสิ่งที่เป็นสาระ และสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระ  

มีความด�าริชอบเป็นทางด�าเนินนั้น ย่อมบรรลุสิ่งที่เป็นสาระ”

จุดส�าคัญท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นในพระพุทธภาษิตนี้ คือความเห็น

หรือทิฏฐิ ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท ความเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิ และความเห็นผิด  

มจิฉาทฏิฐ ิได้ทรงกล่าวถงึคุณและโทษของทฏิฐทิัง้ ๒ ไว้ว่า เม่ือมคีวามเห็นชอบกย่็อม

มคีวามด�ารชิอบเป็นทางด�าเนนิ เมือ่มคีวามเหน็ผดิกย่็อมมคีวามด�ารผิดิเป็นทางด�าเนนิ 

และได้ทรงกล่าวถึงคุณและโทษของการด�าเนินไปตามอ�านาจของความด�าริไว้ด้วยว่า

เมื่อมีความด�าริชอบเป็นทางด�าเนิน ก็จักบรรลุสิ่งที่เป็นสาระคือได้รับผลดี เมื่อมี 

ความด�าริผิดเป็นทางด�าเนิน ก็จักบรรลุสิ่งที่ไม่เป็นสาระคือได้รับผลไม่ดี

ผู้มีความเห็นชอบ ย่อมเห็นถูกเป็นถูก เห็นผิดเป็นผิด นั่นคือเห็นตรงตาม

ความเป็นจริง แตกต่างกับผู้มีความเห็นผิด ที่ย่อมเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด  

นั่นคือเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริง เม่ือมีความเห็นอย่างไร ก็ย่อมมีความด�าริที่จะ

ด�าเนินไปตามความเห็นนั้น เพื่อให้ได้ผลตามความเห็นของตน เช่นเมื่อมีความเห็น

ชอบว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ผู้ท�าดีได้รับผลดี ผู้ท�าชั่วได้รับผลชั่ว ความเห็นชอบนั้น 

ก็ย่อมน�าให้เกิดความด�าริที่จะท�าบุญ ไม่ท�าบาป ที่จะท�าดี ไม่ท�าช่ัว เพราะเม่ือม ี

ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว คนทั้งหลายย่อมไม่ต้องการท�าบาป ย่อมต้องการ

ท�าบุญ ย่อมต้องการได้รับผลดี ย่อมไม่ต้องการได้รับผลชั่ว

แต่ถ้ามีความเห็นผิดว่าบุญไม่มี บาปไม่มี การกระท�าใด ๆ เป็นสักแต่ว่าท�า

ไม่มีผล ความเห็นผิดนั้นก็ย่อมน�าให้เกิดความด�าริผิดที่จะท�าไปตามชอบใจ ไม่ค�านึง

ถงึบาปบญุ ดีชัว่ เพราะเมือ่มคีวามเหน็ผดิในเรือ่งดงักล่าวแล้ว คนทัง้หลายย่อมไม่เหน็

ความส�าคัญของการที่ควรพิจารณาก่อนแล้วจึงท�า ผู้มีความเห็นชอบว่าบุญมีจริง  

บาปมีจริง ผู้ท�าดีได้รับผลดี ผู้ท�าชั่วได้รับผลชั่ว เกิดความด�าริชอบเป็นทางด�าเนิน  

ย่อมจะได้รับผลดีตามควรแก่ความเห็นชอบด�าริชอบ ส่วนผู้มีความเห็นผิดว่าบุญไม่มี 
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บาปไม่มี การกระท�าใด ๆ เป็นสักแต่ว่าท�า ไม่มีผล เกิดความด�าริผิดเป็นทางด�าเนิน 

ย่อมจะได้รับผลไม่ดีตามควรแก่ความเห็นผิดด�าริผิด

สามัญชนทั้งหลายย่อมไม่อาจมีความเห็นชอบได้บริบูรณ์ คือไม่อาจมี 

ความเห็นชอบได้ในทุกเรื่องไป แม้ในเรื่องที่บุญมีจริง บาปมีจริง ผู้ท�าดีจักได้รับผลดี  

ผู้ท�าชั่วจักได้รับผลชั่ว ก็ยังไม่ทุกคนไปที่มีความเห็นชอบคือเชื่อเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่เป็น

พุทธศาสนิกชนนับถือพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงกล่าวรบัรองแล้วเช่นน้ัน เม่ือพิจารณาให้ลกึลงไปถึงความเชือ่คอืไม่มคีวามเห็นชอบ

แม้ในเร่ืองทีพ่ระพทุธองค์ทรงรบัรอง กจ็กัได้ความคดิว่าเพราะยงัขาดความเหน็ชอบแม้

ในเร่ืองที่ส�าคัญท่ีสุด คือเรื่องท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงรู้แจ้ง 

ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งใดที่ตรัสสิ่งนั้นเป็นความจริง ไม่มีส่ิงใดท่ีตรัสแล้วไม่เป็นความจริง 

ผู้ที่ขาดความเห็นชอบในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าว จักเป็นผู้ขาดความเห็นชอบ 

ในธรรมทั้งหลายอื่นเป็นอันมาก จักเกิดความด�าริไม่ชอบ จักด�าเนินไปตามความด�าริ

ไม่ชอบ น�าไปสู่ผลไม่ดีเป็นล�าดับไป 

ในทางตรงกันข้าม ผู้ท่ีมีความเห็นชอบในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าว  

ย่อมจะเชื่อคือมีความเห็นชอบตามท่ีตรัสไว้ ดังตัวอย่างที่กล่าวแล้ว เช่น บุญมีจริง  

บาปมจีรงิ เป็นต้น เรยีกได้ว่าจกัเป็นผูม้คีวามเหน็ชอบในธรรมทัง้หลายอืน่เป็นอนัมาก 

จักเกิดความด�าริชอบ จักด�าเนินไปตามความด�าริชอบ น�าไปสู่ผลดีเป็นล�าดับไป 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แม้บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายจะเพียงสามารถ  

ท�าใจให้เชื่อ คือ ให้มีความเห็นชอบในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เท่านั้น ก็จะได้รับผลดี

มากมาย เป็นความสุขสงบในขั้นต้น เป็นความบรรเทาเบาบางจากกิเลสในขั้นต่อไป 

จนอาจเป็นความบริสุทธิ์สิ้นเชิงได้ มีความสุขอันเป็นบรมสุขในที่สุด

เรอืนรั่วและเรอืนไม่รั่ว

“ฝนยอมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดี ฉันใด ราคะ (ความติดใจ ชอบใจ) ย่อมรั่วรด

จิตทีม่ไิด้อบรมแล้ว ฉนันัน้ ฝนไม่รัว่รดเรอืนทีมุ่งดแีล้ว ฉันใด ราคะย่อมไม่รัว่รดจติที่
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อบรมดีแล้ว ฉันนั้น” นี้เป็นพุทธภาษิตในพระธรรมบทอีก ๒ คาถา ที่ตรัสเป็นคู่กัน 

มอีปุมาอปุไมย คอื ข้อทีน่�ามาเปรยีบและข้อทีถ่กูเปรยีบเทยีบ สมบรูณ์ เป็นความจรงิ

ส�าหรบับุคคลทัว่ไป และเป็นเครือ่งเกือ้กลูผูม้าบรหิารจติเป็นอนัด ีจงึควรทีจ่ะได้ศกึษา

ให้เข้าใจ

เรือนที่มุงหลังคาแล้วไม่ดี ไม่สนิท มีช่อง มีรู เมื่อฝนตก ย่อมรั่วลงในเรือน 

ให้เปียกเป้ือนได้ ตรงกนัข้ามกบัเรอืนท่ีมุงหลงัคาแล้วด ีสนทิ ไม่มช่ีอง ไม่มรี ูเมือ่ฝนตก 

ย่อมไม่รัว่ลงในเรอืน ย่อมไม่ท�าให้เปียกเป้ือนได้ นีใ้คร ๆ  ย่อมทราบดว่ีาเป็นความจรงิ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเรือนที่มุงหลังคาแล้วไม่ดีกับจิตที่มิได้อบรม ย่อม 

เศร้าหมองเพราะอ�านาจของราคะ คือ ความตดิใจในรูป เสยีง กล่ิน รส และสิง่ทีก่าย 

ถกูต้อง อนัน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจท้ังปวง โดยเป็นบคุคลกต็าม เป็นพสัดส่ิุงของกต็าม 

และทรงเปรียบเรือนที่มุงหลังคาแล้วดีกับจิตที่อบรมดีแล้ว ย่อมไม่เศร้าหมองเพราะ

อ�านาจของราคะ คือย่อมไม่มีความติดใจชอบใจในรูป เสียง กล่ิน รสและส่ิงท่ีกาย 

ถูกต้อง ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ

จิตที่มิได้อบรม หมายถึง จิตที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษา มีราคะคือ 

ความติดใจ ชอบ แรงจัด กับมีกิเลสอื่น ๆ  เช่นโทสะ คือความโกรธแรงจัด โมหะคือ

ความหลงผิดแรงจัด ไม่รู้จักการควรไม่ควร ไม่มีสติยับยั้งชั่งใจ ราคะและกิเลสอื่น ๆ 

จะครอบง�าจติท่ีมิได้อบรมดังกล่าว ท�าให้ดิน้รนขวนขวายเพือ่จะได้ด ูได้ฟัง ได้ดมกล่ิน 

ได้ลิ้มรส ได้สัมผัสถูกต้อง ได้นึกคิดแส่ไปในส่ิงที่ติดใจชอบว่าน่าใคร่น่าปรารถนา 

ทัง้ปวง ท�าโมหะให้ขาดปัญญา รูว่้านัน่เป็นความร้อน มใิช่ความเยน็ นัน่เป็นความทกุข์ 

มิใช่ความสุข สามีที่นอกใจภรรยา ภรรยาที่นอกใจสามี ผู้ที่ลักขโมยฉ้อโกงของ 

ผู้อื่น อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้มีจิตมิได้อบรม ย่อมเศร้าหมองเพราะอ�านาจของราคะ  

เหมือนเรือนที่มุงหลังคาแล้วไม่ดีย่อมเปียกเปื้อนเพราะฝนที่รั่วรด

ส่วนจิตที่อบรมแล้วดี หมายถึง จิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษา เช่น สติและ 

ขันติกับปัญญา เป็นต้น ราคะและกิเลสอื่น ๆ ไม่สามารถครอบง�าได้ เป็นผู้มีความ

ส�ารวมระวัง มีความยับย้ังชั่งใจ รู้การควรไม่ควร สามารถละการที่ควรละ ท�าการ 

ที่ควรท�าได้ ไม่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้ดู ได้ฟัง ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส  

ถูกต้อง ได้นึกคิดแส่ไปในสิ่งที่ผู้มีจิตมิได้อบรมติดใจ ชอบ ว่าน่าใคร่ น่าปรารถนา 
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ทั้งปวง เพราะมีปัญญารู้ว่านั่นเป็นความร้อน มิใช่ความเย็น นั่นเป็นความทุกข์  

มิใช่ความสุข สามีผู้มีจิตอบรมแล้วดีย่อมไม่นอกใจภรรยา ภรรยาผู้มีจิตอบรมแล้วดี

ย่อมไม่นอกใจสามี ผู ้มีจิตอบรมแล้วดีท้ังหลายย่อมไม่ลักขโมยฉ้อโกงของผู้อื่น  

ย่อมไม่เศร้าหมองเพราะอ�านาจของราคะ เหมือนเรือนที่มุงหลังคาแล้วดี ย่อมไม่  

เปียกเปื้อนเพราะฝนรั่วรด

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย ก็คือ ผู้มุ่งอบรมจิตของตนให้ดี เพราะการ

บริหารจิตทางพระพุทธศาสนา ก็คือ การอบรมจิตให้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษา จิตที่มี

ธรรมะรักษา มีธรรมะคุ้มครอง ย่อมพ้นจากอ�านาจของกิเลสคือโลภะ โทสะ โมหะ 

เป็นจิตทีเ่ยอืกเยน็เป็นสขุ มค่ีาหาประมาณมิได้ ให้ความเย็นแก่เจ้าของเอง และยังแผ่

ความเย็นนัน้ไปถงึคนและสตัว์น้อยใหญ่ได้อีกด้วย ตรงกันข้ามกบัจติท่ีไม่มธีรรมะรักษา 

ไม่มีธรรมะคุ้มครอง ตกอยู่ใต้อ�านาจของกิเลสคือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นจิตที่ร้อนรน

ทนทุกข์ ปราศจากค่า ให้ความร้อนแก่เจ้าของ และยังแผ่ความร้อนนั้นไปถึงคน 

และสัตว์น้อยใหญ่อีกด้วย ผู้มาบริหารจิตเพื่ออบรมจิตให้ดีจึงเป็นผู้มีความเห็นชอบ  

ทีจ่ะน�าไปสูค่วามด�ารชิอบ และสูค่วามเยือกเยน็เป็นสขุของจติ อนัเป็นส่ิงทีพ่งึปรารถนา

เหนือสิ่งอื่นใด เหมือนได้พักอาศัยในเรือนที่มีหลังคามุงแล้วดี ฝนไม่รั่วรดนั่นแล

ผู้เศร้าโศก

“ผู้ท�าบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ เศร้าโศกในโลกหน้า ชื่อว่าเศร้าโศกในโลก

ทั้งสอง เขาเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตน ย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”

จติทีอ่บรมดีแล้ว ย่อมไม่มรีาคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ แรงจดั ย่อมเป็น

จิตของผู้ไม่ท�าบาป เพราะบาปทั้งหลายย่อมกระท�าขึ้นเพราะอ�านาจราคะหรือโลภะ 

โทสะและโมหะ คือความโลภ โกรธ หลง นั้นแหละที่เป็นเหตุให้กระท�าบาปทั้งหลาย 

ไม่มีความโลภ โกรธ หลง เสียแล้วการกระท�าบาปจะมีอย่างไรเล่า และเมื่อไม่กระท�า

บาปอันเป็นกรรมเศร้าหมองเสียแล้ว ก็ย่อมไม่เห็นกรรมเศร้าหมองของตน ย่อมไม่

เศร้าโศกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ย่อมไม่เดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า
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การท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า ผู้ท�าบาปเห็นกรรมที่เศร้าหมอง 

ของตนนั้น น่าจะอธิบายได้ว่าผู้ท�าบาปเป็นอันมากย่อมรู้ว่าตนท�าบาป มิใช่ไม่รู้ว่าตน

ท�าบาป เรียกว่าท�าบาปทั้ง ๆ ที่รู้ว่าบาปนั่นเอง มิใช่ท�าไปเพราะไม่รู้ แต่จะรู้หรือไม่รู้

ก็ตาม บาปคือกรรมที่เศร้าหมอง ย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่สุด  

ดังนั้น แม้จะแก้ว่าท�าโดยไม่รู้ก็หาอาจท�าให้ผลที่เกิดจากการกระท�าเป็นอื่นไปได้ไม่  

ท�าดีต้องได้ดีท�าชั่วต้องได้ช่ัวอยู่เสมอไปนั่นเอง ความส�าคัญจึงไม่อยู่ที่ว่าท�าเพราะ 

ไม่รู้หรือท�าทั้งรู้ ความส�าคัญจึงอยู่ที่ว่าท�าอย่างไรจึงจะไม่ท�ากรรมเศร้าหมองหรือบาป

ทัง้หลายกนัได้ส�าเรจ็ และก็ได้ให้ค�าตอบไว้ข้างต้นแล้วว่าต้องอบรมจติให้ด ีให้ห่างไกล

จากราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ จิตต้องมีราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะน้อย 

จึงจะไม่ท�าบาป จึงจะท�ากุศล จึงจะไม่เศร้าหมอง จึงจะผ่องใส

ทนีี ้กม็าถงึปัญหาว่า ท�าอย่างไรเราท่านทัง้หลายจะยอมเหน็ค่าของการท�าบญุ 

เห็นโทษของการท�าบาป หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าท�าอย่างไรจะเชื่อว่าท�าดีได้ดี  

ท�าชั่วได้ชั่ว ผู้ใดท�ากรรมใดไว้ จักได้รับผลของกรรมนั้น ไม่มีผู้ใดไม่อยากได้ดี ไม่มีผู้

ใดอยากได้ชั่ว ทุกคนไม่อยากได้ชั่ว ทุกคนอยากได้ดี แต่ที่ท�าดีบ้าง ท�าไม่ดีบ้าง  

ไปตามชอบใจ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนจริง ๆ ก็เพราะยังไม่เชื่อให้จริงจัง 

แน่นอนลงไปนั่นเองว่าท�าดีได้ดีแน่ ท�าชั่วได้ชั่วแน่ ผู้ใดท�าผู้นั้นแหละจะได้รับผลแน่

ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่า ความไม่เชือ่ในเรือ่งกรรมให้ถกูต้อง นีแ้หละเป็นเหตุ

แท้จริงที่ท�าให้คนทั้งหลายท�าบาป ไม่ท�าบุญแต่อย่างเดียว แต่ก็เป็นการยากยิ่งนัก 

ส�าหรับสามัญชนท่ีจะสามารถมีปัญญาเห็นจริงจนถึงท�าให้เกิดความเชื่อในเรื่องกรรม

และผลของกรรมได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อน จนท�าให้เกิดความรู้สึก

ไปได้ว่าบางครั้งหรือมากครั้ง ท�าดีไม่ได้ดี กลับไปได้ไม่ดี ส่วนท�าไม่ดีกลับไปได้ดี  

นีเ่ป็นเพราะความสลบัซบัซ้อนแห่งการส่งผลของกรรม จงึท�าให้ยากจะรูจ้ะเหน็จะเข้าใจ

ว่าผลใดเป็นของกรรมใด 

อันผลดีท่ีผู้ท�ากรรมไม่ดีให้รู้เห็นกันทั่วไปก�าลังได้รับอยู่นั้น ความจริง หาใช่

เป็นผลของกรรมไม่ดีที่เขากระท�าให้รู้เห็นท่ัวไปนั้นไม่ แต่เป็นผลของกรรมดีที่เขาต้อง

ท�าไว้แน่ แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้เห็นทั่วไปในปัจจุบันก็ตาม ในทางตรงกันข้าม อันผลไม่ดี
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ที่ผู้ท�ากรรมดีให้รู้เห็นกันทั่วไปก�าลังได้รับอยู่นั้น ความจริง ก็หาใช่เป็นผลของกรรมดี

ที่เขากระท�าให้รู้เห็นกันทั่วไปนั้นไม่ แต่เป็นผลของกรรมไม่ดีที่เขาต้องท�าไว้แน่ แม้ว่า

จะไม่เป็นทีรู่เ้หน็ทัว่ไปในปัจจบุนักต็าม ความส�าคญัอยู่ทีว่่า ท�ากรรมใดไว้แรงกรรมนัน้

ก็จะให้ผลก่อน ไม่ใช่ว่ากรรมจะต้องให้ผลตามล�าดับการกระท�าเสมอไป เพราะเหตุนี้ 

คนทั่วไปจึงเข้าใจยากมาก จึงไม่กลัวจะได้รับผลชั่วที่จะเกิดจากการท�าช่ัว ไปคิดเสีย

ว่าการกระท�าเป็นเรื่องหนึ่ง ผลของการกระท�าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คือจะท�าอย่างไร  

ดีหรือชั่วก็ท�าไป ผลที่ได้รับก็ได้รับไป ดีหรือช่ัวก็ไม่แน่นอน ไม่เกี่ยวกับการกระท�า

อย่างใดเลย ความคิดเห็นเช่นน้ีเป็นโทษอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้ไม่พิจารณาให้รอบคอบ

ก่อนกระท�าการท้ังหลาย และผลก็คือจะได้รับความเศร้าหมองเดือดร้อนเพราะการ 

กระท�าของตนเอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่ากรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว ทั้งใน

โลกนี้และในโลกหน้า การเชื่อตามพระพุทธองค์ให้ได้จริงเป็นการบริหารจิตที่จะให้ผล

ดีอย่างยิ่งแก่ทุกคน จึงควรท�าความเชื่อนี้ให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นพุทธบูชาในวาระท่ี 

วันมาฆบูชาเวียนมาถึงอีกรอบปีหนึ่ง ในวันเพ็ญเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ นี้

บุญบันเทงิ

“ผูท้�าบุญไว้ย่อมบนัเทิงในโลกนี ้บนัเทิงในโลกหน้า ชือ่ว่าบนัเทงิในโลกทัง้สอง 

เขาเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตนย่อมบันเทิงยินดี”

พระพุทธภาษตินีแ้สดงถงึผลทีผู่ท้�าบญุไว้ได้รบั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัผลทีผู่ท้�าบาป

ไว้ได้รับ และแสดงให้เหน็ว่าคติของผูท้�าบญุกเ็ช่นเดยีวกนักบัคตขิองผูท้�าบาป คอืย่อม

มอียูต่ัง้แต่ในโลกนี ้จะกล่าวว่ามตีัง้แต่ท�ากไ็ด้ คอื ท�าบาปเมือ่ใด ทางด�าเนนิกเ็ป็นทคุติ

คอืคตทิีช่ัว่ เม่ือน้ัน ท�าบุญเม่ือใด ทางด�าเนนิกเ็ป็นสุคตคิอืคตทิีด่เีมือ่นัน้ คอืในปัจจบุนั

ทนัทนีัน่เอง ทีก่ารท�าบญุและการท�าบาปจะให้ผล มไิด้ชกัช้า อยูแ่ต่ทีไ่ม่ปรากฏให้เหน็

ชัดเจนก็เพราะถูกบังอยู่ด้วยผลของกรรมเก่าที่แรงกว่าบ้าง เพราะกิเลสในจิตใจท�าให้

แลไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้าง อาจยกตัวอย่างได้ว่าร่างกายท่ียังแข็งแรงเม่ือมีโรค
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อะไรเริ่มเกิดขึ้น สมมติว่าเกิดเป็นมะเร็งล�าไส้ขึ้น เริ่มแรกก็ต้องไม่รู้ เพราะความแข็ง

แรงทั่วไปของร่างกายต้านทานอยู่ ก�าลังของโรคร้ายแรงกว่าก�าลังต้านทาน เมื่อใด  

เมื่อนั้น จึงปรากฏอาการของโรคให้รู้ แต่ก็อาจสายเกินไปได้

ส่วนแพทย์หากได้ตรวจดูอาการเม่ือใด แม้เม่ือเป็นอาการเร่ิมแรกก็อาจรู้ได้

เพราะแพทย์เป็นผู้มีความรู้ มิใช่เป็นผู้ไม่มีความรู้ในเรื่องของโรค ถ้าจะเปรียบในที่นี้ก็

อาจเปรียบได้ว่าแพทย์ไม่มีกิเลส คือ แพทย์เป็นผู้มีความรู้ถูกในเรื่องของโรค ส่วนผู้

มใิช่แพทย์ มเีพยีงความหลงในเรือ่งของโรค แพทย์จงึรูอ้าการของโรค ผูม้ใิช่แพทย์ไม่รู้ 

การให้ผลของกรรมทั้ง ๒ ประการคือกรรมดีและกรรมชั่วหรือบุญและบาป ก็เป็น 

เช่นนี้ เจ้าตัวเองอาจไม่เห็นผลที่เกิดแล้วทันทีเพราะอาจไปเห็นผลที่แรงกว่าเสียหมด 

ทั้งนี้ เพราะมีกิเลสโดยเฉพาะคือปิดบังความเห็นถูกไว้ แต่ผู้มีปัญญา มีความเห็นถูก

ย่อมเหน็ผลของกรรมดแีละกรรมชัว่ทีเ่กดิขึน้ได้ทนัทเีสมอไป ผูม้ปัีญญาเหน็ได้เช่นนัน้  

จงึเช่ือมัน่ในเร่ืองของกรรมและผลของกรรม คือเชือ่ว่ากรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ 

ผู้ท�ากรรมใดไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น

ผู้มีปัญญาจึงพยายามท�าแต่กรรมดี ละเว้นกรรมชั่ว ตรงกันข้ามกับผู้ขาด

ปัญญาเห็นตามความจริงแม้เพียงสมควร คือไม่เห็นแม้เพียงท่ีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสไว้จริงในเรื่องกรรมและผลของกรรม จึงท�ากรรมทุกอย่างไปตามชอบใจ มิได้

พจิารณาให้รอบคอบก่อน แล้วจึงท�า ไม่พยายามท�าแต่กรรมด ีไม่พยายามละเว้นกรรมชัว่ 

เพราะไม่เหน็ประโยชน์ว่าต้องท�าเช่นนัน้ท�าไม ผลกค็อืผูท้ีเ่ชือ่กรรม และผลของกรรม

ย่อมประกอบกรรมอันจะน�าไปสู่ความสุข ส่วนผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อม

ประกอบกรรมอันจะน�าไปสู่ความทุกข์

เรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดส�าหรับทุกชีวิต ผู้เชื่อกรรมก็คือผู้เชื่อ

ธรรมของพระพทุธเจ้านัน่เอง เพราะพระพทุธเจ้าทรงสอนธรรมทีก่ล่าวถงึกรรมดกีรรม

ชั่วโดยตลอด ส่วนผู้ไม่เชื่อกรรมก็คือผู้ไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้า เพราะดังกล่าว

แล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนน้ันกล่าวถึงเรื่องกรรมโดยตลอด ท้ังกรรมดี และ

กรรมช่ัว ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพึงได้พิจารณาความจริงนี้ แม้ท่านผู้ใดไม่เชื่อกรรม 

ก็ไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ันเอง เป็นศาสนิกของพระพุทธองค์ไม่เชื่อธรรมะ 

ของพระพุทธองค์แล้ว จะเป็นศาสนิกที่เคารพพระพุทธองค์ในแง่ไหนจุดไหน
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พระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคารพของโลก 

กเ็พราะพระธรรมทีท่รงค้นพบทีต่รสัรู ้มไิด้ทรงเป็นพระพทุธเจ้าด้วยเหตอุืน่ ธรรมของ

พระพุทธองค์จึงมีค่าล�้าเลิศอันเป็นเหตุให้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนทั่วโลกทั้งหลาย  

จะขึ้นชื่อว่าเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านได้อย่างไร หากไม่เชื่อธรรมที่ตรัสรู้ คือ ไม่เชื่อ

กรรมที่ทรงสอนไว้ในธรรมโดยตลอด ไม่เชื่อเรื่องของกรรม ไม่เชื่อว่าท�าดีได้ดีท�าชั่ว 

ได้ช่ัว ผูใ้ดท�ากรรมใดไว้จกัได้รับผลของกรรมนัน้ กเ็ท่ากบัไม่เชือ่ธรรมะของพระพทุธเจ้า 

เหมือนไม่เคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าในความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง

ผู้เดอืดร้อนและผู้ชื่นบาน

“ผู้ท�าบาปย่อมเดือดร้อนในโลกน้ี เดือดร้อนในโลกหน้า จึงเดือดร้อนในโลก

ทั้งสอง เดือดร้อนอยู่ว่าเราท�าบาปแล้วไปทุคติ (คติท่ีชั่ว) ย่อมเดือดร้อนอย่างยิ่ง  

ส่วนผู้ท�าบุญไว้ย่อมชื่นบานในโลกนี้ ชื่นบานในโลกหน้า จึงช่ืนบานในโลกทั้งสอง  

ชื่นบานอยู่ว่าเราท�าบุญแล้วไปสุคติ (คติที่ดี) ย่อมชื่นบานอย่างยิ่ง”

จากพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญมากล่าวข้างต้น และที่ได้เคยอัญเชิญมากล่าว

แล้วหลายครัง้ ย่อมเหน็ได้ชดัว่าทรงสอนเรือ่งบญุบาปคอืกรรมดกีรรมชัว่อยูเ่สมอ ทรง

ชีอ้ยูเ่สมอว่าบญุหรอืกรรมดใีห้ผลเป็นความสขุ ความไม่เดอืดร้อน ส่วนบาปหรอืกรรม

ไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะได้ทรง เตือนใจอยู่

เสมอในเร่ืองบญุบาปและผลของบญุบาป แต่คนเป็นจ�านวนมากก็ยงัคงท�าดยีากท�าช่ัวง่าย 

นั่นก็คือยังมีคนดีน้อยมีคนช่ัวมาก ท่ีกล่าวเช่นนี้ก็ด้วยอาศัยเทียบจากพระพุทธภาษิต

ที่ตรัสไว้ว่า ความดีคนดีท�าง่ายคนชั่วท�ายาก ส่วนความชั่วคนชั่วท�าง่ายแต่คนดีคน

ประเสริฐท�ายากคือท�าไม่ได้เอาเลยทีเดียว เหตุที่คนท�าดียากท�าชั่วง่ายก็เพราะขาด

ธรรมะอันเป็นเบ้ืองต้นของกุศลธรรมท้ังหลาย ๒ ประการ คือ ศีล กับ ความเห็น 

ที่ตรง

ศีล หมายถึง ความท่ีสามารถงดเว้นใจได้ จากการที่จะท�าไปตามอ�านาจ 

ของโลภ โกรธ หลง เช่นเห็นทรัพย์ของผู้อื่น เกิดอยากได้แต่ก็งดเว้นใจได้ โกรธใคร



212 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ขึ้นมาอยากจะท�าร้ายก็งดเว้นใจได้เช่นเดียวกัน มีใครเขายอให้ท�าอะไรผิด ๆ รู้สึกว่า

ตัวพองไปตามลูกยอแต่ก็งดเว้นใจได้ หรือมีใครมายุยงให้เชื่อให้ท�าตามเขาแต่ก็งดเว้น

ใจได้ ความงดเว้นใจได้ดังกล่าวนั้นแหละคือศีล ที่เป็นธรรมะอันเป็นเบื้องต้นของกุศล

ธรรมทั้งหลายประการหนึ่ง

อีกข้อหน่ึงคือ ความเห็นที่ตรง ก็หมายถึงความเห็นที่ตรงต่อค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นส�าคัญ โดยมากทรงสอนไว้อย่างหนึ่ง ไปมีความเห็นไปเสียอีก 

อย่างหนึ่ง ไม่ตรงกันกับที่ทรงสอน เป็นต้นว่าทรงสอนว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  

แต่กก็ลบัเหน็กันเสยีว่าท�าดไีม่ได้ดี ท�าชัว่ไม่ได้ช่ัว ดงันี ้ถ้าเหน็ว่าท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ 

เช่นเดียวกับท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนก็เรียกได้ว่ามีธรรมอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม

ทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ถ้ามีท้ังศีลและความเห็นที่ตรงก็นับว่าบริบูรณ์ด้วยธรรม 

อันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย สามารถจะประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย 

ให้บรบิรูณ์ได้ยิง่ ๆ  ข้ึนสืบไป ในทางตรงกนัข้าม ถ้าไม่มทีัง้ศลีและความเห็นทีต่รงกน็บั

ว่าขาดสิ้นซ่ึงธรรมอันเป็นเบ้ืองต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย สามารถจะประกอบอกุศล

ธรรมทั้งหลายได้ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป เป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้น มิใช่ให้น้อยลง 

อนักเิลสนัน้ สามญัชนทกุคนย่อมมีอยู่ พระพทุธศาสนาเกดิขึน้กเ็พือ่สอนคน

ที่มีกิเลสนี้แหละ ถ้าคนทุกคน ไม่มีกิเลสกันแล้ว พระพุทธศาสนาก็ไม่จ�าเป็นต้องมี

ฉะนั้น ความมีกิเลสจึงมิใช่เป็นเรื่องเสียหายหรือผิดธรรมดา ส�าหรับสามัญชน 

เป็นเร่ืองธรรมดาทีเดียว เรื่องเสียหายอยู่ที่ความงดเว้นใจตนเองไม่ได้และความเห็น 

ไม่ตรงต่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะท�าให้ต้องเป็นคนบาป และคนบาปน้ัน 

เมือ่คดิถงึบาปทีต่นท�าไว้กจ็ะต้องเดอืดร้อนและจะต้องไปตามทางของคนบาป อนัเรยีก

ว่า ทุคติ สมดังที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ในพระพุทธภาษิตท่ีอัญเชิญมาลงไว้ 

แล้วข้างต้น พระพุทธวจนะข้างต้นน้ันควรที่บรรดาผู้มาบริหารจิตจะตั้งใจร�าลึกไว้ 

บ่อย ๆ  เพราะจะช่วยให้ละบาปท�าบญุได้สะดวกขึน้และมากขึน้ เป็นการน�าไปเข้าพวก

คนดี มีความชื่นบานอยู่ในความดี ทั้งปัจจุบันและอนาคต
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พูดกับท�า

“ถ้านรชนกล่าวค�าที่มีประโยชน์แม้มาก แต่เป็นผู้ประมาท ไม่ท�า (คือปฏิบัติ

ตาม) ค�านั้น เขาไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล (คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติดี ปฏิบัติ

ชอบ) เหมือนคนเลี้ยงโคนับโคของผู้อื่น ไม่มีส่วนแห่งเบญจโครส ฉะนั้น 

ถ้านรชนกล่าวค�าท่ีมีประโยชน์แม้น้อย เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 

ละราคะ โทสะ โมหะ มีความรู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นเป็นอย่างดี ไม่ยึดมั่น ในโลกนี้และ

โลกอื่น เขาเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล”

ความหมายง่าย ๆ  สั้น ๆ  ของพระพุทธภาษิตนี้ก็คือ คนดีแต่พูด ตนเองไม่ได้

ประโยชน์ คนดีแต่พูดคือคนท่ีพูดได้สารพัด แต่ตัวเองท�าไม่ได้หรือไม่ท�า เช่นคนที่

อบรมสั่งสอนคนนั้นคนนี้ อย่าให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะไม่ดี ให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ 

จึงจะด ีแต่ตวัเองหาได้ท�าตามทีพ่ดูสอนเขาไม่ ทีส่อนเขาว่าไม่ดีอย่าท�า ตวัเองกลบัท�า 

ทีส่อนเขาว่าให้ท�าเพราะด ีตวัเองกลับไม่ท�า เช่นนีคื้อผูก้ล่าวค�าทีม่ปีระโยชน์ แต่ตนเอง

ประมาทไม่ท�าตามค�านั้น

อันที่จริง มักจะได้ยินกล่าวกันว่าคนดีแต่พูดมีมาก ท่ีกล่าวเช่นนี้น่าจะเป็น

เพราะต่างคนก็ต่างเห็นว่า คนท�าตามท่ีตนพูดตนสอนคนนั้นคนนี้นั้นหายาก ไม่ค่อยมี 

มแีต่ทีม่กัจะต้องการให้คนอืน่ท�าอย่างนัน้อย่างนี ้ส่วนตวัเองไม่ต้องการท�า ไม่สนใจท�า 

เหตผุลกอ็าจจะเป็นเพราะว่าแม้เขาจะรูว่้าการท�าอย่างนัน้ด ีการท�าอย่างนีไ้ม่ด ีแต่เขา

ไม่เชื่อว่าการท�าอย่างท่ีดีจะเกิดผลดีแก่ตัวเขาเท่ากับการท�าอย่างที่ไม่ดี พูดอีกอย่างก็

คือเขาไม่เช่ืออย่างมั่นใจว่าการท�าดีจะให้ผลดี และการท�าไม่ดีจะให้ผลไม่ดีนั่นเอง  

เขาต้องมคีวามเคลอืบแคลงสงสยัหรอืบางทอีาจจะมัน่ใจเสยีด้วยซ�า้ว่าการท�าอย่างทีเ่ขา

รู้ว่าดีนั้นไม่ได้ให้ผลดีเท่าการท�าอย่างที่เขารู้ว่าไม่ดี

คนโกงทั้งหลาย เมื่อมีโอกาสอบรมส่ังสอนคนอื่นหรือเพียงเม่ือมีโอกาสพูดถึง

ความโกงกับความซื่อสัตย์สุจริต ก็มักจะพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวว่าความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นคุณธรรมสูงส่งอย่างน้ันอย่างน้ี ควรอบรมให้มีประจ�าใจ ส่วนความทรยศคดโกง

เป็นความไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ควรให้เกิดมีขึ้นในจิตใจ คนโกงที่พูดได้เช่นนี้ แล้วก็
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ยังคงเป็นคนโกงต่อไป ไม่น�าค�าที่ตนพูดมาพิจารณาปฏิบัติตาม คนอย่างนี้แหละที่พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าทรงกล่าวไว้ในพระธรรมบทว่าเป็น “นรชนกล่าวค�าทีม่ปีระโยชน์แม้มาก 

แต่เป็นผู้ประมาท ไม่ท�าตามค�านั้น เขาไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลคือผลท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนคนเลี้ยงโคของผู้อื่นไม่มีส่วนแห่งเบญจโครส”

แต่คนดังกล่าว ที่พูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตกับความทรยศคดโกงได้อย่าง 

ถกูต้องน่าฟัง โดยทีต่วัเองหาได้ท�าตามทีพ่ดูไม่นัน้ คดิว่าสามญัผลหรอืส่วนแห่งเบญจ

โครสทีพ่ระพทุธองค์ทรงกล่าวเปรยีบไว้นัน้เขาได้รบัมากมายเท่าทีเ่ขาจะสามารถคดโกง

ได้มากมายเพยีงไหน คนทีพ่ดูได้อย่างเขา แต่ท�าไม่ได้อย่างเขาต่างหากทีไ่ม่ได้รบัสามญั

ผลหรือเบญจโครสตามนัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็น

ของคนมโีมหะคอืมีความหลงผดิ และตราบใดทีย่งัมคีวามหลงผดิเช่นนัน้อยู่ เขาจะไม่มี

โอกาสประพฤตธิรรมสมควรแก่ธรรม แม้เขาจะสามารถจดจ�าไว้ได้ว่าการประพฤติปฏิบตัิ

อย่างนั้นดี อย่างนี้ไม่ดี จะให้ผลดีอย่างนั้น ไม่ดีอย่างนี้ แต่เขาก็จะไม่ท�าตาม ราคะ 

โทสะ โมหะ ของเขาจะไม่มีวนัลดลง แม้เขาจะพดูถงึสิง่ทีเ่ป็นบญุเป็นกุศลเป็นคณุงาม

ความดี พูดถึงการละราคะ โทสะ โมหะ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพียงใด เมื่อเขาไม่

ปฏิบัติตามที่เขาพูด เขาก็หาเป็นคนดีได้ไม่ เขาก็หาอาจได้รับความสุขอันเป็นผลของ

การประพฤตดิปีระพฤตชิอบน้ันไม่ เรยีกว่าเขาได้แต่สอนคนอืน่ ได้แต่ว่าคนอืน่ ไม่ได้

สอนตัวเอง ไม่ได้ว่าตัวเอง แล้วตัวเองจะเป็นคนดีขึ้นได้อย่างไร

ตรงกันข้ามกับผู้ปฏิบัติธรรมะ คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้จะไม่เคยพูดถึง 

บญุกศุลคุณงามความดเีลยก็ตาม การท�าดขีองเขากจ็ะท�าให้เขาเป็นคนดไีด้ ได้รบัสามญั

ผลหรือเบญจโครส คือผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ เรียกว่า ถึงเขาจะไม่ได้สอน

คนอืน่ ไม่ได้ว่าคนอ่ืน แต่เขากส็อนตวัเองอยู ่ว่าตวัเองอยู ่ตวัเขาเองกต้็องเป็นคนดไีด้

เป็นธรรมดา จึงควรท่ีผู้มาบริหารจิตท้ังหลายจะก�าหนดไว้เป็นความส�าคัญอย่างหนึ่ง 

ว่าการพูดถึงคุณของความดีโดยไม่ท�าความดีนั้น มิใช่เป็นการบริหารจิต หรือการพูด

ถึงโทษของความชั่วโดยไม่ละความชั่วก็มิใช่เป็นการบริหารจิต การบริหารจิตคือการมี

สติ มีความเพียร ไม่ท�าความไม่ดีทั้งปวง ท�าความดีทุกประการ และท�าใจให้ผ่องใส

ด้วยละราคะ โทสะ โมหะ เป็นล�าดับไป ผลจะปรากฏเป็นความสุขแก่จิตใจของผู้

ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมทุกประการ
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ทางแห่งความตายกับไม่ตาย

“ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่ง 

ความตาย ผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตาย ผู้ประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนผู้ที่ 

ตายแล้ว บัณฑิตทราบข้อนี้โดยความแตกต่างกัน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บันเทิง

ยินดีในความไม่ประมาท ยินดีในธรรมะท่ีเป็นทางประพฤติของพระอริยะทั้งหลาย 

บัณฑิตเหล่านั้นมีความเพียรติดต่อเพ่งพินิจ ก้าวไปเบื้องหน้ามั่นคงเป็นนิตย์ เป็นผู้ 

ทรงปัญญา ย่อมถูกต้องนิพพาน อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยม”

เหตุอันก่อให้เกิดผลแตกต่างกันในพระพุทธภาษิตข้างต้นมีอยู่ ๒ ประการ  

คือ ความประมาทกับความไม่ประมาท จึงจะขออธิบายเหตุดังกล่าวทั้ง ๒ ประการ  

เพื่อให้บรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลายได้พจิารณาว่าควรจะเลือกปฏบิติัเหตุใด ควรจะละ

เหตใุด เพื่อให้เกิดผลเป็นการบริหารจิตอย่างแท้จริง

ความประมาท คอืการท�าสิง่ใดสิง่หนึง่กต็ามอย่างขาดสตริอบคอบระมัดระวัง

อย่างดีที่สุด พึงสังเกตว่าการมีสติรอบคอบระมัดระวังแล้วแต่ไม่ถึงระมัดระวังอย่างดี

ที่สุด ก็ยังอาจเรียกได้ว่ามีความประมาทในการกระท�านั้น ๆ ในทางตรงกันข้าม  

ความไม่ประมาทจึงหมายถึงการมีสติรอบคอบระมัดระวังอย่างดีท่ีสุดในการท�าทุกส่ิง

ทกุอย่าง สตจิงึเป็นธรรมทีเ่ป็นอุปการะส�าคญัส�าหรบัทกุคนทีต้ั่งอยูใ่นความไม่ประมาท 

ผู้ใดขาดสติ แม้เพียงเล็กน้อย ก็หาอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 

อย่างแท้จรงิไม่

สติ คือ ความระลึกได้ คือความท�าให้ตื่น เป็นเคร่ืองรักษาใจ รักษาตน  

เป็นเครื่องห้าม เครื่องยับย้ัง นั่นก็คือท�าให้ไม่ประมาทในการคิด การพูด การท�า 

ทั้งปวง ความเผลอเพลินในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ในวัยอันงาม ในความไม่มีโรค 

เกิดเพราะการขาดสติพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องทั้งหลายดังกล่าวแล้วนั้นเอง  

เรียกว่ามีความประมาทในเรื่องทั้งหลายดังกล่าวแล้วนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อจะคิด จะพูด จะท�า เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วเป็นต้นย่อมเป็น 

การคิด การพูด การท�าอย่างประมาทท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางแห่ง 
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ความตาย ที่ตรัสว่าเป็นทางแห่งความตายนั้นอย่างไร ควรพิจารณาให้เกิดความเข้าใจ 

เกดิความเหน็จรงิ แม้เพยีงพอสมควร เพือ่จะได้เป็นก�าลงัให้ไม่ประมาท ความประมาท 

ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ในวัยอันงาม ในความไม่มีโรค เป็นทางแห่งความตาย  

ผู้ประมาทดังกล่าวแล้วเหมือนผู้ท่ีตายแล้ว มีความหมายดังนี้ คือ เมื่อก�าลังมีลาภ  

ยศ สรรเสริญ สุข ก�าลังมีวัยอันงาม ก�าลังอยู่ในความไม่มีโรคใจเพลิดเพลินยินดี 

ปราศจากสติอันจะท�าให้ระลึกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยง คงทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน 

เปลี่ยนแปลงไป และไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของผู้ใด เมื่อระลึก

ไม่ได้สัจธรรมดังกล่าวเพราะขาดสติ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะประมาท บุคคล

นัน้ย่อมคดิ พดู ท�า ไปตามอ�านาจความประมาท อนัจะน�ามาซึง่ผลร้าย เป็นทกุข์โทษ

ภัยแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นการท�าบาปอกุศล ไม่เป็นการท�าบุญกุศล

ครั้นความไม่เท่ียง ความทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลง และ 

ความไม่เป็นไปตามปรารถนาต้องการของตนปรากฏชัดเจนขึ้นในลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข กลายเป็นความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ หรือปรากฏชัดเจนขึ้นในวัยอัน

งาม กลายเป็นความทรุดโทรมของสังขารร่างกาย หรือปรากฏชัดเจนขึ้นในความไม่มี

โรค กลายเป็นความป่วยไข้ ขี้โรค ผู้ประมาทมิได้มีสติระลึกรู้เลย ย่อมเกิดความทุกข์ 

ย่อมไม่อาจเรยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้แล้ว ผ่านพ้นไปแล้วให้กลับคนืได้ เช่น ไม่อาจมเีวลาแก้ตวั

ท�าบญุกศุลได้ ไม่อาจช่วยตนให้พ้นจากโทษของบาปอกศุลทีต่นได้ประกอบไว้แล้วด้วย

ความประมาทได้ ผูคิ้ด พดู ท�า แต่บาปอกศุลด้วยความประมาทนีแ้หละคอืผูท้ีต่ายแล้ว

ส่วนท่ีว่า ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย หรือ คนประมาทคือ 

คนตายแล้ว ที่มีความหมายตรงไปตรงมา เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป ยังมีอยู่อีกที่พูดถึงกัน

อยูเ่ป็นประจ�า คอื ทีพ่ดูถงึคนขบัรถเรว็ด้วยความประมาทว่าเป็นผูก้�าลงัไปสูค่วามตาย 

นี้เป็นความตายตรง ๆ  จริง ๆ  คือ ตายแบบไม่หายใจกันทีเดียว มิได้หมายความแบบ

ทีไ่ด้อธบิายแล้วก่อนนัน้ ซึง่ลกึซึง้เข้าใจได้ยากกว่า แต่แม้พจิารณาให้เข้าใจจรงิ ๆ  แล้ว

จะเป็นคุณยิ่งกว่า จะเป็นการบริหารจิตโดยตรงประการหนึ่ง
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ธรรมเป็นเครื่องเจรญิยศ

“ผู้ที่มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด มีปรกติใคร่ครวญกระท�า ส�ารวม 

เลี้ยงชีวิตโดยธรรม ไม่ประมาท ย่อมเจริญยศยิ่ง” พระพุทธภาษิตนี้ตรัสสอนชาวโลก

ทั่วไป มีความที่เข้าใจได้ง่ายกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า ยศย่อมเจริญยิ่ง

แก่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ มีการงานสะอาด มีความพิจารณาก่อนแล้วจึงท�า 

มีความส�ารวมระวัง มีการเลี้ยงชีวิตอย่างเป็นธรรม และมีความไม่ประมาท

เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดาผู้มาบริหารจิตให้ย่ิงขึ้น ขออธิบายว่า  

ค�าว่า ยศ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ในที่นี้มีความหมาย ๓ อย่าง คือ อิสริยยศ 

ยศคือความเป็นใหญ่ บริวารยศ ยศคือความมีบริวารหรือผู้แวดล้อม และกิตติยศ  

ยศคือเกียรติ หมายถึงชื่อเสียงที่ดี ผู้บริบูรณ์ด้วยยศท้ัง ๓ ประการได้จะต้องเป็น 

ผู้ปฏิบัติดีพร้อมบริบูรณ์ ๗ ประการ ไม่บกพร่อง คือ

๑. ต้องมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ไม่เกยีจคร้าน เพยีรข่มใจตนเองทีจ่ะไม่ท�าการ

อนัไม่ควรกระท�าทีเ่ป็นบาปเป็นอกศุล เพยีรกระตุน้ใจตนเองให้ท�าการอนัควรกระท�าที่

เป็นบุญเป็นกุศล

๒. ต้องมสีต ิระลกึรูไ้ด้ทนัเวลาว่าส่ิงใดเป็นบญุเป็นกศุล เป็นกจิควรท�า ส่ิงใด

เป็นบาปเป็นอกุศล เป็นกิจไม่ควรท�า และต้องมีสติห้ามใจไว้ให้ได้ทันเวลา ไม่ให้มุ่งไป

ในทางผิด ให้มุ่งไปในทางถูก เรียกว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาตน รักษาใจให้สวัสดี

๓. ต้องมีการงานสะอาด คือต้องท�าการงานที่ปราศจากโทษทั้ง ๓ ประการ 

คือทั้งการงานทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่เรียกว่ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  

นั่นก็คือต้องคิดดี พูดดี ท�าดี ไม่คิดไม่ดี ไม่พูดไม่ดี ไม่ท�าไม่ดี

๔. ต้องมีปรกติใคร่ครวญกระท�า คือต้องพิจารณาอย่างดีก่อนแล้วจึงท�ากิจ 

ทัง้ปวง คอืพจิารณาให้รูว่้าถ้าท�าเช่นนัน้ ผลจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ท�าเช่นนัน้ ผลจะเป็น

อย่างไร และเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าผลดีจะเกิดเพราะการกระท�าดีอย่างนั้น ๆ จึงท�า 

ผลชั่วจะเกิดเพราะการกระท�าชั่วอย่างนั้น ๆ ต้องไม่ท�า เช่นนี้จึงจะเรียกว่ามีปรกติ
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ใคร่ครวญกระท�า ไม่ใช่พิจารณาเห็นแล้วว่าท�าไม่ดีอย่างนั้นแล้วผลจะเกิดขึ้นไม่ดี  

แต่ก็ยังท�า อาจจะด้วยเหตุผลว่าท�าง่าย ท�าสะดวก หรือด้วยเหตุผลอะไรอ่ืนก็ตาม  

เช่นนี้ไม่เรียกว่ามีปรกติใคร่ครวญกระท�า

๕. ต้องส�ารวม คือต้องระมัดระวังกาย วาจา ใจ มิให้ท�า พูด คิด สิ่งที่เป็น

บาปเป็นอกุศล ที่เป็นความบกพร่องผิดพลาด ไม่ว่ามากหรือน้อย ผู้ตั้งใจส�ารวมระวัง

ยังมีโอกาสผิดพลาดได้ แม้ไม่ตั้งใจส�ารวมระวังเสียเลยแล้วก็ย่อมจะหาโอกาสถูก 

ได้ยาก ไม่ว่าจะในการท�า พดู คดิ เรือ่งใดส่ิงใดกต็าม ไม่ส�ารวมระวังเสียแล้วย่อมผดิ

พลาดได้ง่าย ได้มาก

๖. ต้องเลีย้งชวีติโดยธรรม คอืต้องประกอบอาชพีในทางทีถ่กู เช่น เป็นคฤหสัถ์

ก็เว้นมิจฉาอาชีพ ไม่ปล้นลักของใคร ๆ  มาเลี้ยงชีพ เป็นบรรพชิตก็เว้นการแสวงหาที่

ผดิพระวนิยัต่าง ๆ  อาศยับณิฑบาตหรอืไทยธรรมท่ีมผีูถ้วาย อนึง่ การบ�ารงุเลีย้งจติใจ

ด้วยธรรมกน็บัเป็นการเลีย้งชวีติโดยธรรม ผูม้าบรหิารจติทัง้หลายจงึเป็นผูก้�าลังพยายาม

เลี้ยงชีวิตโดยธรรมทั่วกัน

๗. ต้องไม่ประมาท คือ ต้องไม่เลินเล่อเผลอเพลิน มีสติ ควบคุมใจไว้ได้ดี 

ไม่หลงไปในอารมณ์เครื่องเย้ายวนต่าง ๆ สิ่งใดที่มากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

เป็นรูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ต้องมีสติพิจารณาให้ดี ให้เป็น

ธรรมเสมอ อย่าให้เกิดความยินดียินร้าย อันจะเป็นพิษท�าลายจิตใจ อันจะท�าให้เกิด

ความร้อนขึ้นที่ใจ ซึ่งจะเป็นการตรงกันข้ามกับการบริหารจิต

การบริหารจิตนั้น คือ การท�าไม่ให้ใจเกิดความร้อน แต่ให้เยือกเย็นเป็นสุข

เป็นนิตย์ และการปฏิบัติได้ดีพอสมควรทั้ง ๗ ประการคือการบริหารจิต ที่นอกจาก

จะได้ยศอย่างยิ่งภายนอกแล้ว ยังจะได้ยศภายในอีกด้วย คือได้ “ความเป็นใหญ่เหนือ

ความชั่ว” หรือ “ความเป็นใหญ่เหนือตนหรือจิตใจของตนเอง เพราะสามารถเอาชนะ

ตนเอง หรือชนะใจตนเองได้” ผู้ชนะใจตนเองได้นี้แหละคือ ผู้ได้รับผลส�าเร็จแน่นอน

แล้วในการบริหารจิต เป็นผู้ได้เกียรติ ได้ยศ ได้ความดีแวดล้อมเกื้อกูลตลอดไป  

แม้ความตายก็ไม่อาจท�าให้พลัดพรากจากกัน ยศเกียรติและความดีดังกล่าวติดตาม

ตลอดไป
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เกาะที่น�้าท่วมไม่ได้

“ผู้มีปัญญาพึงท�าเกาะที่ห้วงน�้าท่วมไม่ได้ ด้วยความหม่ัน ความไม่ประมาท 

ความส�ารวมระวัง ความข่มฝึก”

เกาะที่ห้วงน�้าท่วมไม่ได้ ในพระพุทธภาษิตนี้ ทรงหมายถึง ที่พึ่งของใจ คือ  

ทีซ่ึง่เป็นแดนปลอดจากอนัตรายส�าหรบัใจ และอนัตรายส�าหรับใจทกุดวงของคนทกุคน 

ก็คือกิเลสหรืออารมณ์ ไม่มีอะไรอ่ืนเลยที่เป็นอันตรายส�าหรับใจนอกจากกิเลสหรือ

อารมณ์เท่านัน้ และกเิลสหรอือารมณ์นีก้เ็กดิจากใจเท่านัน้ คอืเกดิจากใจท่ีปรงุคดิหรอื

คิดปรุงไปเท่านั้น หาได้เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หรือหา

ได้เกดิจากบคุคลน้ันบคุคลนีเ้ป็นผูก่้อให้เกดิไม่ แต่สามญัชนกย็งัเข้าใจและยงักล่าวกนั

อยู่ว่าคนน้ันคนนี้ท�าร้ายจิตใจเขา ด้วยการพูด การท�า เช่นนั้นเช่นนี้ ซึ่งไม่ถูกต้อง 

เพราะความจริงนั้นสิ่งท่ีท�าร้ายจิตใจผู้ใดก็ตามคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดของผู้นั้น

นั่นเอง

กล่าวอกีอย่างหนึง่ กคื็อ กเิลสหรอือารมณ์เป็นเคร่ืองท�าร้าย หรือเป็นอนัตราย

ส�าหรับจิตใจ เพราะความคิดปรุงหรือปรุงคิดที่เป็นอันตรายแก่จิตใจมิได้เกิดข้ึนเอง  

แต่เกิดข้ึนด้วยอ�านาจของกิเลส หรืออารมณ์ที่ฝังอยู่ในจิตใจนั้นเอง การกระท�าของ 

ผู้หน่ึงผู้ใดหรือจะเรียกว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ท่ีผ่านตา  

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกคนอยู่เป็นประจ�าจะไม่เป็นอันตรายได้เลย ถ้ากิเลสในใจจะ

ไม่ก่อให้เกิดความคิดปรุงหรือปรุงคิด รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  

เป็นเพียงส่วนประกอบให้กิเลสท�างานได้ผลเท่านั้น คือให้กิเลสท�าอันตรายแก่จิตใจ 

ได้เท่านั้น และตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจก็เป็นเพียงประตูหรือทวารส�าหรับให้กิเลส 

ในใจรับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เข้าไปเพิ่มพูนกิเลสในใจให้ 

ยิ่งขึ้น เป็นอันตรายแก่จิตใจยิ่งขึ้นเท่านั้น

เมื่อเปรียบที่พึ่งของใจว่าเป็นเกาะ ก็ต้องเปรียบกิเลสหรืออารมณ์ว่าเป็น 

กระแสน�า้ หรอืเพราะเปรยีบกเิลสหรอือารมณ์ว่าเป็นกระแสน�า้จงึเปรยีบทีพ่ึง่ของใจว่า 

เป็นเกาะ ค�าเปรยีบเทยีบนีอ้าจท�าให้นกึเหน็ภาพน�า้ท่วม เพราะมห้ีวงน�า้ไหลบ่ามามาก
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โดยเร็ว ภูมิภาคกว้างใหญ่จมลงใต้น�้า มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานประสบอุทกภัย บ้างก็

ว่ายน�้ากระเสือกกระสนอยู่ บ้างก็เกาะแผ่นกระดานหรือท่อนไม้ท่อนซุงลอยไปตาม

กระแสน�้า บ้างก็จมลงเป็นอันตราย ส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างก็มุ่งกระเสือกกระสนจะไป

ให้ถึงฝั่งหรือถึงเกาะ ผู้ที่ไปถึงฝั่งหรือเกาะได้ย่อมรอดชีวิตจากอุทกภัย เพราะห้วงน�้า

ท่วมไม่ได้

นึกดูถึงหมู่คนท่ีถูกกระแสน�้าพัดพาไปในห้วงน�้าอันกว้างใหญ่ มองหาเกาะ 

ไม่พบ ว่าจะเป็นทุกข์เพียงใด จะตกใจเพียงใด ในภาวะเช่นนี้ทุก ๆ คนย่อมประสงค์

จะได้พึ่งที่จะช่วยชีวิตไว้ได้คือเกาะ อันหมายถึงผืนแผ่นดินที่สูงเหนือระดับน�้าที่ 

ล้อมรอบ ซ่ึงอาจจะขึ้นไปอาศัยให้พ้นจากจมน�้าตายได้ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม

ด้วยทรงใช้ค�าแสดงภาพของเกาะที่ห้วงน�้าท่วมท้นไม่ได้ ให้เป็นที่รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งช่วย

ให้พ้นภัยเพราะน�้าได้จริง ขณะเดียวกัน ทรงชวนให้นึกถึงภาพที่ตรงกันข้าม คือ  

คนทั้งปวงลอยกระเสือกกระสนอยู่ในกระแสน�้า โดยไม่มีเกาะส�าหรับให้ขึ้นพักอาศัย 

เพื่อความอยู่รอด

ใจซึ่งไม่มีท่ีพึ่งอาศัย ตกอยู่ใต้กระแสของกิเลสหรืออารมณ์ที่พัดท่วมอยู่ 

ตลอดเวลา ย่อมไม่อาจสวัสดีได้ เหมือนคนตกอยู่ในกระแสน�้าและไม่มีเกาะส�าหรับ 

ข้ึนพักอาศัย ย่อมกระเสือกกระสนทุรนทุรายด้วยความทุกข์ ด้วยความหวาดกลัว  

จนถึงเวลาสิ้นแรงจมลง เพ่ือทรงอนุเคราะห์ให้ใจของทุกคนมีท่ีพึ่งอาศัย ไม่ตกอยู่ใต้

อ�านาจของกิเลสและอารมณ์ ไม่ต้องเดือดร้อนทุรนทุราย หาความสงบร่มเย็นเป็นสุข

สวัสดีมิได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพระกรุณาตรัสสอนให้ทุกคนท�าเกาะส�าหรับ

เป็นที่พึ่งอาศัยของจิตใจตนเอง ด้วยการปฏิบัติในธรรม ๔ ประการ คือ

๑. หมั่นละความชั่ว ท�าความดี 

๒. ไม่ประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน มีสติรักษาอยู่ 

๓. ส�ารวมระวัง คือมีสติระวังจิตใจในเวลาที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ทางตา หู 

เป็นต้น มิให้กลายเป็นกระแสกิเลสท่วมใจ และ

๔. ให้ข่มฝึก คือใช้ปัญญาข่มฝึกจิตใจตนเองให้สิ้นพยศร้าย
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บรรดาผู้มาบริหารจิตพึงปฏิบัติธรรมะทั้ง ๔ ประการตามที่ทรงสอนนี้ จะได้

มทีีพ่ึง่ของใจ ไม่ได้รบัภยัร้ายแรงจากกระแสกเิลสหรอือารมณ์ คอืได้มใีจสงบเยือกเย็น

อันเป็นลักษณะของใจที่มีค่า ไม่ร้อนรนกระวนกระวายอันเป็นลักษณะของใจที่ไม่มีค่า 

การมาบริหารจิตคือการมาพยายามอบรมจิตให้มีค่า ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรม 

ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นแล

รักษาความไม่ประมาท

เหมอืนทรัพย์ประเสรฐิ

“คนเขลาโฉดปัญญา ย่อมตามประกอบความประมาท ส่วนคนผู้ทรงปัญญา

ย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐ”

ในพระพุทธภาษิตบทนี้ ทรงกล่าวถึงความประมาทว่าย่อมมีอยู่เป็นประจ�าใน

ผู้โฉดเขลาเบาปัญญา แต่ย่อมไม่มีอยู่ในผู้มีปัญญา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ คนไม่มี

ปัญญาย่อมประมาท คนมีปัญญาย่อมไม่ประมาท อันคนไม่มีปัญญาหรือคนประมาท

ย่อมต่างจากคนมีปัญญาหรอืคนไม่ประมาท เหมอืนสีด�าต่างจากสีขาว เหมอืนความมดื

ต่างจากความสว่าง ความด�าหรือความมืดย่อมบดบังมิให้เห็นส่ิงท้ังปวงตามเป็นจริง 

หรือยิ่งกว่านั้น ก็ไม่ให้เห็นเอาเลยว่ามีสิ่งใดส่ิงหนึ่งอยู่ในท่ีอันมีความด�าหรือความมืด

ปิดบังอยู่ แต่ความขาวหรือความสว่างย่อมท�าให้เห็นสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในที่นั้นตาม 

ความเป็นจริง นี้เป็นธรรมดาที่ย่อมเข้าใจกันดีทั่วไป

คนไม่มีปัญญาเหมือนมีสีด�าหรือมีความมืดบังตาอยู่ย่อมไม่เห็นความจริงใน

เรื่องทั้งหลาย เป็นต้นว่าความจริงในเรื่องบาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

คือย่อมเห็นบญุเป็นบาป เหน็คุณเป็นโทษ เหน็ประโยชน์เป็นมใิช่ประโยชน์ หรอืกลบักนั 

ก็คือ เห็นบาปเป็นบุญ เห็นโทษเป็นคุณ เห็นมิใช่ประโยชน์เป็นประโยชน์ ดังนี้  

ตรงกันข้ามกับคนมีปัญญา ซึ่งเหมือนไม่มีสีด�าหรือไม่มีความมืดบังตาอยู่ มีแต่ 

ความสว่าง ย่อมเห็นความจริงในเรื่องท้ังหลาย เป็นต้นว่า ความจริงในเร่ืองบาปบุญ 

คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์น้ันเอง คือย่อมเห็นบาปเป็นบาป เห็นบุญเป็นบุญ 
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เห็นโทษเป็นโทษ เห็นประโยชน์เป็นประโยชน์ เห็นมิใช่ประโยชน์เป็นมิใช่ประโยชน์ 

ไม่เห็นบาปเป็นบุญ ไม่เห็นบุญเป็นบาป ไม่เห็นคุณเป็นโทษ ไม่เห็นโทษเป็นคุณ  

ไม่เห็นประโยชน์เป็นมิใช่ประโยชน์ ไม่เห็นมิใช่ประโยชน์เป็นประโยชน์ ดังนี้

ความไม่มีปัญญารู้จรงิเหน็จรงิดงักล่าวนัน้แลทีท่�าให้เกิดความประมาท จะคดิ 

จะพูด จะท�า กเ็ป็นไปอย่างประมาท เพราะเมือ่บญุกไ็ม่รู้จกั บาปกไ็ม่รูจ้กั คณุกไ็ม่รูจั้ก 

โทษกไ็ม่รูจั้ก ประโยชน์กไ็ม่รูจ้กั มใิช่ประโยชน์กไ็ม่รูจั้กเช่นนีแ้ล้ว กย่็อมไม่สนใจทีจ่ะ

ท�าบุญละบาป ที่จะท�าคุณละโทษ ที่จะท�าประโยชน์ละมิใช่ประโยชน์ เพราะย่อมไม่

เห็นไม่รู้จักคณุและโทษของการท�าและการละสิง่ดังกล่าว และกเ็ป็นธรรมดาของทกุคน 

เมือ่ไม่แลเหน็ผลดขีองการกระท�าอย่างใด ย่อมไม่สนใจท�าอย่างนัน้ หรอืเมือ่ไม่แลเหน็

ผลร้ายของการกระท�าอย่างใด ย่อมไม่สนใจหลีกเลี่ยงไม่กระท�าอย่างนั้น

แต่แม้จะเห็นหรือไม่เห็น จะรู้หรือไม่รู้ จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ในเรื่อง

บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น การท�า การละ ให้ถูกตาม 

ความเป็นจริงเท่านั้น ท่ีจะท�าให้ได้รับผลดี ไม่มีผลร้าย แม้ไม่ท�า ไม่ละให้ถูกตาม 

ความเป็นจรงิแล้วย่อมจะไม่ได้รบัผลด ีจะมผีลร้ายแน่นอน ผูไ้ม่มีปัญญารูจ้รงิเห็นจรงิ

มคีวามประมาทในการคดิการพดูการท�าสิง่ทัง้หลาย เรือ่งทัง้หลาย จงึย่อมไม่ประกอบ

ในสิ่งควรประกอบ ไม่ละในสิ่งควรละ แต่กลับไปประกอบสิ่งไม่ควรประกอบ และ 

กลับไปละสิ่งไม่ควรละ จึงย่อมจะไม่ได้รับผลดี ย่อมมีผลร้ายเป็นผลอันควรแก่เหตุ

ในทางตรงกันข้าม ความมีปัญญารู ้จริงเห็นจริงในเรื่องดังกล่าวเป็นต้น  

ย่อมท�าให้เกิดความไม่ประมาท ระมัดระวังที่จะคิด จะพูด จะท�า ส่ิงทั้งปวง เรื่อง 

ทั้งปวง มีสติรักษาตนรักษาใจ ไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ขาดความยับย้ัง  

เพราะเมือ่รูจ้รงิในสิง่ใด ก็ย่อมรู้คุณรูโ้ทษของสิง่นัน้ตามจรงิด้วย ย่อมท�าสตไิม่ประมาท

เพื่อประกอบสิ่งควรประกอบ ละสิ่งควรละ อันจะน�าให้ได้รับผลดี ไม่มีผลร้าย และ

ย่อมเห็นค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นส่ิงควรรักษาไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ  

เพราะเป็นเหตุแห่งความสุขสวัสดีของชีวิต ความมีปัญญากับความไม่ประมาทจึงเป็น

ธรรมอปุการะกนั ท่ีบรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลายควรอบรมให้เกดิขึน้ และเมือ่เกดิขึน้ 

แล้วควรรักษาไว้ ควรส่งเสริมให้เจริญสืบไปเป็นล�าดับ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ด�าเนิน 

ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุผลสุดยอดแล้วในการบริหารจิต
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วันที่ ๖ เมษายน เป็นวันที่ระลึกมหาจักรี รายการบริหารทางจิต ขอถวาย

พระราชกุศลสมเด็จพระบรมบุรพกษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

ทกุพระองค์ ขอถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า อกีสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และขอถวายพระพร 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทุกพระองค์ ขอให้ทรงพระเจริญสุข 

สวัสดิพิพัฒนมงคลทุกประการ

ใครจะได้สุขอันไพบูลย์

“อย่ามัวประกอบความประมาท อย่ามัวประกอบความเชยชมยินดีในสิ่งที ่

ยั่วยวนใจ ผู้ที่ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่แล จึงจะบรรลุสุขอันไพบูลย์”

ขอบรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย ได้น้อมรับพระพุทธภาษิตบทนี้ไปเป็น 

คุณประโยชน์ เป็นสิริมงคลแก่จิตใจ เพราะพระพุทธภาษิตบทนี้เป็นค�าตรัสเตือนของ

พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนักบริหารจิตที่ได้บรรลุผลสูงสุดแล้ว ไม่มีนักบริหารจิตผู้ใด

ทัดเทียมแล้ว ในพระพุทธภาษิตบทนี้ทรงเตือนมิให้ “มัวประกอบความประมาท”  

มิให้ “มัวประกอบความเชยชมยินดีในสิ่งที่ยั่วยวนใจ” นั่นก็คือ ทรงเตือนมิให้ใช้ชีวิต 

หรือใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่นี้อย่างมัวเมาลุ่มหลงยินดีทั้งหลาย อันความมัวเมาลุ่มหลงเช่น 

นั้นคือความประมาท เพราะเป็นเหตุให้ขาดสติ เป็นเหตุให้คิด พูด ท�า ไปตามอ�านาจ

ความลุม่หลงยินดีในสิง่อันน่าลุ่มหลงยินดทีีย่ัว่ยวนใจทัง้หลายนัน้ เมือ่มคีวามประมาท

เสียแล้วกเ็ท่ากบัไม่มปัีญญาเหน็อย่างถูกต้องว่าสิง่ใดควรคดิ สิง่ใดไม่ควรคดิ สิง่ใดควรพดู 

สิ่งใดไม่ควรพูด สิ่งใดควรท�า สิ่งใดไม่ควรท�า จึงย่อมคิดผิด พูดผิด ท�าผิด มากน้อย 

หนักเบาไปตามอ�านาจความประมาทหรือความลุ่มหลงชื่นชมยินดีที่มีมากหรือน้อย 

หนักหรือเบา ที่สามัญชนทั้งหลายยังคิดผิด พูดผิด ท�าผิด เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์โทษ

ของความผิดนั้น ๆ กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะยังมัวเมาประกอบความประมาทอยู่ด้วยกัน

ทุกคน

ส่วนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่คิดผิด  

ไม่พดูผดิ ไม่ท�าผดิแล้วกเ็พราะท่านมสีตบิรบิรูณ์แล้วทกุเวลา ท่านไม่มีความประมาทแล้ว 
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พระปัญญาคณุของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าและปัญญาคณุของพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย

เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ท�าให้เห็นแจ้งรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 

ท�าให้เห็นสิง่ทีย่ัว่ยวนใจให้ลุม่หลงส�าหรับสามัญชนทัว่ไปว่าเกดิขึน้ด้วยการคดิปรงุหรอื

ปรุงคิดของใจอันมีกิเลส หาได้เป็นความจริงแท้ไม่

ดังนั้น ส�าหรับท่านผู้มีสติ มีความไม่ประมาทบริบูรณ์อยู่ทุกเวลา รูป เสียง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะคือสิง่ท่ีกายถกูต้องท้ังหลาย จงึไม่เป็นเหตแุห่งความคิด ความลุม่

หลงชื่นชมยินดีของท่าน ท่านจึงเป็นผู้บรรลุสุขอันไพบูลย์ เพราะไม่ต้องหว่ันไหว 

ด้วยอ�านาจของความคร�า่ครวญความปรารถนาต้องการ ในรปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ

ใด ๆ  ตา ห ูจมกู ล้ิน กายของท่านอยูใ่ต้อ�านาจของใจทีไ่ม่ประกอบด้วยความประมาท

แล้ว เพราะเป็นใจทีบ่รสิทุธิบ์รบิรูณ์แล้วด้วยสติและปัญญา ท่านจงึบรรลุสุขอนัไพบลูย์ได้

สามัญชนท้ังหลายแม้ไม่อาจมีสต ิมปัีญญา มคีวามไม่ประมาทได้ในชัน้สงูสดุ 

เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเพราะยังมีกิเลสคือโลภะหรือราคะ 

โทสะ และโมหะ คือ โลภ โกรธ หลง เป็นเครื่องบดบังจิตใจมิให้สติและปัญญาเกิด

ได้เต็มที่ มิให้ได้บรรลุสุขอันไพบูลย์ แต่ก็สามารถจะบรรลุสุขในชั้นหนึ่งได้ มีความ

ทุกข์เบาบางลงได้ แม้มีความเพียรตามรักษาสติ มิให้ประมาทมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งใด

สิ่งหน่ึง หรือผู้ใดผู้หนึ่งจนเกินไป พยายามมีสติท�าปัญญาให้เห็นจริงแม้เพียงว่า  

ที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวเมาลุ่มหลงนั้น ก็เพราะทรง 

มุ่งจะช่วยให้ได้เป็นสุขตามสมควร จนถึงได้บรรลุสุขอันไพบูลย์ จึงควรต้องน้อมรับ 

พระกรุณาคุณอันนั้นมาปฏิบัติ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู ้ถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะ  

อันจะน�าให้เกิดความสุขได้จริง สมดังที่พระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณามุ่งจะช่วย

วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่แบบไทย รายการ

บริหารทางจิต ขอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอถวายพระพร สมเด็จพระราชชนนีบพิตร 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทุกองค์ ขออ�านวยพรผู้มาบริหารจิตและ 

ผู้มิได้มาบริหารจิตทั้งหลายทั่วกัน เทอญ
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ปราสาทคอืปัญญา

“บัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทในกาลใด ในกาลนั้นเขา

ขึน้สูป่ราสาทคอืปัญญา เป็นผูไ้ม่มโีศก มองเหน็หมูส่ตัว์ผูม้โีศกเหมอืนอย่างผูท้ีย่นืบน

ภูเขามองเห็นผู้ที่ยืนอยู่ที่พื้นดิน เพราะว่าธีรชนย่อมมองเห็นคนพาลทั้งหลายได้”

ความหมายของพระพทุธภาษติบทดังกล่าว กค็อื เม่ือใดบณัฑติคอืผูมี้ปัญญา

สามารถท�าความประมาทให้ลดน้อยลงด้วยการท�าความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้น เมื่อนั้น

ปัญญาของบัณฑิตน้ันย่อมสูงขึ้น ย่อมสามารถท�าใจตนให้พ้นความทุกข์โศกได้ และ

ย่อมสามารถมองเห็นบุคคลอ่ืนท่ีตกอยู่ใต้อ�านาจความทุกข์โศก เหมือนผู้ที่ยืนอยู่บน

ภูเขาสามารถมองเห็นผู้ที่ยืนอยู่บนพื้นดินอันต�่ากว่าได้ ฉะนั้น นั่นก็คือ ผู้เป็นปราชญ์

หรือผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความเป็นพาลหรือความไม่มีปัญญาของคนอื่นได้

หากจะอธิบายให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ก็น่าจะอธิบายได้ว่าผู ้ท่ีมีปัญญาอยู ่แล้ว  

ย่อมสามารถเพิ่มพูนปัญญาให้สูงยิ่งขึ้นได้ด้วยการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ท�าความ

ประมาทให้ลดน้อยลง อันปัญญาคือความเห็นตามเป็นจรงินีเ้กดิขึน้เมือ่ใด จะสามารถ

ท�าให้พ้นจากความทุกข์โศกได้เมื่อนั้น สามัญชนท้ังหลายยังทุกข์โศกกันอยู่มากบ้าง 

น้อยบ้าง ก็เพราะขาดปัญญาเห็นตามความจริง มากบ้างน้อยบ้าง มีปัญญาบริบูรณ์ 

ขาดจากความประมาทแล้วอย่างสิ้นเชิงเมื่อไร ย่อมพ้นจากความทุกข์โศกทั้งปวง 

เมื่อนั้น ฐานะของปัญญาและของจิตใจบุคคลดังกล่าว ย่อมสูงกว่าฐานะของปัญญา 

และของจิตใจบุคคลซ่ึงยังมีความประมาทอยู่เป็นอันมาก จึงย่อมสามารถเห็นปัญญา

และจติใจทีอ่ยูใ่นฐานะต�า่กว่าได้ เหมอืนผูข้ึน้ไปอยูบ่นทีส่งูย่อมแลลงมาเหน็ผูท้ีอ่ยูใ่นที่

ต�่ากว่า

คนไม่มีปัญญาเป็นเช่นไร คนมีปัญญาย่อมรูย่้อมเข้าใจ เหมอืนคนบนทีส่งูอาจ

รู ้เห็นคนอื่นท่ีต�่ากว่าได้น่ันเอง คนเสมอกันย่อมไม่อาจเห็นกันได้สะดวกสบาย  

เปรียบก็คือบรรดาผู้ที่มีเรื่องวุ่นวายมากมายด้วยกัน ย่อมไม่มีใครเห็นว่าใครอื่นเป็น

อย่างไร ย่อมวุ่นอยู่แต่ในความวุ่นของตนเองเท่านั้น ผู้ไม่วุ่นเท่านั้นท่ีจะเห็นความวุ่น

ของผู้อื่น และขณะเดียวกันก็เห็นความไม่วุ่นของตนด้วย
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เมื่อผู้มีปัญญา เห็นคุณของความไม่ประมาทและเห็นโทษของความประมาท  

มีสติท�าความไม่ประมาทอยู่เสมอในการคิด การพูด การท�า ความประมาทในการ 

ทัง้ ๓ กย่็อมไม่บังเกดิขึน้แก่ตน เม่ือไม่ประมาทในการคดิ การพูด การท�า ย่อมคดิดี 

ย่อมพูดดี ย่อมท�าดี อันเป็นการท�าความประมาทในการคิด การพูด การท�า ให้ลด

น้อยลงถึงหมดสิ้นไป นั่นก็คือย่อมเป็นผู้มีปรกติไม่คิดไม่ดี ไม่พูดไม่ดี ไม่ท�าไม่ดี  

ผู้ที่ไม่ท�าสิ่งใดเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี เมื่อผู้อ่ืนท�าสิ่งนั้น ก็ย่อมรู้ได้ว่าผู้อื่นท�าสิ่งไม่ดี 

ท�าความไม่ด ี เพราะความไม่ดีนัน้ผูใ้ดท�า กเ็ป็นความไม่ดี มใิช่ว่าคนหน่ึงท�าจงึจะเป็น

ความไม่ดี อีกคนหนึ่งท�าจะเป็นความดี ในทางตรงกันข้าม ความดีนั้นผู้ใดท�าก็เป็น

ความดี มิใช่ว่าคนหนึ่งท�าจึงจะเป็นความดี อีกคนหนึ่งท�าจะเป็นความไม่ดี

ความดคีวามไม่ดีย่อมเป็นความดคีวามไม่ดทีีม่คีวามหมายตายตวัดงักล่าว คอื

ไม่ว่าผู้ใดท�าก็ต้องเป็นความดีหรือเป็นความไม่ดี ตามความเป็นจริงเสมอ ดังนั้น 

ผู้มีปัญญาไม่ประมาท ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท�า ไม่ดีเพราะรู้ว่าเป็นความไม่ดี พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบว่าเป็นผู้ขึ้นไปสู่ปราสาท คือ ขึ้นไปสู่ที่สูง อาจเห็นผู้ที่อยู่ 

ต�่ากว่าได้ชัดเจน ในขณะท่ีบรรดาผู้ท่ีอยู่ในระดับตาเสมอกันหาอาจจะเห็นกันชัดเจน

เช่นนั้นไม่

พิจารณาดูจะเห็น เช่น คนพาลทั้งหลายย่อมคบค้าสมาคมเข้าพวกเข้าหมู่กัน

ได้สนิทสนม ต่างก็ไม่เหน็กนัและกนัว่าเป็นพาล เพราะเป็นผูเ้ท่ากนั อยูใ่นทีต่�า่ด้วยกนั 

หามพีาลคนใดคนหนึง่อยูป่ราสาทคอือยูใ่นทีส่งูกว่าพาลทัง้หลายอืน่ไม่ ผูท้ีจ่ะขึน้ไปสูท่ี่

สูงกว่าคนพาลทั้งหลายได้คือบัณฑิตผู้มีปัญญาเท่านั้น ดังนั้น บัณฑิตคือผู้มีปัญญา

เท่านัน้ทีจ่ะรูว่้าพาลเป็นพาล พาลเองหาได้รู้ตวัเองไม่ และหารูไ้ม่ว่าผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นพาล

หรือเป็นบัณฑิต

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายล้วนเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะได้ชื่อว่าเป็นพาล  

จึงควรต้องท�าปัญญาให้ยิ่งขึ้น ด้วยการละความประมาท ท�าความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้น

ทัง้ในการคิด การพดู การท�า คอืไม่ว่าจะคดิอะไรกใ็ห้เป็นการคดิทีด่ ีไม่ว่าจะพดูอะไร 

ก็ให้เป็นการพูดท่ีดี ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ให้เป็นการท�าที่ดีเช่นนี้เสมอไป จะเป็นผู้ไม่ม ี

ความโศก คือมีความสุขนั่นแล
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ใครเป็นเหมอืนม้าฝีเท้าเร็ว

“เมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้ว เหมือนอย่างหลับ ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ตื่น 

อยูม่าก ทรงปัญญาด ีย่อมท้ิงไป เหมือนอย่างม้าฝีเท้าเรว็ทิง้ม้าทีไ่ม่มกี�าลงัไป ฉะนัน้”

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบบรรดาผู้ท่ีประมาทท้ังหลายกับผู้นอนหลับ 

ในทางตรงกนัข้าม ทรงเปรียบผูไ้ม่ประมาทกบัผูต้ืน่อยู่ และได้ทรงเปรยีบด้วยว่า ผูต้ืน่

เป็นผู้มีปัญญาห่างไกลกับผู้หลับ เหมือนม้าฝีเท้าเร็วย่อมทิ้งม้าไม่มีก�าลังไปได้ไกล 

ฉะนั้น

อันผู้ประมาทในการคิด การพูด การท�าของตนท่ีทรงเปรียบเหมือนคน 

นอนหลับ ก็เพราะผู้ประมาทดังกล่าวไม่ระวังการคิด การพูด การท�าของตนให้เป็น 

การคิดที่ดี การพูดที่ดี การท�าที่ดี จะคิด จะพูด จะท�าอย่างไร ก็ปล่อยไปตามชอบใจ 

ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูก ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว เหมือนคนนอนหลับไม่รู้อะไรทั้งส้ิน ไม่มีสติปัญญา 

ในการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่หลับเสียจริง ๆ ในการนอนก็ยังดีกว่าผู้ที่ทรงเปรียบว่า 

หลับเพราะมีความประมาท เพราะผู้ที่หลับจริง ๆ ด้วยการนอนย่อมเป็นผู้ไม่คิด  

ไม่พูด ไม่ท�ากรรมใด ๆ แล้ว ผลจากกรรมนั้น ๆ ย่อมไม่มี ส่วนผู้หลับเพราะเป็นผู้

ประมาทยังเป็นผู้คิดอยู่ พูดอยู่ ท�าอยู่ เรียกว่ายังเป็นผู้ท�ากรรมอยู่ ผลจากกรรม 

จึงย่อมมี และเม่ือเป็นผลท่ีเกิดจากกรรมอันประกอบด้วยความประมาท ไม่ระมดัระวัง

ก่อนแล้วจงึท�า ผลจงึย่อมเป็นผลท่ีไม่ดี เพราะผูป้ระมาทย่อมประกอบกรรมอนัประมาท 

ไม่ว่าจะคดิ จะพดู จะท�า เป็นไปอย่างประมาท มิได้ระวัง รอบคอบว่าเป็นสิ่งควรคิด 

ควรพูด ควรท�าหรือไม่ เพยีงใด อนัการคิดการพดูการท�าของสามญัชนทุกคนนัน้เป็น

ความผดิพลาดได้ง่ายอยูแ่ล้ว แม้ไม่มสีตทิ�าความไม่ประมาทระมัดระวังไว้โดยควรว่าจะ

ไม่คิดผิด พูดผิด ท�าผิด ก็จะน�าไปสู่ความผิดได้ยิ่งขึ้น

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสพระพทุธภาษติทีอ่ญัเชิญมานี ้เนือ่งด้วยมพีระภกิษุ 

๒ รปูเป็นเพือ่นกนั รปูหนึง่ไม่ประมาท บ�าเพ็ญความเพียรสม�า่เสมอเป็นนติย์ จนส�าเรจ็

มรรคผลนพิพาน ส่วนอีกรปูหน่ึงประมาท ไม่บ�าเพญ็ความเพยีร ใช้เวลาให้หมดไปด้วย

การพดูคยุกบัเพือ่นภกิษอุืน่ เมือ่รปูไม่ประมาทบรรลผุลส�าเรจ็แล้ว พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
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จึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตเปรียบผู้ประมาทว่าเหมือนคนนอนหลับ ย่อมไม่ก้าวไป  

ขณะท่ีผู้ไม่ประมาทซ่ึงเหมือนผู้ตื่นอยู่ ก้าวเลยไปไกลแล้ว พระพุทธภาษิตบทนี้ก ็

เช่นเดียวกับพระพุทธภาษิตบทอื่น ๆ  อีกเป็นอันมาก ที่ใช้เป็นคติสอนใจได้ทั้งผู้ปฏิบัติ

ทางธรรมะและทางโลก คือไม่ว่าจะเป็นผูป้ฏบิตัทิางธรรมะหรอืจะเป็นผูป้ฏบิตัทิางโลก

ก็ตาม จ�าเป็นจะต้องต้ังอยู่ในความไม่ประมาท จึงจะสามารถด�าเนินก้าวหน้าไป 

สู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วและด้วยดี จนส�าเร็จผลสมประสงค์

ความเพียรและความมีสติเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความไม่ประมาท คือ 

จะต้องมีความเพียรมีสติไม่ประมาทในการคิด การพูด การท�าให้ถูกต้อง ดีงาม 

อยู่เสมอ ไม่สักแต่ว่าท�าไปง่ายคือไม่เห็นว่าง่าย ว่าสะดวก ว่าสบาย แล้วก็คิด ก็พูด  

ก็ท�าไปเช่นท่ีพระภิกษุผู้ประมาทเห็นว่าการพูดคุยโดยไม่ประกอบความเพียรเป็น 

การท�าที่สะดวกสบายกว่าการประกอบความเพียร จึงไม่ได้รับผลที่ควรได้ควรถึง  

ส่วนพระอกีรปูหนึง่นัน้ไม่ประมาท มคีวามเพยีรแม้ในสิง่ทีไ่ม่สะดวกสบาย จงึได้รบัผล

งดงามที่ควรได้ควรถึง

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ล้วนเป็นผู้ต้องการความส�าเร็จในชีวิต จึงควร

เห็นความส�าคัญของพระพุทธภาษิตบทข้างต้นนี้ให้มาก ควรพยายามตั้งอยู่ในความ 

ไม่ประมาท ไม่ท�ากรรมใดก็ตามเพราะเพียงเห็นว่าท�าง่าย แต่ต้องพิจารณาใคร่ครวญ

เสียก่อนเสมอไปว่าเป็นกรรมที่ดีหรือไม่ จะน�าให้เกิดผลเช่นไร ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  

อย่าคดิ อย่าพดู อย่าท�ากรรมทีไ่ม่ดเีพราะจะไม่ท�าให้ก้าวหน้าไปในทางทีดี่ ตรงกนัข้าม 

จะท�าให้ถอยหลังไปในทางที่ไม่ดี และจะน�าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน บรรดาผู้

ไม่ประมาทท้ังหลายได้พากันก้าวไปไกลแล้วในทางดี แม้ไม่ต้องการจะอยู่ห่างไกล  

ผูม้ปัีญญาไม่ประมาทเหล่านัน้ทุกคนกต้็องท�าตนให้เป็นม้าฝีเท้าเรว็ด้วยการไม่ประมาท  

จึงจะได้บรรลุจุดหมายปลายทาง ได้พบความส�าเร็จในชีวิต ไม่ผิดหวัง ไม่น้อยหน้า 

ผู้มีปัญญาตามรักษาความไม่ประมาททั้งหลาย
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ฉัตรมงคล

“ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตร (ร่ม) ใหญ่ในฤดูฝน”

เมื่อพูดถึงร่มคือฉัตร ก็น่าจะนึกกันได้ในทันทีว่าคือเครื่องที่จะกันแดดกันฝน

ให้เราได้ ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก ผู้มีร่มกางกั้นอยู่ก็ย่อมไม่เปียกเปื้อนไม่ถูก

แผดเผา สามารถยังตนให้สบายอยู่ได้พอสมควร ในขณะที่ผู้ตัวเปล่าปราศจากร่ม 

กางกั้นและอยู่ในที่โล่งแจ้งจะเปียกปอน ร้อนระอุ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะเช่นฉัตรคือร่ม คือ สามารถกัน 

ความแปดเปื้อนและความแผดเผาเร่าร้อนได้ แต่ร่มนั้นเป็นเครื่องคุ้มกันภายนอก  

ส่วนธรรมะเปน็เครือ่งคุม้กันภายใน ร่มท�าไมใ่ห้ฝนเป้ือนเปียกกาย ไม่ให้แดดแผดเผา

กาย ส่วนธรรมะท�าไม่ให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแปดเปื้อนใจ แผดเผาใจ

ยามฝนตก ยามแดดออก ทุกคนเห็นความส�าคัญของร่ม เพราะทุกคน 

ไม่ต้องการให้เนือ้ตัวเปียกปอนหรือร้อนแดด เป็นความเคยชนิส�าหรบัทกุคนทีจ่ะคดิถงึ

ร่มขึ้นมาได้ เม่ือถึงเวลาเช่นน้ัน น่าเสียดายอย่างที่สุดที่ไม่ค่อยมีผู้เคยชินที่จะนึกถึง

ธรรมะยามได้รับความทุกข์แผดเผาใจ เพราะเมื่อไม่นึกถึงธรรมะว่าจะช่วยแก้ทุกข์ไม่

ให้แผดเผาใจได้เหมือนร่มช่วยกันแดดกันฝน ส่วนมากเราจึงไม่ยินดี เต็มใจจะเตรียม

มธีรรมะไว้ประจ�าใจเพือ่ป้องกนัทกุข์เหมอืนท่ีมกัจะเตรียมร่มตดิตวัไปไหน ๆ  กนัเสมอ

ความจริงนั้น แม้จะทรงเปรียบธรรมะเครื่องคุ้มใจว่าเหมือนร่มเครื่องคุ้มกาย 

แต่เคร่ืองคุ้มใจก็เป็นความส�าคัญ เป็นความจ�าเป็นกว่าเครื่องคุ้มกายอยู่เป็นอันมาก 

เปียกฝน ร้อนแดดน้ัน เม่ือพ้นฝนแล้วก็หายเปียก หายร้อน กลับเป็นปรกติได้ 

เหมือนเดิม แต่ความทุกข์หรือกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย เมื่อแผดเผาใจได้ แล้ว

แต่ละคร้ังย่อมไม่พ้นไปจากใจได้เลย ย่อมรวมตวัอยูใ่นใจ ส่ังสม เพิม่พนูยิง่ขึน้เรือ่ยไป 

คนเจ้าทุกข์คือคนที่พบความทุกข์บ่อย ๆ เรื่องนั้นบ้าง เรื่องนี้บ้าง แล้วความทุกข์นั้น 

ก็รวมตวัเพิม่พนูย่ิงขึน้ทกุที อยูใ่นใจ เกดิผลให้เจ้าของดวงใจนัน้เป็นคนเจ้าทกุข์ แต่แม้

จะเปียกฝนอย่างชุ่มโชกสักกี่ ๑๐๐ กี่ ๑‚๐๐๐ ครั้ง ก็สามารถจะท�าให้หายเปียกได้

จริง ๆ เสมอ ไม่ใช่ว่าความเปียกจะเพ่ิมพูนขึ้นทุกเวลาจนต้องกลายเป็นผู้เปียกโชก 

อยู่เสมอ เหมือนที่ผู้พบทุกข์เสมอต้องกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไป
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แม้ตามตัวอย่างเพียงเท่านี้ ก็น่าจะเห็นได้ว่าเครื่องคุ้มกาย แม้ส�าคัญเพียงไร

กยั็งหาได้ส�าคญักว่าเครือ่งคุม้ใจไม่ เครือ่งคุม้ใจส�าคญักว่าเคร่ืองคุม้กายอย่างประมาณ

มิได้เลย นั้นก็คือร่มแม้จะส�าคัญเพียงใดยามแดดออกฝนตก แต่ธรรมก็ยังส�าคัญกว่า

อย่างประมาณไม่ได้จรงิ ๆ  ฝนมีหยุดตก แดดมหียุดออก แต่กเิลสเครือ่งเศร้าหมองใจ

ทัง้ภายนอกและภายในของสามัญชนทุกคนไม่มเีวลาสงบระงบั เกดิอยูเ่สมอ มอียูเ่สมอ 

ถ้าจะเปรียบธรรมะเป็นร่ม และเปรียบกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองใจเป็นแดดเป็นฝน  

กจ็ะต้องเป็นแดดเป็นฝนท่ีออกอยูต่กอยูทุ่กเวลาไม่เลอืกกาลสถานที ่ไม่มร่ีมไม้ชายคา

ที่ฝนตกแดดออกไม่ทั่วถึง และร่มคือธรรมะเครื่องคุ้มกันก็เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องมี

ประจ�าใจอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นน้ันแล้ว กจ็ะเป็นผูเ้ปียก เป็นผูร้้อนอยูเ่สมอ จะหาความ

สขุไม่ได้ ความทกุข์จะเพิม่พนูขึน้ตามวนัเวลา เพราะดงักล่าวแล้วส่ิงทีเ่กิดขึน้กระทบใจ

นั้นไม่มีวันลบเลือนหมดสิ้นไปได้เลย มีแต่จะส่ังสมตัวย่ิงขึ้นในใจเท่านั้น เป็นความ

สกปรกความทุกข์ร้อนยิ่งขึ้นเท่านั้น

ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 

ก็ด้วยทรงพระกรุณาจะโน้มน้าวจิตใจคนท้ังหลาย ให้พร้อมเพรียงกันมาศึกษาธรรมะ

ปฏิบัติธรรมะจนมีธรรมะประจ�าตน ธรรมะของตนจะได้รักษาตนให้พ้นความทุกข ์

น้อยใหญ่ จนถึงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้สิ้นเชิง 

บรรดาผูม้าบรหิารจติท้ังหลายเป็นผูก้�าลงัปฏบิตัติามค�าทีพ่ระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ทรงแนะน�าตักเตือนชักชวนแล้ว ขอจงมีความเพียรตั้งมั่นด�าเนินต่อไปตามทางท่ีถูก 

ที่ควร ที่จะน�าไปสู่ความไม่ทุกข์ไม่ร้อนทั่วกันตลอดไป

วันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันมหาสมัยฉัตรมงคล รายการบริหารทางจิต 

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบุญญาบารมีทั้งหลาย  

ได้อภิบาลรักษาให้ทรงพระเจริญรุ ่งเรืองย่ังยืนสืบไปในพระเศวตฉัตรชั่วกาลนาน  

พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงเป็นความร่มเย็นเป็นสุข 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ สมณชพีราหมณ์ ไพร่ฟ้าประชาชนทัว่หน้า เช่นเดยีวกับธรรมะ

เป็นเครื่องรักษาผู้ประพฤติธรรมให้ร่มเย็นเป็นสุข ฉะนั้น เทอญ
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อัปปมาทเกื้อกูลความส�าเร็จ

“ท้าวมฆวาถึงความประเสริฐสุดแห่งเทพทั้งหลาย เพราะความไม่ประมาท 

บัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญความไม่ประมาท ติเตียนความประมาทในกาลทุกเมื่อ”  

ความหมายของพระพุทธภาษิตบทนี้ก็คือ ธรรมะที่ท�าให้ได้เป็นพระอินทร์ผู ้เป็น 

เทพสูงสุดในบรรดาเทพทั้งหลาย คือความไม่ประมาท บัณฑิตคือคนดีท้ังหลาย 

สรรเสริญความไม่ประมาท และติเตียนความประมาททุกเมื่อ

อนัประวตัขิองพระอนิทร์หรอืท้าวมฆวาน้ัน กล่าวว่าเมือ่ยังเป็นมนษุย์เป็นผูไ้ม่

ประมาททัง้ในการประพฤตเิพือ่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ืน่ เพือ่ประโยชน์ตน คอื

ประพฤติตนอยู่ในวัตตบท ๗ ประการ มีเลี้ยงมารดาบิดา ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน

ต่อผูเ้จริญในตระกลู มวีาจาอ่อนหวาน มวีาจาไม่ส่อเสยีด มีใจปราศจากความตระหนี่ 

ยินดีในการจ�าแนกแจกทาน มีวาจาสัตย์ และมีปรกติไม่โกรธ ถ้าความโกรธเกิดขึ้น 

กก็�าจัดได้โดยเรว็ เพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืการชกัชวนพวกเพือ่นให้ท�าถนน สร้างศาลา

พักร้อน ขุดสระโบกขรณี ท�าสวนดอกไม้สาธารณะ

การประพฤติตนอยู่ในวัตตบท ๗ ประการของท้าวมฆวาหรือพระอินทร ์

เมื่อเป็นมนุษย์น้ัน หากไม่พิจารณาให้ดีก็อาจเห็นไปได้ว่าเป็นการประพฤติเพื่อ 

ประโยชน์ผู้อื่น มิใช่เพื่อประโยชน์ตนอย่างไร แต่หากพิจารณาให้ดีก็จะเห็นได้ไม่ยาก

ว่าการประพฤติดังกล่าวนั้น เป็นการประพฤติเพื่อประโยชน์ตนของผู้ประพฤติโดยแท้  

การเลี้ยงมารดาบิดาก็ตาม การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญในตระกูลก็ตาม 

หรือข้อหนึ่งข้อใดในธรรมะทั้ง ๗ ข้อนั้นก็ตาม ล้วนเป็นเครื่องเสริมส่งผู้ประพฤติให้ดี

งามทั้งส้ิน มิได้เป็นการเสริมส่งผู้ใดอ่ืนนอกเหนือจากผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดีงามเลย  

ผูเ้ลีย้งมารดาบดิา เป็นผูม้กีตัญญกูตเวท ีเป็นผูจ้ะได้รบัสริมิงคลจากการประพฤตปิฏบิตัิ

เช่นนั้น ผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญในตระกูลเป็นผู้เคารพผู้ควรเคารพจึง

เป็นผู้จะได้รับสิริมงคลจากการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นของตนเช่นกัน

มารดาบดิากต็าม ผูเ้จรญิในตระกลูกต็าม หาได้รับประโยชน์จากการประพฤติ

ปฏิบัตินั้นโดยตรงและเสมอเหมือนที่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติจะได้รับเอง ไม่เทียบจากที่ผู้

ปฏิบัติเช่นนั้นได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ก็น่าจะเห็นได้ชัด เพราะผู้ประพฤติปฏิบัต ิ
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ต่างหากที่ได้ไปเสวยสุขเป็นเทพผู้ประเสริฐแห่งเทพทั้งหลาย หาใช่มารดาบิดาหรือ 

ผู้เจริญในตระกูลคนหนึ่งคนใดไม่ เช่นนี้ก็เห็นได้ว่าการประพฤติในวัตตบทของผู้ใด

ก็ตาม เป็นการประพฤติเพื่อประโยชน์ตนจริง ๆ  มิใช่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเลย

การมีวาจาอ่อนหวาน ไม่ส่อเสียด มีวาจาสัตย์ ยินดีในการแจกทาน และ 

มปีรกตไิม่โกรธ เหล่าน้ีก็เป็นประโยชน์ตนแก่ผูป้ระพฤติปฏิบตัทิัง้ส้ิน ผูท้ีพ่ดูอ่อนหวาน 

ไม่ส่อเสียด มีสัจจะ ยินดีในการให้ และไม่โกรธ ย่อมเป็นท่ีรักท่ีนิยมของคนท่ัวไป 

ประโยชน์ย่อมเกดิแก่ตนได้เพราะเหตุนีป้ระการหนึง่ อกีประการหนึง่กค็อื ผูป้ระพฤติ

ปฏิบัติเช่นนี้สม�่าเสมอ คือ พูดจริงเสมอ พูดเพราะเสมอ ไม่ส่อเสียดเสมอ ยินดีใน

การให้เสมอ ไม่โกรธเสมอ ก็ย่อมสร้างนิสัยอันดีงามของตนเอง หรือเรียกอีกอย่าง 

ก็คือสร้างจิตใจตนเองให้เป็นจิตใจท่ีดีงาม มีค่า ซึ่งจะหาค่าของส่ิงอื่นเสมอด้วยค่า 

ของจิตใจนั้นไม่มี

แต่ผู ้ใดจะประพฤติปฏิบัติได้สม�่าเสมอเช่นนั้นจะต้องเป็นผู ้ไม่ประมาท  

ผู้ประมาทย่อมประพฤติไม่ได้ หรือจะกล่าวว่า ผู้ประมาทย่อมไม่ประพฤติเช่นนั้น 

ก็น่าจะไม่ผิด ที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยเหตุผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ คือผู้ประมาท

เป็นผูน้อนหลบั ไม่มปัีญญาเหน็ความจรงิ จึงไม่เหน็คณุเห็นค่าของการประพฤตปิฏบิตัิ

เช่นนั้น ก็เม่ือไม่เห็นคุณเห็นค่าของสิ่งใดแล้วใครเล่าจะท�าสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้าม 

เมื่อไม่เห็นโทษของสิ่งใดแล้วใครเล่าจะหลีกเลี่ยงการกระท�าสิ่งนั้น

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัไว้ด้วยว่าบัณฑติทัง้หลายสรรเสรญิความไม่ประมาท 

ติเตียนความประมาทในกาลทุกเมื่อ บรรดาผู้บริหารจิตท้ังหลาย แม้ต้ังอยู่ในความ 

ไม่ประมาทกย่็อมจะได้รบัค�าตรสัสรรเสริญของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะในบรรดา 

ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายนั้นแลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน

ใครยนิดใีนความไม่ประมาท

“ผู้เห็นภัย ยินดีในความไม่ประมาท ทั้งเห็นภัยในความประมาท เผาเครื่อง

ผูกเล็กใหญ่ไปเหมือนไฟเผาเชื้อฉะนั้น” 
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ในพระพุทธภาษิตบทนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนให้เห็นภัยใน 

ความประมาท ให้ปฏิบัติเพ่ือท�าลายเครื่องผูกน้อยใหญ่ที่ผูกไว้กับวัฏฏะ คือผูกไว้ให้

ต้องเวียนว่ายตายเกิด

ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด ความทุกข์ทั้งหลายมีอยู่ใน

การเวยีนว่ายตายเกดิ แม้ตดัเครือ่งทีผ่กูไว้กบัวัฏฏะได้ส้ินทัง้น้อยใหญ่ไม่ต้องเวียนว่าย

ตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอีก ทุกข์ทั้งหลายย่อมไม่เกิด ผู้ใดตัดเครื่องผูกน้อยใหญ่ได้สิ้น  

ผู้นั้นไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก ผู้นั้นไม่มีทุกข์อีก

แต่การจะตัดเคร่ืองผูกน้อยใหญ่ให้ได้ทั้งหมด เป็นสิ่งที่สามัญชนทั้งหลาย 

ยากจักท�าได้ทั่วกันในชาตินี้ภพน้ี แม้ว่าจะอาจท�าได้ในชาติหนึ่งภพหนึ่งภายหน้า  

ถ้ามคีวามเพยีรตดิต่อกนัไปไม่หยดุยัง้ อย่างไรกต็าม ในชาตนิีภ้พนีท้กุคนควรพยายาม

ปฏิบัติเพื่อตัดเครื่องผูกต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องผูกแห่งความชั่วร้ายและความทุกข์เดือดร้อน 

ให้สิ้นไปด้วยความไม่ประมาท ด้วยการเห็นภัยของความประมาท

ภัย คือ สิ่งที่น่ากลัว สิ่งท่ีพึงกลัว พึงพรั่นพรึง ปรกติคนเราย่อมกลัวภัย 

ต่าง ๆ  รอบด้าน เช่น อคัคภียั โจรภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่กม็รณภยั ภยัคอืความตาย 

เพราะสามัญชนทุกคนย่อมกลัวตาย คือกลัวการที่ร่างกายจะขาดลมหายใจเข้า-ออก 

ต้องปราศจากชีวิต เป็นซากศพเปื่อยเน่าสลายไป

แต่แม้สามัญชนจะกลัวภัยภายนอกดังกล่าวแล้วทั้งหมดกันเพียงไร ก็มัก 

ไม่กลัวภัยภายในอย่างหนึ่ง ซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่ง เพราะเป็นภัยที่จะท�าให้คนตายทั้งเป็น 

คือตายทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิต มีลมหายใจเข้า-ออก และมีร่างกายสมบูรณ์ด้วยเลือดเนื้อ  

ภัยภายในที่น่ากลัวอย่างยิ่งที่จะท�าให้คนตายทั้งเป็น คือ ภัยที่เกิดจากความประมาท 

หรอืจะกล่าวอกีอย่างว่า ความประมาทนัน้แหละทีเ่ป็นตวัภยัภายใน อันมอียูใ่นสามญัชน 

ทุกคน ก็ไม่ผิด

อาการของความประมาท กค็อื ความมวัเมา เลนิเล่อเผลอเพลนิ ขาดสตทิาง

จติใจ ความประมาทจงึเป็นเหตุให้น�าตนไปผกูพนัอยู่กบัเครือ่งผูกแห่งความชัว่ร้ายและ

ความทุกข์เดือดร้อนอันเป็น “พันธนาการ” คือ “เรือนจ�า” ทางจิตใจเป็นประถม  
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ต่อจากนัน้ กจ็ะน�าไปสูเ่รอืนจ�าทางกายเป็นอนัดบัต่อไป จติทีผ่กูพนัอยู่กบัความชัว่ร้าย

ต่าง ๆ  เช่น ทุจริตนานาชนิด เรียกว่าเข้าเรือนจ�าไปแล้ว กรรมคือการกระท�าทางกาย

และวาจาทีเ่กดิจากจติอนัผกูพนัอยู่กบัความชัว่ร้ายต่าง ๆ  นัน้จึงเป็นกรรมทีช่ัว่ร้ายด้วย 

กล่าวได้ว่าเม่ือจิตชั่ว กายและวาจาก็ชั่ว เมื่อจิตเข้าเรือนจ�า กายและวาจาก็ต้องเข้า

เรือนจ�าเช่นเดยีวกนั นกึถึงนักโทษในเรอืนจ�า เขาหาความสขุเช่นผู้ไม่ใช่นักโทษไม่ต้อง

อยู่ในเรือนจ�าไม่ได้ เขาต้องได้รับโทษ มีความทุกข์เดือดร้อนอันเรียกได้ว่าเป็นภัยอยู่ใน

เรอืนจ�า แต่เรือนจ�าส�าหรบัจองจ�านกัโทษจรงิ ๆ  กย็งัดกีว่าเรอืนจ�าส�าหรบัความชัว่ร้าย 

เพราะเรอืนจ�าส�าหรบันกัโทษจรงิ ๆ  นัน้ ยังเป็นสถานทีท่ีค่นทัง้หลายรงัเกยีจ เกรงกลวั

ที่จะเข้าไปอยู่และพยายามหลีกหนี

ส่วนเรือนจ�าส�าหรับความชั่วร้าย อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ 

ซึ่งเป็นภัยอย่างยิ่งน้ัน คนประมาทย่อมมองไม่เห็นว่าเป็นภัย แต่กลับมองเห็นไปว่า 

เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขนานาประการ เช่นเห็นว่าเป็นอาคารที่ใหญ่โต เต็มไปด้วย 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ เหมือนอย่างท่ีท่านเปรียบว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว  

จงึพยายามท่ีจะพาตนเข้าเรือนจ�า คือ ท�าทุกอย่างด้วยความประมาท แทนทีจ่ะพยายาม

ตัดเครื่องผูกต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองผูกแห่งความช่ัวร้ายให้ขาดสิ้นก็กลับไปเพิ่มให้มากขึ้น 

ให้แข็งแรงแน่นเหนียวยิ่งขึ้น

ผลกค็อืต้องเป็นนกัโทษแห่งเรอืนจ�าส�าหรบัความชัว่ร้ายตลอดไป อย่างเตม็ใจ 

อย่างไม่พยายามหลกีหน ีแต่ผู้ไม่ประมาทหาเป็นดงักล่าวไม่ ผู้ไม่ประมาทย่อมเห็นภยั

ในความประมาท ย่อมเห็นภัยในเครื่องทั้งหลายดังกล่าว ย่อมพยายามที่จะเผาเครื่อง

ผูกทั้งหลายดังกล่าวนั้นให้หมดสิ้นไปโดยอาศัยปัญญาอันประเสริฐ เหมือนอาศัยไฟ

ร้อนแรงเผาเชื้อไฟให้สิ้นไป ฉะนั้น

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๓ นี้ เป็นวันวิสาขบูชา คือ วันประสูติ 

ตรัสรู้และเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานแห่งพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ขอบรรดาผูม้าบรหิารจติ

ทั้งหลายได้พยายามแลให้เห็นโทษของความประมาท ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  

รักษากายวาจาใจให้ปราศจากความช่ัวร้ายทั้งปวง อย่างน้อยก็ให้ตลอดวันบูชานั้น  

เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาอันเป็นบูชาที่เลิศต่อพระรัตนตรัย
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นัยแห่งนพิพาน

“ผูเ้หน็ภยั ยินดใีนความไม่ประมาท ทัง้เหน็ภยัในความประมาท ไม่ควรจะเส่ือม 

ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพาน”

พระพทุธศาสนาแสดงไว้ว่าผลย่อมเกดิแต่เหต ุในพระพุทธภาษติข้างต้น แสดง

ความไม่ประมาทเป็นเหตุ แสดงความไม่เส่ือมเป็นผล ในทางตรงกันข้าม ถ้ามี 

ความประมาทเป็นเหตุ ก็ต้องมีความเสื่อมเป็นผล อันความไม่เส่ือมที่เป็นผลของ 

ความไม่ประมาท คอื ความไม่เสือ่มจากผลด ีตัง้แต่เบือ้งต้นจนถึงไม่เสือ่มจากนพิพาน

คือมีนิพพานเป็นที่หวังได้

อนัค�าว่า “นพิพาน” นัน้ ดจูะเข้าใจกนัโดยมากว่าเป็นธรรมะสุดเอือ้ม คอืเป็น

ธรรมะที่ไม่อาจจะได้จะถึงได้เลย ด้วยมีความเข้าใจผิดไปเสียเช่นนี้ จึงไม่สนใจที่จะ

ขวนขวายศกึษาปฏิบัตใิห้เข้าใจให้เกิดผล นพิพานดูเหมอืนจะเป็นส่ิงมดืมดิ ลีล้บั เข้าใจ

ไม่ได้ และเป็นธรรมะสูงสุดเอื้อมของผู้มีความเข้าใจผิดเช่นนั้นไปจริง ๆ แต่ความจริง

แล้วหาเป็นเช่นนัน้ไม่ เพราะธรรมะทัง้นัน้ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนล้วนประกอบด้วย

ลักษณะ ๓ ประการ คือ รู้ได้ มีเหตุที่อาจตรองตามได้ปฏิบัติได้จริง และนิพพาน 

ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ตรัสสอนไว้ จึงเป็นธรรมะที่รู้ได้ มีเหตุที่อาจตรองตามได้ และ

ปฏิบัติให้บรรลุได้

ที่ว่า รู้ได้ ก็คือ รู้ได้ด้วยอาศัยเหตุผลเปรียบเทียบระหว่างทางตรงกันข้าม  

๒ ทาง ทางหนึ่งมีกองไฟคือกิเลส อีกทางหนึ่ง ไม่มีกองไฟคือกิเลส จิตใจของสามัญ

ชนคือเราทั้งหลายน้ีแหละมีกิเลส ซ่ึงเป็นกองไฟ จึงมีความร้อน ส่วนจิตใจของท่าน 

ผู้บรรลุนิพพานแล้วไม่มีกิเลส คือไม่มีกองไฟ จึงไม่มีความร้อน เม่ือไม่มีความร้อน 

ก็ต้องมคีวามเยน็ กต้็องเป็นสขุ ไม่เป็นทุกข์ แม้การเปรยีบภาวะของกเิลสกบัภาวะของ

นิพพานอาจจะไม่เหมือนทีเดียวนักกับการเปรียบดังกล่าว แต่ก็พอจะเป็นทาง 

ให้รู้ธรรมะ คือนิพพานได้พอสมควร เหมือนรู้จักความแตกต่างระหว่างความเย็นกับ

ความร้อน

ที่ว่านิพพานมีเหตุที่อาจตรองตามได้ ก็คือ มีธรรมะตรงกันข้ามกับนิพพาน

เป็นเหต ุบรรดาผูมี้กิเลสคือผูมี้ธรรมะตรงกนัข้ามกบันพิพานนัน้ แม้สังเกตย่อมรูภ้าวะ
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แห่งจิตใจตนว่าร้อน ว่าไม่เป็นสุข ว่าเป็นทุกข์ และแม้จับภาวะแห่งจิตใจตนเป็นเหตุ

ตรองไปให้ถงึภาวะแห่งจติใจทีต่รงกนัข้ามกบัภาวะจติใจของตน ย่อมจะประมาณได้ว่า

ภาวะจิตใจที่ตรงกันข้าม ย่อมไม่ร้อน ย่อมเย็น ย่อมเป็นสุข ย่อมไม่เป็นทุกข์  

อันเป็นลักษณะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

ทีว่่านพิพานเป็นธรรมะทีป่ฏิบตัไิด้จรงิ กเ็พราะผูป้ฏบิตัธิรรมะไปสูน่พิพานจะ

บรรลุนิพพานได้จริง ดังท่ีพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านบรรลุกันแล้ว พ้นทุกข์  

พ้นการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้ว ทุกคนผู้เห็นภัยในความประมาท ตั้งอยู่ในความ 

ไม่ประมาท เพียรพยายามเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์

อย่างยิ่งคือไปสู่นิพพาน ชื่อว่าก�าลังเดินมุ่งหน้าไปสู่นิพพาน จะได้รับความสุขยิ่ง  

มีความทุกข์ลดน้อยลงทุกที เปรียบดังผู้ยืนอยู่ใกล้กองไฟกองใหญ่ที่ร้อนแรง แล้วออก

เดินห่างกองไฟกองนั้นออกไปทุกที ย่อมพ้นจากกระแสแห่งความร้อน ร้อนน้อยลง 

ทุกที จนถึงได้เย็นสบายในวาระหนึ่ง บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้ก�าลังเดิน 

หันหลัง ห่างจากกองไฟคือกิเลสแล้ว แม้มีความเพียรประกอบด้วยสติและปัญญา 

ด�าเนินให้ห่างกองไฟคือกิเลส ต่อไปจะเป็นผู้ไม่ประมาท ที่จะไม่เสื่อมจากนิพพาน  

สมดังพระพุทธภาษิตที่ยกมากล่าวข้างต้นแน่นอน

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓ นี้ เป็นวันวิสาขอัฏฐมีบูชา คือ วันถวาย

พระเพลงิพระพทุธสรรีะ พทุธศาสนกิชนถอืเป็นวันบชูาทีส่�าคญัย่ิงวันหนึง่เช่นเดยีวกบั

วันวิสาขบูชา ไฟภายนอกแม้มีโทษก็ยังมีคุณเช่นยังใช้ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได้ 

แต่ไฟภายในใจของสามัญชนทกุคนอันเกิดแต่กเิลสมแีต่โทษ หาคณุไม่ได้เลย ดบัเสยี

ได้เมื่อใด เมื่อนั้นจะถึงบรมสุขนั่นแล

จติห้ามยากแต่ท�าให้ตรงได้

“ผู้มีปัญญาย่อมท�าจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้ เหมือน

อย่างช่างศรท�าศรให้ตรง จตินีท้ีย่กขึน้เพือ่ละบ่วงแห่งมารย่อมด้ินรน เหมอืนอย่างปลา

ที่ซัดขึ้นจากที่อยู่คือน�้าไปบนบก ย่อมดิ้นรน”
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ในพระพุทธภาษิตบทนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงถึงลักษณะของจิต

ทั่วไปกับลักษณะของจิตขณะที่ปรารภการปฏิบัติ และวิสัยของผู้มีปัญญา 

ค�าว่า จิต หมายถึง สิ่งหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน ดังที ่

เรียกว่าจิตหรือจิตใจ ร่างกายนี้เม่ือมีจิตก็เป็นร่างกายเป็น ไม่เน่าเปื่อย มีชีวิต  

อายตนะต่าง ๆ มตีาหูเป็นต้นใช้ได้ จงึรู้ได้ คดินกึได้ ท�ากรรมอะไรได้ แต่ถ้าร่างกาย

ปราศจากจติ ก็เป็นร่างกายตาย เน่าเปื่อย ปราศจากชีวิต อายตนะต่าง ๆ ใช้ไม่ได้  

จึงไม่รู้อะไร เหมือนอย่างท่อนไม้ คิดนึกอะไรไม่ได้ ท�ากรรมอะไรไม่ได้ จิตจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญในบุคคลทุกคน เป็นเบื้องต้นของกรรม เป็นเครื่องน�าไปสวรรค์ นรก ทุคติ 

สุคติ ตลอดถึงนิพพาน

ถ้าจะถามว่า จิตอยู่ที่ไหน ก็ตอบได้อย่างง่าย ๆ  ว่าอยู่ที่ความคิด ใครต้องการ

จะจบัจติหรอืจะดจูติกใ็ห้จบัความคดิ ดคูวามคดิของตน ลกัษณะของจติทัว่ไปคอืดิน้รน 

กวดัแกว่ง รกัษายาก ห้ามยาก ลกัษณะดงักล่าวจะมองเหน็ได้ชดัในขณะทีป่ฏบิตัอิบรม

จิตคือท�าจิตให้เป็นสมาธิ เช่นให้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ท�าความรู้อยู่ที่ลมหายใจ 

จิตจะดิ้นรนเหมือนอย่างปลาท่ีเขาจับจากแม่น�้าซัดไปบนบกดิ้นอยู่ คือจิตจะไม่ยอม 

สงบง่าย ๆ จะดิ้นรนไปจากสมาธิ คือทิ้งอารมณ์ของสมาธิ คิดไปถึงเรื่องต่าง ๆ  

ที่จิตผูกพันอยู่ เม่ือปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ คืออบรมปัญญาให้เห็นอนิจจัง  

ทกุขงั อนตัตา จติกย็ิง่จะดิน้รน ไม่ยอมพจิารณาให้เกดิปัญญาเหน็ธรรมะ เหมอืนปลา

ที่ดิ้นพราดอยู่บนบก

แต่วสิยัของผูม้ปัีญญา ย่อมจะเอาชนะจติของตน คือ สามารถจะท�าจติให้ตรง

ได้เหมือนอย่างช่างศรท�าศรให้ตรงได้ ฉะนั้น ผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่มีความรู้จักคุณโทษ

ของจิตที่ได้รับการอบรมและท่ีไม่ได้รับการอบรม และรู้วิธีอบรมจิต ที่เรียกในที่นี้ว่า 

ท�าจิตให้ตรง เพราะจิตที่ไม่ได้รับการอบรมย่อมไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญาที่เข้าถึงสัจจะ 

จึงดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก แม้จะอ่านหนังสือ จะฟังค�าบรรยายก็ไม่

ส�าเร็จ เพราะจิตจะดิ้นรน จะกวัดแกว่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรียกว่าไม่มีสมาธิในการ

อ่านในการฟัง จึงอ่านและฟังไม่รู ้เรื่อง เรียกว่าไม่ได้ปัญญาจากการอ่านการฟัง  

จะรกัษาจิตให้อยูท่ีก่ย็าก จะห้ามจติไม่ให้เทีย่วคดิพล่านไปกย็ากอกี นีเ้รียกว่า จิตไม่ตรง 
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ทั้งถ้าคิดกวัดแกว่งไปในทางชั่ว ทางผิด ก็ยิ่งไม่ตรง คือ ไม่ตรงต่อทางที่ถูกที่ชอบ  

ส่วนจิตที่ได้รับการอบรมจะไม่เป็นเช่นนั้น จะด�าเนินไปตรงต่อทางที่ถูกที่ชอบ  

ไม่คดเคี้ยวไปในทางที่ผิด จะมีสมาธิและปัญญาในกิจที่ท�า จะสงบจิตได้ จะรักษาจะ

ห้ามจิตของตนได้ ผู้ท่ีเห็นโทษและคุณดังกล่าวของจิต และศึกษาวิธีอบรมจิตให้ตรง

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนไว้เรียกว่าผู้มีปัญญา จะสามารถรักษาและห้ามจิตได้ดี

ตามภูมิชั้นของการปฏิบัติ

จติที่ฝึกแล้วน�าสุขมาให้

“ความฝึกจิตที่ข่มยาก ไว มีปรกติตกไปตามความใคร่ เป็นการดี เพราะว่า

จิตที่ฝึกแล้วน�าความสุขมาให้”

ในพระพุทธภาษิตบทน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตที่ฝึกแล้วน�า 

ความสุขมาให้ การฝึกจิตจึงเป็นการดี ปรกตินั้น จิตเป็นสิ่งที่ข่มยาก แต่ก็ข่มได้  

เบา ไว อ่อนไหว ไปตามอารมณ์ต่าง ๆ  ง่าย แต่ด้วยการข่ม การฝึก ก็สามารถท�าให้

หนักแน่นมั่นคงสม�่าเสมอได้ และแม้มีปรกติตกไปตามใคร่ คือยินดีพอใจในสิ่งที่ 

น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ แต่ด้วยการข่ม การฝึก ก็สามารถท�าให้ละความยินดีพอใจ

นั้นได้ เมื่อจิตได้รับการข่ม การฝึกแล้วให้ไม่อ่อนไหว เปล่ียนแปลงไปตามอารมณ ์

ต่าง ๆ  โดยง่าย และให้ละความยนิดพีอใจ ในสิง่ทีน่่าใคร่น่าปรารถนาพอใจได้ จติกจ็ะ

เป็นจิตที่เป็นสุข และนี้แลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกแล้วน�าความสุขมาให้

ที่กล่าวว่า จิตไว หรือเบา หรืออ่อนไหว หมายถึง จิตเปลี่ยนแปลงง่าย  

เกิดดับเร็วเด๋ียวไปอยู่กับอารมณ์ทางตาเช่นรูป เดี๋ยวไปอยู่กับอารมณ์ทางหูเช่นเสียง 

เดีย๋วไปอยูก่บัอารมณ์ทางจมกูเช่นกลิน่ เป็นต้นว่า เดีย๋วเห็นรูป ปรงุว่าสวยหรอืไม่สวย 

ชอบใจหรือไม่ชอบใจ เดี๋ยวไปได้ยินเสียง ปรุงว่าไพเราะหรือไม่ไพเราะ ชอบใจหรือไม่

ชอบใจ เดี๋ยวไปได้กลิ่น ปรุงว่าหอมหรือไม่หอม ชอบใจหรือไม่ชอบใจ จิตที่ไปอยู่กับ

อารมณ์ต่าง ๆ  ดงักล่าวแล้วเป็นต้นเป็นไปอย่างรวดเรว็ ว่องไว จนปรกตสิามญัชนยาก

จะจับตาตามจิตของตนให้ทันได้ หรือเรียกว่าสามัญชนตามไม่ทันรู้อาการแห่งจิต 

ของตน เพราะความเบา ไว ดงักล่าวแล้ว อย่างไรกต็าม ด้วยการฝึกโดยอาศยัสตติาม
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รูอ้าการของจติ กจ็ะสามารถข่มจติไว้ได้ให้หนกัแน่นมัน่คง ไม่เบา ไม่ไว ไม่รบัอารมณ์

ต่าง ๆ  โดยง่าย

ทีก่ล่าวว่า จติมีปรกตติกไปตามใคร่ หมายถงึ จิตของสามญัชนมกัจะหมกมุน่

อยู่ในกามคุณารมณ์ คืออารมณ์อันเป็นท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนาพอใจทั้งปวง จนยาก 

ที่จะถอนเสียได้ แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกจิตโดยอาศัยสติและปัญญาประกอบกัน

สม�่าเสมอ ก็จะสามารถท�าให้จิตละอารมณ์อันเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจได้

อนัสติและปัญญาเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่�าเป็นในการข่มจติ ฝึกจิต ปราศจากสติและ

ปัญญาแล้วการข่มจิตจะไม่เกิดผล จิตนั้นข่มยาก พระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวไว้แล้ว  

จิตทีข่่มยากจงึน่าจะเปรยีบได้กบัคนดือ้เกเรซึง่เคารพเหตผุล เพราะคนดือ้เกเรซึง่เคารพ

เหตุผลน้ันเป็นคนที่อาจชนะให้หายดื้อหายเกเรได้ถ้าสามารถหาเหตุผลมาท�าให้ยอม

จ�านนให้ยอมเชื่อว่าความดื้อความเกเรทั้งหลายของเขานั้นไม่ดีอย่างไร จิตท่ีข่มยาก 

ก็เช่นกัน แม้อบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นเพียงพอจนสามารถรู้ผิดชอบชั่วดี อะไรควร

อะไรไม่ควรได้แล้ว จิตก็จะละสิ่งที่ผิดที่ชั่วที่ไม่ควรได้ เรียกว่าสติและปัญญาสามารถ

ข่มจติไว้ได้ไม่ให้กวดัแกว่งดิน้รนทะยานออกไปในส่ิงทีน่่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทัง้หลาย 

โดยไม่ค�านึงถึงความดีไม่ดี ควรไม่ควรเสียเลย

จิตที่ข่มได้แล้ว หยุดกวัดแกว่งวุ่นวายแล้ว หยุดตกอยู่ใต้อ�านาจความปรารถนา

พอใจแล้ว เป็นจติทีน่�าสขุมาให้จรงิ ๆ  ลองเปรยีบเทยีบดกูจ็ะเข้าใจพอสมควร ผูท้ีป่รกติ

วุ่นวาย ไปนั้นมานี่อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดหย่อน จะเป็นสุขได้อย่างไร เพราะความยุ่ง 

ความเหน็ดเหนื่อย จิตที่เบา ไว ก็เช่นกันย่อมเหน็ดเหนื่อยยุ่งยาก หาความสุขไม่ได้ 

ส่วนจิตที่ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจความยินดีพอใจรักใคร่ ในส่ิงท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ 

เหมือนผู้เป็นอิสระ มีเสรีภาพ ไม่ถูกจองจ�าด้วยเครื่องพันธนาการ คือความคิดอยู่ใน

อารมณ์ที่น่าใคร่ น่าปรารถนาพอใจ ย่อมเป็นสุข

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ เป็นวันตรงกับวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล สมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาชผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ 

รายการบรหิารทางจติ ขอถวายพระราชกุศล เพือ่เป็นส่วนเพิม่พนูพระราชกุศลบญุราศี

ให้ไพบูลย์สืบไป
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จติเห็นได้ยาก

“ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียดมาก มักตกไปสู่อารมณ์ 

ตามที่ชอบ เพราะว่าจิตที่รักษาคุ้มครองแล้วน�าสุขมาให้”

พระพุทธภาษิตท่ีเกี่ยวกับจิตบทนี้ ก็เช่นเดียวกับทุกบท คือ พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า จิตจะน�าสุขมาให้ ถ้าฝึกแล้ว ข่มแล้ว รักษาคุ้มครองแล้ว 

เป็นต้น แสดงให้เหน็ว่าความสขุหรอืความทกุข์กต็ามเกดิจากจตินีเ้ท่านัน้ จติทีฝึ่กแล้ว 

ข่มแล้ว คุ้มครองรักษาแล้วน�าสุขมาให้ อีกนัยหนึ่ง จิตท่ีไม่ได้ฝึก ไม่ได้ข่ม ไม่ได ้

คุ้มครองรักษา จะน�าทุกข์มาให้ 

คนเป็นอันมากมีความทุกข์ก็เพราะคนเป็นอันมากไม่ฝึกจิต ไม่ข่มจิต  

ไม่คุ้มครองรักษาจิต เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองรักษาจิตนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

ตรัสปรารภถึงภิกษุรูปหน่ึงไว้ดังน้ี ภิกษุรูปนั้นเป็นบุตรเศรษฐี ก่อนออกบวชได้ไปหา 

พระเถระรูปหน่ึง ขอให้ท่านบอกวิธีพ้นทุกข์ให้ ท่านก็สอนให้แบ่งทรัพย์ประกอบการ

งานบ้าง เลี้ยงครอบครัวบ้าง บริจาคทาน การกุศลบ้าง ต่อจากนั้น ก็สอนให้รักษาศีล 

ให้บวช ครั้นบวชแล้วก็อบรมในพระธรรมวินัยต่าง ๆ ว่าสิ่งนี้ควรท�า สิ่งนั้นไม่ควรท�า 

ภกิษรุปูนัน้เห็นเป็นภาระหนัก เป็นกรรมหนกั เป็นคฤหัสถ์ดกีว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงทราบก็ตรัสว่า ถ้าจะรักษาสิ่งหนึ่งได้ ก็จะไม่ต้องรักษาสิ่งอื่นอีกเลย ครั้นภิกษุรูป

นัน้กราบทลูถามว่าสิง่เดียวนัน้คอือะไร กต็รัสสอนให้รกัษาจติของตน เพราะการรกัษา

เพียงจิตของตนเท่านั้น ไม่ต้องรักษาอะไรอื่นอีกเลยก็จะอาจพ้นทุกข์ได้

การรกัษาจตินัน้อย่างไร การรกัษาจติคอืการระวงัมใิห้จติมอีนัตราย เช่นเดยีว

กับการระวังมิให้ผู้เป็นที่รักเป็นอันตรายนั้นเอง แต่อันตรายของจิตหรือเรียกอีกอย่าง

หน่ึงว่ามลทินเครือ่งเศร้าหมองของจตินัน้ เป็นอนัตรายคนละอย่างกบัอันตรายทีจ่ะเกดิ

กับผู้เป็นที่รักหรือสิ่งเป็นที่รัก เพราะอันตรายของจิตนั้นมิได้เกิดจากบุคคล หรือจาก

สิง่ภายนอกมาท�าร้ายคดิร้าย แต่เกดิจากภายในจติใจเอง ราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ

ทั้งหมดน้ีคืออันตรายของจิตที่เกิดขึ้นภายในจิตเอง มิได้เกิดจากบุคคลหรือ 

สิง่ภายนอกน�ามาสมุใส่ ป้ายทา ให้สกปรกเศร้าหมอง ดงันัน้ การระวงัรกัษาจติจงึมใิช่
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การระวังรักษามิให้ผู้ใดหรือสิ่งใดเข้าไปท�าร้าย แต่เป็นการรักษาจิตเองมิให้ตกอยู่ใต้

อ�านาจของกิเลสคือราคะหรือโลภะ โทสะ และโมหะ เป็นการยาก เพราะจิตเป็นสิ่งที่

ละเอยีดมาก เหน็ได้ยากมาก จงึยากจะเหน็ได้ว่าอาการของจติเป็นอย่างไร เมือ่ใดตก

อยู่ใต้อ�านาจของกิเลสอย่างใด ย่ิงเป็นจิตที่ตกอยู่ใต้อ�านาจของกิเลสชั้นหยาบคือโลภ 

โกรธ หลง อย่างแรงด้วยแล้ว กิเลสยิ่งปิดบังจิตดวงละเอียดเสียมิดชิดให้เห็นได้ยาก

ยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่า เช่น คนโลภมากจนเกินไปก็ยากจักรู้ตัวว่าก�าลังโลภ คนโกรธ

มากจนเกนิไปกย็ากจกัรูต้วัว่าก�าลงัโกรธ คนหลงมากจนเกนิไปกย็ากจกัรูต้วัว่าก�าลงัหลง

แต่ส�าหรบัผูต้ามรกัษาจติด้วยสตแิละปัญญาพอสมควร ให้พ้นจากอ�านาจของ

กิเลสชั้นหยาบได้บ้างแล้ว จิตดวงละเอียดก็จะแสดงตัวให้เห็นได้ง่ายขึ้น คือเม่ือมีสติ

และปัญญาพอสมควร ก็จะเห็นจิตได้ง่ายข้ึนพอสมควร เม่ือรักษาคุ้มครองจิตให้พ้น

จากอ�านาจกิเลสช้ันหยาบและช้ันกลางได้ ก็จะเห็นจติได้ง่ายขึน้อกี เพราะจติดวงละเอยีด

จะแสดงตัวชัดเจนยิ่งขึ้นอีกแก่ความรู้เห็นของผู้มีสติ และปัญญาสามารถรักษาจิตให้

พ้นกิเลสถึงขั้นนั้นได้ เหมือนเพชรที่มีดินโคลนห่อหุ้มอยู่ เมื่อดินโคลนถูกขัดล้างออก

ไปได้มากเพียงใด เพชรก็ย่อมแสดงตัวชัดเจนยิ่งขึ้นเพียงนั้น

สตแิละปัญญาคือเครือ่งช�าระล้างกเิลสทกุชัน้ไปให้พ้นจากจติดวงละเอยีด หรอื

จะกล่าวอีกอย่างดังพระพุทธด�ารัสก็ได้ คือ สติและปัญญาคือเครื่องรักษาคุ้มครองจิต

ให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของกิเลสหรืออารมณ์ที่ชอบ

ทั้งหลาย ซึ่งทั้ง ๆ ที่กิเลสดังกล่าวเป็นที่รักที่ชอบของจิตใจ แต่เมื่อจิตใจตกเป็นทาส

แล้ว กห็าได้น�าให้เกดิสขุไม่ มแีต่จะท�าให้เกดิทกุข์ประการเดยีว เพราะจะท�าให้วุน่วาย

เร่าร้อนหาความสงบเย็นไม่ได้ และก็ย่อมจะเข้าใจกันดีทั่วไปว่าใจที่วุ่นวายเร่าร้อนนั้น

เป็นใจทีใ่ห้ทุกข์เพยีงไหน ตรงกนัข้ามกบัใจทีส่งบเยอืกเยน็ทีใ่ห้สขุนกัหนา ควรนกัหนา

ที่จะพยายามแม้อย่างล�าบากยากเย็นเพียงไร ที่จะรักษาคุ้มครองจิตของตนเพื่อให้ได้

รับสุขนั้น

อนึ่ง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง

บ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระอัฐิ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 

กรมหลวงสงขลานครินทร์ และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต พระบาท
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สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล ณ พระท่ีนัง่อมรนิทรวนิจิฉยั พระบรมมหาราชวงั 

ครั้นแล้ว เสด็จฯ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหอ้าลักษณ์

อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดา ตามที่จารึก

พระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมชนกนาถ” 

ทรงพระราชฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์แห่ง 

กรุงรัตนโกสินทร์ และสมเด็จพระราชชนนีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ในท้ายแห่งประกาศฯ ว่า “ขออ�านาจแห่งคุณ 

พระศรีรัตนตรัย อ�านาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเทพยดาเจ้าผู้ศักด์ิสิทธิ์

ทั้งหลาย จงดลบันดาล อภิบาลรักษาพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ให้ทรงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์  

พิพัฒนมงคล วิบูลศุภผลสกลเกียรติยศ ปรากฏมโหฬารตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญ”

ลักษณะต่าง ๆ ของจติ

“จิตไปไกล เท่ียวไปผู้เดียว ไม่มีสรีระ มีคูหา (คือกายน้ี) เป็นที่อาศัย  

ผู้ที่รู้จักส�ารวมระวังได้จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร”

พระพุทธภาษิตในจิตตวรรคท่ีอัญเชิญมากล่าวถึงในรายการบริหารทางจิต

ส�าหรับผู้ใหญ่ ๒-๓ สัปดาห์มาแล้ว กล่าวถึงลักษณะของจิตไว้ต่าง ๆ รวมทั้งในบท 

ข้างต้นนี้ ประมวลลักษณะของจิตได้ดังนี้ ๑. ดิ้นรน ๒. กวัดแกว่ง ๓. รักษายาก  

๔. ห้ามยาก ๕. ข่มยาก ๖. เบา ๗. มักตกไปสูอ่ารมณ์ตามทีป่รารถนา ๘. เหน็ ยากมาก  

๙. ละเอียดนัก ๑๐. ไปไกล ๑๑. เท่ียวไปผู้เดียว ๑๒. ไม่มีสรีระ ๑๓. มีคูหา  

(คือกายนี้) เป็นที่อาศัย

ได้อธิบายแล้วพอสมควรหลายประการ วันนี้ จะอธิบายเฉพาะท่ีมีอยู่ใน 

พระพุทธภาษิตบทท่ีอัญเชิญมากล่าวข้างต้นเท่านั้น คือประการท่ีว่า จิตไปไกล  

เที่ยวไปผู้เดียว ไม่มีสรีระ มีคูหา (คือ กายนี้) เป็นที่อาศัย
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จิตไปไกล หมายถึงจิตสามารถคิดไปได้ไกลแสนไกล ถึงสถานที่ที่ไกล  

ถึงบคุคลทีอ่ยูไ่กล ถึงเรือ่งทีเ่กดิขึน้แล้วนานไกล หรอืคดิล่วงหน้าไปได้นานไกล แม้จะ

ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยก็ตาม และอาจจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่คิดเลยก็ได้  

ถ้าเป็นความคิดในเรื่องไม่ดีที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เปล่า 

จติเทีย่วไปผูเ้ดยีว หมายถงึจติ คดิไปแต่ล�าพงั ไม่คดิร่วมไปกบัจติของใครอืน่

เลยแม้สกัดวงเดยีว จะเหน็ได้ทีจ่ติของผูห้นึง่คดิ จะไม่มจีติของผู้อืน่รูด้้วยว่าคดิอย่างไร 

เหมอืนผูท้ีไ่ปเทีย่วไหนคนเดียว ระหว่างทีเ่ทีย่วไปนัน้ กไ็ม่มผีูอ่ื้นร่วมรูด้้วยว่าไปถงึไหน 

พบเห็นอะไร จนกว่าผู้เที่ยวไปนั้นจะบอกเล่าในภายหลัง จิตก็เช่นเดียวกัน ระหว่างคิด 

ไม่มีจิตดวงอื่นรู้ด้วยว่าคิดถึงอะไร คิดไปถึงไหน ต่อเม่ือคิดแล้ว บอกเล่าแสดงออก  

จึงจะมีจิตดวงอื่นร่วมรู้ด้วยได้ นี้หมายถึงจิตสามัญของสามัญชน 

จิตไม่มีสรีระ คือ ไม่มีรูปกาย ไม่ใช่วัตถุ ไม่ใช่ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ 

จิตมีคูหาเป็นที่อาศัย คือ อาศัยอยู่ในกายท่ีประกอบขึ้นด้วยธาตุต่าง ๆ  

ซึ่งตามแบบเก่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ที่หทัยรูปคือเน้ือหัวใจ แต่ปัจจุบันว่าน่าจะอาศัยอยู่ที่

มันสมองในกะโหลกศีรษะซึ่งดูก็มีรูปเป็นคูหาชอบกลอยู่

ในการปฏิบัติเกี่ยวกับจิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้อบรมจิตไม่ให้ 

ดิ้นรนกวัดแกว่งไปตามอารมณ์ชอบ ทรงเปรียบจิตท่ีอบรมได้ดังนั้นว่าเหมือนศรที่ 

ช่างศรท�าให้ตรงได้แล้ว ทรงสอนให้ฝึกข่มจิตให้หนักแน่นมั่นคง ไม่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ไปตามอารมณ์ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ แลทรงสอนให้คุ้มครองรักษาจิตให้พ้นจาก

อ�านาจของกิเลส คือ ราคะ หรือโลภะ โทสะ และโมหะ

ในพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญมากล่าวถึงวันนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรง

สอนให้ปฏบิตัเิกีย่วกบัจติไว้ว่าให้ส�ารวมระวงั เพราะผูท้ีส่�ารวมระวงัจติไว้ได้จะเป็นผูพ้้น

จากเคร่ืองเศร้าหมองและเครื่องผูกแห่งมาร เครื่องผูกแห่งมารคือกิเลส คืออารมณ์  

ซึ่งปรกติมีอยู่มากในจิตที่ไม่ได้รับการอบรม ข่ม ฝึก คุ้มครอง รักษา ส�ารวม ระวัง  

อนักเิลสหรอือารมณ์ทีม่อียูใ่นจิตของสามญัชนทัง้หลาย เป็นเครือ่งท�าให้จติของสามญั

ชนดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ข่มยาก อ่อนไหว มักตกอยู่ใต้อ�านาจ 
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ความปรารถนาพอใจ ลักษณะดังกล่าวของจิตล้วนเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ทั้งส้ิน จึงทรง

กล่าวว่าเป็นเครื่องผูกแห่งมารบ้าง เป็นบ่วงแห่งมารบ้าง ผู้ท่ีปรารถนาจะให้พ้นจาก

ความเป็นทุกข์จึงจ�าเป็นต้องยกจิตขึ้น เพื่อให้พ้นจากบ่วงแห่งมารดังกล่าว โดยอาศัย

สติและปัญญา อบรม ข่ม ฝึก คุ้มครอง รักษา ส�ารวม ระวัง จิตให้ได้เสมอ

จติไม่มั่น ปัญญาไม่เต็ม

“ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ไม่รู้สัทธรรม มีความเลื่อมใส

เลื่อนลอย” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ เมื่อตรัสปรารภภิกษุรูปหนึ่ง

ที่บวช ๆ สึก ๆ ถึง ๓ ครั้ง แสดงว่ามีจิตใจไม่แน่นอน อันที่จริง จิตใจของสามัญชน

ย่อมเปลี่ยนแปรไปอยู่เสมอ ใครก็ตามที่ประพฤติไปตามอ�านาจจิตนี้ย่อมเดือดร้อน  

ทั้งไม่ได้ปัญญาที่สมบูรณ์ แต่คนเรามักประพฤติไปตามอ�านาจจิต หรือกล่าวโดยตรง

ว่าอ�านาจกิเลสในจิตเช่นความปรารถนาต้องการ จิตไม่ตั้งมั่นก็เพราะเหตุนี้ ความ

ปรารถนาต้องการของคนเรามใีนสิง่ทัง้หลายไม่มีทีส่ิน้สดุ ท่านจงึว่า “แม่น�า้เสมอด้วย

ตัณหาไม่มี” จิตจึงซัดส่ายไปในสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างร้อยแปดอย่าง ตามอ�านาจของ 

ความปรารถนาต้องการ เมื่อได้สิ่งหนึ่งมาตามปรารถนาแล้วจะให้ตั้งหยุดอยู่ในส่ิงนั้น

เท่านั้นคือหยุดความปรารถนาเพียงเท่านั้นหาได้ไม่ จะต้องปรารถนาสิ่งอื่นต่อไปอีก

นีเ้ป็นลกัษณะของจติทีเ่รยีกว่าไม่ต้ังม่ัน และอาการท่ีจติซดัส่ายไปนัน้กไ็ม่เลือก

ว่าผิดถูกดีชั่ว สุดแต่ความปรารถนาต้องการ จะบงการให้เป็นไป ในเวลาที่จิตซัดส่าย

เช่นนั้น สัทธรรมคือธรรมะของคนดี หรือธรรมะที่ดีงามไม่มีโอกาสเข้าถึงจิต หรือ 

จิตไม่อาจเข้าถึงธรรมะ เพราะมีเครื่องกั้นคือกิเลสและอารมณ์เรื่องผูกใจดังกล่าว  

กางกั้นไว้ไม่ให้ธรรมะและจิตเข้าถึงกัน จิตเป็นธาตุรู ้ กิริยาที่จิตเข้าถึงธรรมะจึง 

หมายความว่าจิตรู้ด้วยความรู้ท่ีปราศจากโมหะ แต่ตราบใดที่จิตซัดส่ายไปดังกล่าว 

กย็ากทีจ่ะรูธ้รรมะได้

ธรรมะคอืสจัจะอนัได้แก่ความจรงิของจติเข้าไม่ถึงจติ สิง่ทีเ่ข้าถึงจติขณะทีจ่ติ

ซัดส่ายล้วนแต่เป็นกิเลสและอารมณ์ หรือความปรารถนาต้องการและส่ิงท่ีปรารถนา



245การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ต้องการเท่านั้น สิ่งที่เป็นสัจจะดังจะเรียกว่าสัทธรรมหรือธรรมะของพระพุทธเจ้า 

ผ่านไปอย่างผิวเผินเสียเหลือเกิน เช่นอาจได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าในบางคร้ัง 

บางคราว แต่กฟั็งด้วยความง่วงเหงาหาวนอนด้วยความไม่สนใจ ไม่รบัพจิารณา บางที

อาจจ�าได้ว่าข้อธรรมะเหล่านั้นว่าอย่างไร แต่ก็เป็นเพียงสัญญาความจ�าหมายอย่างนก

แก้วนกขุนทองจ�าค�าพูดของมนุษย์ได้ ท้ังพูดได้บางค�า ธรรมะไม่ซึมเข้าไปสู่จิตใจ  

บางทีกลับเป็นผู้ชังธรรมะเกลียดธรรมะ เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์

แท้ที่จริง เพราะธรรมะมีกระแสทวนกันกับกระแสตัณหา ดังจะพึงเห็นได้ว่า

ตัณหาด�าเนินไปกระแสหน่ึง เช่นอยากได้นั่นอยากได้นี่ อย่าคิดถึงผิดถูก อย่าคิดถึง

แก่เจบ็ตาย อย่าพดูถึงเรือ่งศลีธรรม ส่วนธรรมะด�าเนนิไปอกีกระแสหนึง่ทีต่รงกนัข้าม 

ฉะนั้น ตัณหากับธรรมะ จึงชอบกันถูกกันไม่ได้อยู่เอง ถึงจะนับถือพระศาสนาหรือ

ธรรมะ กน็บัถอืสกัแต่ว่า จะเลือ่มใสพระรตันตรยักเ็ลือ่มใสเลือ่นลอยไม่มัน่คง ปัญญา

จึงบริบูรณ์ไม่ได้อยู่เอง เพราะโมหะยังปิดบังอยู่หนาแน่นมาก ยังมืดอยู่มาก แสงสว่าง

แบบฟ้าแลบในคืนมืดสนิทนั้นไม่อาจให้มองเห็นอะไรได้มาก

บรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลาย ย่อมปรารถนาจะอบรมปัญญาให้เพิม่พนูจนถงึ

บริบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องพยายามมีสติท�าใจให้ตั้งม่ัน ไม่ปล่อยให้เปลี่ยนแปลงไปตาม

อ�านาจกิเลสหรืออารมณ์ มีความปรารถนาต้องการและความโลภ โกรธ หลงเป็นต้น 

ก�าลังท่ีจะช่วยให้สติเกิด ควบคุมจิตใจได้ คือความรู้สัทธรรม และความเล่ือมใสใน 

พระศาสนา ในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่เลื่อนลอย

ในทางตรงกันข้ามกลับกัน เมื่อสติเกิด ควบคุมจิตใจให้ม่ันคงได้ เพียงใด 

ปัญญาก็จะเกิดข้ึน เพียงนั้น ความรู้ในสัทธรรมก็จะเกิดขึ้น เพียงนั้น และความ 

เลื่อมใสในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะม่ันคง ไม่เล่ือนลอยขึ้น

เพียงนั้น การมาบริหารจิตจึงเป็นการสมควรที่ผู้ปรารถนาอบรมปัญญา ความรู้ใน 

สัทธรรม และความเลื่อมใสในพระธรรม จะพึงกระท�าอย่างยิ่ง
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ผู้ที่ไม่มภีัย

“ภยัย่อมไม่มแีก่ผูท้ีม่จีติไม่เปียกชุ่ม มีใจไม่กระทบกระทัง่ ละบญุบาปเสยีได้ 

ตื่นอยู ่” ความหมายสั้น ๆ ของพระพุทธภาษิตบทนี้ ก็คือ ภัยคือความร้อน  

ย่อมไม่เกดิแก่ผู้ทีม่จีติไม่เปียกชุม่ คอืมจีติทีไ่ม่มรีาคะแล้ว อารมณ์ใด ๆ  ไม่อาจกระทบ

กระทั่งได้แล้ว ไม่มีเจตนายึดม่ันในการท�าบุญท�าบาปหรือท�าดีท�าชั่วใด ๆ แล้ว และ 

ตื่นอยู่คือมีสติ รู้อยู่ทุกเวลา ไม่เป็นผู้ขาดสติในกาลใดเลย ดังนี้

จิตที่เปียกชุ่มด้วยราคะ คือจิตที่มีความติดความยินดีพอใจในรูปเสียงเป็นต้น 

ดังจะพึงรู้ใจของตนเองได้ ว่าเม่ือได้เห็นรูปได้ยินเสียงที่น่ารักใคร่พอใจ จิตจะเกิด 

ความชุม่ชืน่ครกึครืน้ยนิดพีอใจ อนัราคะนีเ้ป็นสิง่ทีฝั่งจติใจคนอยูอ่ย่างลกึซึง้ ยากทีจ่ะ

แห้งเหือดหายไปจากจิตใจ แม้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งไปตามอายุที่มากขึ้น แต่ราคะที่ฝัง

อยู่ในจิตใจสามัญชนทั้งหลายมิใช่ว่าจะแห้งหายตามไปด้วย ตรงกันข้าม อาจกลับมี

มากขึน้กไ็ด้ เช่นในบรรดาผูท้ีท่่านเรยีกว่าเป็นคนแก่แต่ตวัใจไม่แก่ เม่ือจติไม่เปียกชุ่ม 

คือไม่มีราคะ ความติดความยินดีพอใจ รูปใดเสียงใดก็ไม่อาจท�าให้เกิดความติด  

ความยินดีพอใจได้ เมื่อความติดความยินดีพอใจในรูปใดเสียงใดไม่มีภัยคือความร้อน

หรือความทุกข์เพราะความติดยินดีก็จักไม่มี

นอกจากนั้น ภัยคือความร้อนหรือความทุกข์ ก็จะเกิดไม่ได้แก่จิตใจที่อารมณ์

หรือกิเลสทั้งปวงไม่อาจกระทบกระท่ังได้ ผู้ที่มีใจไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของความโลภ 

ความโกรธ ความหลง หรอืผูท้ีค่วามโลภ ความโกรธ ความหลงไม่มแีล้ว ไม่กระทบกระทัง่

ถึงใจแล้ว ย่อมไม่มีภัยคือความร้อนหรือความทุกข์เพราะกิเลสหรืออารมณ์แล้ว

อนึ่ง ภัยคือความร้อนหรือความทุกข์ ที่แปลตามศัพท์ว่า ความกลัวหรือ 

สิ่งที่พึงกลัว จะไม่เกิดแก่จิตใจแก่ผู้ไม่มีเจตนายึดมั่นในการท�าของตนอีกต่อไปแล้ว 

เรียกว่าเป็นผู้ที่ละแล้ว ทั้งดีและชั่ว ทั้งสองประการ ท�าดีก็ท�าไปธรรมดา มิใช่เจตนา

จะท�าเพื่อเอาดีเอาเด่น เอาดัง เพื่อตน แต่ท�าด้วยเป็นกรณียะคือกิจที่ควรท�าเพื่อ

ประโยชน์สุขทั่ว ๆ ไป หรือไม่ท�าชั่วก็ไม่ท�าไปธรรมดา มิใช่ต้องคิดงดเว้น เพราะใจ

อยากจะท�าเช่นสามัญชนทั้งหลาย
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ภยัคอืความร้อนหรือความทกุข์เพราะความดคีวามชัว่เกดิจากกิเลสกย่็อมไม่มี

ส่วนที่ว่าต่ืนอยู่คือมีสติรู้อยู่ทุกเวลา นั้นก็หมายถึงว่าเป็นผู้รู้ทุกส่ิงตามความเป็นจริง

เสมอ ไม่หลงเห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่นเห็นไตรลักษณ์ก็คือเห็นอนิจจัง 

ความไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป อนัตตา 

ไม่อยู่ใต้อ�านาจความปรารถนาต้องการของผู้ใด ดังน้ีเป็นต้น ก็เห็นถูกต้องอยู่ทุกเวลา 

ไม่มีเห็นเป็นอ่ืน ดังน้ีท่ีเรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ เมื่อเป็นผู้ไม่หลงเห็นผิดไปจากความจริง  

ภัยคือความร้อนหรือความทุกข์เพราะความหลงเห็นผิดไปเช่นนั้นย่อมไม่มี

การพยายามท�าราคะความติดความยินดีพอใจในรูปเสียงให้น้อยลงไปไว้เสมอ 

การพยายามขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยลง เพ่ือมิให้เป็นเคร่ืองกระทบกระทั่งใจไว้เสมอ 

จงึเป็นการบรหิารจติท่ีถกูต้อง เพราะจะท�าให้ภยัอนัจะเกิดแก่จิตใจลดน้อยลง ตามส่วน

แห่งการลดน้อยลงของกิเลสราคะท้ังหลาย ความสุขสงบอันเป็นสิ่งมีค่ายิ่งจะเพิ่มพูน

ขึ้นโดยล�าดับ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายการบริหารทางจิตขอถวายพระพร  

ขอให้ทรงพระเกษมสวัสดี ทั้งพระหฤทัยและพระวรกาย อยู่ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ

แห่งสองสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ผูท้รงเป็นสมเดจ็พระบรมชนกชนนีนาถ

ที่เลิศล�้าด้วยพระคุณอันประเสริฐ

ขอถวายพระพร

จติอุปมาด้วยนคร

“พึงรู้กายนี้ว่ามีอุปมาด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตนี้ซึ่งอุปมาด้วยนคร พึงรบมาร

ด้วยอาวุธคือปัญญา และพึงรักษาความชนะ ไม่พึงเป็นผู้ติดอยู่”

ทีต่รสัว่า “พงึรูก้ายน้ีว่ามีอุปมาด้วยหม้อดนิ” นัน้เป็นการตรัสเตอืนให้พิจารณา

กายนี้ให้เหมือนภาชนะที่ท�าด้วยดิน เป็นของแตกง่าย ไม่อยู่ได้นาน อันกายนี้นั้น  
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เมือ่ปราศจากลมหายใจเข้า-ออกเม่ือใด กจ็ะท�าลายลงเมือ่นัน้ ไม่คงทนอยูไ่ด้ต่อไป และ

ลมหายใจเข้า-ออกนั้นก็หยุดได้ง่าย ๆ เพียงแต่หายใจออกแล้วไม่กลับหายใจเข้าอีกก็

เป็นอนัว่าหยดุกนัเพยีงนัน้ ร่างกายต้องท�าลายลงเพราะเหตนุัน้ ทีต่รัสเตอืนให้พจิารณา

ดังน้ี ก็เพ่ือมใิห้หลงตดิอยูใ่นกายนี ้มิให้หลงบ�ารงุบ�าเรอกายนีด้้วยเห็นเป็นสิง่ส�าคญัจน

เกินไป ความจริงนั้น สิ่งที่ส�าคัญมีอยู่คือจิต เกี่ยวกับจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า 

“พึงกั้นจิตนี้ซ่ึงมีอุปมาด้วยนคร” เป็นการตรัสเตือนให้พิจารณาความส�าคัญของจิตว่า

เทียบเท่านคร ซึ่งผู้เป็นเจ้าของนครจ�าเป็นต้องป้องกันรักษาให้พ้นจากภัยท้ังปวง  

จนสุดความสามารถ ไม่ให้ข้าศึกศัตรูกล�้ากรายบุกรุกเข้าไปได้

การป้องกนันครท�ากนัอย่างเตม็ทีท่กุวถิทีางอย่างไร การป้องกนัรกัษาจติกต้็อง

ท�าอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเช่นกัน ไม่เช่นนั้น จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร ความแตกต่างกัน

ของการป้องกนันครกบัป้องกนัจติมอียูเ่พยีงว่า เครือ่งป้องกนันครเป็นบคุคล เช่น ทหาร

และวัตถุต่าง ๆ ส่วนเครื่องป้องกันจิตเป็นธรรมะ มีสติและปัญญา เป็นต้น เกี่ยวกับ

การป้องกันศัตรูของจิตซึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่ามาร ได้ตรัสไว้ว่า “พึงรบมารด้วย

อาวุธคือปัญญา” นั่นก็คือตรัสให้ใช้ปัญญาในการป้องกันจิตให้พ้นจากอ�านาจของมาร 

คือความชั่วทั้งปวง คือกิเลสทั้งปวง คืออารมณ์ทั้งปวง

อันปัญญาน้ันท่านเปรียบเป็นแสงสว่างที่จะขจัดความมืดให้สิ้นไปได้จากจิตใจ 

ใจทีม่คีวามมดืคือใจท่ีไม่มีความรูค้วามเหน็อย่างถกูต้องตามเป็นจรงิ ถึงจะมคีวามรูอ้ยู่ 

แต่ก็เป็นความรู้ความเห็นที่ผิดจากความจริง เช่น ความจริงมีอยู่ว่าท�าดีต้องได้ดี  

ท�าชัว่ต้องได้ชัว่ ใจทีม่คีวามมดืไปรูว่้าท�าดบีางทีกไ็ด้ด ีบางทีกไ็ม่ได้ด ีและท�าชัว่บางทีก็ได้

ด ีหรอืความจรงิมีอยูว่่า กรรมคอืการกระท�าทกุอย่างมผีล และผลต้องตรงต่อเหต ุคอื

ท�าเหตเุช่นใดกจ็ะต้องเกดิผลเช่นนัน้ ท�าเหตดุจีะต้องเกดิผลด ีท�าเหตชุัว่จะต้องเกดิผลชัว่ 

แต่ใจที่มีความมืดรู้ไปว่าไม่เป็นเช่นนั้น ท�าอะไรแล้วบางทีก็มีผล บางทีก็ไม่มีผล  

บางทที�าดกีไ็ม่ได้ผลดี บางทที�าไม่ดกีไ็ด้ผลดี คอืใจทีม่คีวามมดืเหน็ไปรู้ไปว่าเหตกุบัผล 

ไม่จ�าเป็นต้องตรงกันเสมอไป เพราะมีความรู้ความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเช่นนี้ 

ใจที่มีความมืดจึงน�าให้ท�าอะไร ๆ โดยไม่ใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเสียก่อนเสมอไป  

ใจจึงตกอยู่ใต้อ�านาจของมาร ต่อเมื่อมีปัญญาใช้ปัญญารบมารให้ชนะ ใจจึงพ้นจาก

อ�านาจของมาร พ้นจากความมืด 
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนว่า “พึงรักษาความชนะ” นั่นก็คือทรงเตือน

ใหม้ีสติมปีัญญาอยู่เสมอ จะได้เป็นผู้ชนะได้เสมอ ขาดสติขาดปญัญาเมื่อไร ก็จะเป็น

ผู้แพ้เมื่อนั้น และที่ตรัสว่า “ไม่พึงเป็นผู้ติดอยู่” ก็คือ ทรงเตือนไม่ให้ติดอยู่ในผล 

ที่ได้รับโดยล�าดับ เพราะจะท�าให้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ไม่ปฏิบัติก้าวหน้าต่อไป ทุกคน

มีความดีที่จะต้องท�าต่อไปเพื่อละความชั่วและกิเลสทั้งหลายอีกมาก ยังไม่เสร็จกิจ  

จึงยังหยุดอยู่ไม่ได้ ต้องท�าดีต่อขึ้นไป

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ 

ได้เสด็จจากประเทศอังกฤษถึงประเทศไทย เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจระหว่าง 

ปิดภาคการศึกษา รายการบริหารทางจิต ขอถวายพระพร เป็นการแสดงความชื่นชม

โสมนัสรบัเสดจ็ ขอให้ทรงส�าราญพร้อมพระพลานามยัและพระหฤทัย อนัเป็นสิง่ส�าคญั

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้คุ้มครองรักษาทุกเวลา

ขอถวายพระพร

จากคณะสงฆ์ไทย

สมัมาสต ิแปลว่า ความระลึกชอบ อันความระลกึนัน้ มกัพดูกนัเช่นว่า ระลึก

ถึง คือนึกขึน้มาได้ถึงบุคคล เหตุการณ ์หรือแมว้ัตถสุิ่งใดสิ่งหนึง่ บางทีความระลึกถึง

เป็นไปในทางไม่สงบต่าง ๆ เพราะก่อให้เกิดภาวะเป็นต้นว่า ความโกรธแค้นขึ้งเคียด

จนถงึใช้ก�าลงัประหตัประหารกนัให้ย่อยยบัลงไป บางทคีวามระลกึถงึเป็นไปในทางสงบ

ต่าง ๆ  เพราะก่อให้เกิดภาวะ เป็นต้นว่า ความมีมติรภาพไมตรีจติ ความประนปีระนอม

ผ่อนปรนแก่กันและกัน ความช่วยเหลือกันและกันให้เกิดความสุขความเจริญ ความ

ระลกึถงึอย่างแรกมใิช่เป็นสมัมาสต ิแต่เป็นมจิฉาสต ิส่วนความระลกึถึงอย่างหลังเป็น

สัมมาสติ ความระลึกชอบ ในฐานท่ีเราท้ังหลาย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ต่างก็เกิดมาเป็น

มนุษย์ซึ่งเป็นสัตวโลกชนิดที่มีปัญญาสูงมาโดยก�าเนิด ท้ังยังได้รับการศึกษาส่งเสริม

ปัญญาให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก ก็ควรที่จะมีความระลึกชอบ คือใช้ปัญญาระลึกโดย

รอบคอบ ไม่ลอุ�านาจหรอืดงึดนัไปด้วยอ�านาจความโลภโกรธหลง ซึง่จะเป็นเหตใุห้พบ
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เหตุผลเป็นเครือ่งแก้ไขเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทัง้ทีเ่ป็นส่วนตวัทัง้ทีเ่ป็นส่วนรวมได้ดยิีง่ ความ

พบเหตผุลทีถู่กต้องดังนีแ้หละเป็นตวัปัญญา ซึง่เป็นผลทีมุ่ง่หมายส�าหรบัแก้เหตกุารณ์

ทั้งหลาย ตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า สัมมาสติและปัญญา ต่างก็ต้องอาศัยกันและ

กัน ในที่นี้ยกสัมมาสติขึ้นเป็นประธาน เพราะมุ่งหมายว่าเป็นข้อส�าคัญในหน้าที่เตือน

ใจให้ใช้ปัญญา แทนที่จะใช้อารมณ์และกิเลสแก่กันและกัน ทุก ๆ คนต่างก็มีปัญญา

อยูด้่วยกนัแล้ว อาจแต่จะยังเผลอปัญญาไปบ้างเพราะขาดสัมมาสตเิท่านัน้ จะควรระลกึ

อย่างไรจึงจะเป็นสัมมาสติ และจะระลึกอย่างนั้นได้หรือ

ขอแถลงข้อหลังก่อนว่า ทุกคนระลึกให้เป็นสัมมาสติได้ เพราะเป็นเรื่องของ

จิตใจที่อาจน้อมจิตใจให้คิดไปได้ จึงขอแต่เพียงว่า ขอให้น้อมจิตใจคิดไปในทางสงบ

เท่านัน้ โดยพยายามระงบัดบัจติใจเร่าร้อนไม่สงบลงเสีย ดงัจะลองแนะแนวคดิด ูทีจ่ะ

น�าไปสู่สัมมาสติ

๑. เราทัง้หลายเป็นอะไรกนั ถ้าคดิด้วยความโกรธกจ็ะได้ค�าตอบว่า เป็นศตัรู

กนั โกรธเกลยีดกนั ซึง่จะต้องเอาชนะกนัให้ได้แม้ด้วยการใช้ก�าลังประหัตประหารกนั 

ถ้าคิดด้วยจิตใจที่สงบก็จะได้ค�าตอบว่า เราเป็นพี่น้องกัน ร่วมชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์เดียวกัน หรือแม้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน บรรพบุรุษสตรีของเราได้เสีย

สละทกุอย่างรกัษาสถาบันต่าง ๆ  ของชาตไิทยไว้ให้แก่เรา เราทัง้หลายจงึเหมอืนอยู่ใน

ครอบครัวเดียวกัน ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นตาเป็นยาย เป็นปู่

เป็นย่า เป็นน้า เป็นอา ผู้ที่เป็นเด็กกว่าก็เหมือนอย่างเป็นลูกเป็นหลาน ท่ีเป็นชั้น

เดียวกนักเ็ป็นเหมอืนอย่างเป็นพีเ่ป็นน้องกนัทัง้นัน้ ไม่ใช่ใครทีไ่หน ความระลกึได้อย่าง

น้ีจะท�าให้จิตใจอ่อนโยนลง จะท�าให้เกดิความคดิทีจ่ะปรองดองกนั สมัครสมานกนัข้ึน

๒. เราทัง้หลายก�าลงัจะท�าอะไรแก่กนั ถ้าตอบด้วยความโกรธ กจ็ะได้ค�าตอบ

ว่าเราจะต้องไม่ยอมกนัเดด็ขาด จะต้องบงัคบัเอาส่ิงทีเ่ราต้องการ หรือจะไม่ยอมให้ทกุ

อย่างตามที่ได้รับการเรียกร้อง แม้ด้วยการใช้ก�าลัง แต่ถ้าคิดด้วยใจท่ีสงบ ก็จะมอง

เห็นว่า เราทัง้หลายต่างกเ็ป็นญาตกินัทัง้หมด มิใช่ใครอืน่ทีไ่หน ควรทีจ่ะผ่อนปรนกนั 

สมมติว่าผ่อนความต้องการของตนบ้าง เหมือนอย่างว่าคนละครึ่งหนึ่ง ทุกฝ่ายต่างได้

ต่างเสียด้วยกัน เพราะการท่ีดึงดันเอาแต่ใจของตนฝ่ายเดียวนั้นยากท่ีจะตกลงกันได้
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หลกัของความสามคัคปีระการหนึง่กค็อื ความทีรู้่เอาใจเขามาใส่ใจเราหรอืเอาใจเราไป

ใส่ใจเขา แต่จะต้องท�าใจให้สงบเสียก่อนจึงจะเกิดความคิดผ่อนปรนประนีประนอมดัง

กล่าวได้

๓. เราทัง้หลายก�าลงัมุ่งอะไรเพือ่อะไร สิง่ทีมุ่ง่นัน้ ถ้าไม่ขดักนักไ็ม่เกดิปัญหา

ขดัแย้ง แต่ถ้าขดักนักเ็กิดปัญหาขดัแย้ง แต่กจ็ะต้องมจีดุทีมุ่ง่หมายว่าเพือ่อะไร เมือ่มี

จดุมุ่งหมายเป็นอันเดยีวกัน เช่นเพือ่ชาติ กน่็าท่ีทกุฝ่ายจะพากนัเสยีสละประโยชน์สขุ

ส่วนตนเพื่อส่วนรวมคือชาติ อันหมายถึงประชุมชนท้ังหมดพร้อมท้ังสถาบันท้ังหลาย

ของชาติ ด้วยสันติวิธี พยายามหาทางปฏิบัติโดยสันติที่จะให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย  

ทกุ ๆ  คนย่อมรวมอยูใ่นชาต ิต่างเป็นก�าลงัของชาตดิงัทีเ่รยีกกนัว่า “พลเมอืง” จงึต้อง

รักษาตนเองไว้ให้ดด้ีวยกนั การท่ีจะมาท�าลายกนัเองลงไป เท่ากบัเป็นการท�าลายก�าลงั

ของชาตินั้นเอง ท�าให้ชาติอ่อนก�าลังลง และเราทั้งหลายต่างก็มีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัผูท้รงเป็นองค์พระประมขุของชาติ ผูท้รงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม เป็นท่ี

เคารพนบัถอือย่างสงูสดุ ปรากฏว่าพระองค์ทรงมพีระราชวิตกห่วงใยเป็นอนัมาก ทรงมี

พระมหากรุณาแผ่ไปอย่างยิ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่น่าจะรุนแรงขึ้นเพียงใด ความทุกข์

อย่างหนักกย่็อมจะเกดิขึน้ในพระราชหฤทัยเพยีงนัน้ จงึน่าทีท่กุ ๆ  ฝ่ายจะร�าลกึถงึพระ

มหากรุณาและปฏิบัติผ่อนปรนแก่กันด้วยมุ่งประโยชน์แก่ประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม

เป็นที่ตั้งและระลึกถึงพระศาสนาซึ่งสอนให้ใช้สัมมาสติ กล่าวได้ว่า ทุกศาสนาย่อมสอน

ให้ใช้สัมมาสติทั้งนั้น

แนวคิดทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นแนวคิดที่ขอเสนอแนะแก่ทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย

ขอให้ทกุคนทกุฝ่ายพากนัยบัยัง้ คดิร�าลกึถึงจะต้องใช้เวลาสักหน่อย กยั็งดกีว่าการท�า

อะไรลงไปด้วยความผลุนผลัน พอให้อารมณ์ท่ีตึงเครียดผ่อนคลาย พอให้จิตใจสงบ

และคิดร�าลึกตามแนวท่ีเสนอแนะ หรือแม้แนวอื่นที่จะน�าไปสู่ความพบเหตุผลที่ดีกว่า

ย่อมจะได้สมัมาสติและปัญญา ในอนัทีจ่ะแก้ไขผ่อนปรนน�าไปสู่วัตถุประสงค์ทีต้่องการ

ร่วมกัน โดยสวัสดี

                                   ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
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มหามงคลพธิี

เมือ่วาน ซึง่ตรงกบัวนัขึน้ ๑ ค�า่ เดอืน ๑๒ คอืวนัเสาร์ที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๑๖ 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เป็นวันท่ีคณะสงฆ์ทั่วประเทศประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์

เพือ่เป็นสวสัดิมงคลแก่ประเทศชาตแิละประชาชน ในกรุงเทพมหานคร พระเถรานเุถระ 

มีสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และเจ้าอาวาสทุกวัด น�าเจริญพระพุทธมนต์ 

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสอง 

พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงร่วมพิธีนี้ด้วย

การเจรญิพระพทุธมนต์เช่นนี ้นบัว่าเป็นมหามงคลพธิทีีม่เีป็นครัง้แรกในระยะ

เวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ก่อนหน้านีพ้ธิเีช่นนีก้ระท�าในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธ-

เลศิหล้านภาลัย รัชการท่ี ๒ แห่งพระราชวงศ์จักร ีเนือ่งด้วยเกดิมโีรคระบาดใหญ่ผูค้น

เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ต่อจากนั้นก็มิได้มีอีกเลย เพิ่งจะมามีครั้งนี้ เมื่อวันวานนี้

สภาพระธรรมกถึก วัดพระเชตุพน ได้เชิญชวนให้น้อมรับสวัสดิมงคลทั่วกัน

ด้วยการบูชาพระรตันตรยัด้วยดอกไม้ธปูเทยีน ต้ังใจสมาทานศลี ๕ ตัง้ใจสดบัฟังพระ

สงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ด้วยจิตอันสงบเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วให้ตั้ง

จติแผ่เมตตาแก่สรรพสตัว์ทุกถ้วนหน้าดงันี ้“ขอสรรพสตัว์ทกุถ้วนหน้า จงอย่าได้มเีวร

มีภัยต่อกันและกัน จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงอย่าได้มีความล�าบากกาย

ล�าบากใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจน�าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด” แล้วตั้งจิต

อธษิฐาน ขอให้ตนเองและครอบครวั ประเทศชาต ิพระมหากษัตริย์ตลอดทัง้ประชาชน

ทกุหมูเ่หล่า จงประสบความสขุความเจรญิ ขอให้สรรพสตัว์ทัง้ปวงและเทพยดาอารกัษ์

ทุกหมู่ทุกเหล่า จงได้รับส่วนแห่งบุญนี้โดยทั่วกัน

บัดนี้ พิธีมหามงคลเพื่อสวัสดิมงคลของประเทศไทยคนไทยทุกถ้วนหน้า ได้

กระท�าเสร็จสิ้นแล้ว พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ แผ่รังสีปกป้องคุ้มครอง

ทั่วประเทศ ท่ัวทุกชีวิตจิตใจอยู่แล้ว เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะน้อมรับรังสีแห่ง 

สริมิงคลแห่งความสุขสวสัดีไว้ให้มากทีส่ดุเท่าท่ีจะมากได้โดยท�าใจให้ผ่องใส ถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจไว้ให้สม�่าเสมอ ความรู้สึกใด ๆ  ที่จะเป็นเหตุให้

จติใจเศร้าหมองเดอืดร้อน ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึอาลยัรกั ความโกรธแค้นพยาบาท มาก
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หรือน้อยก็ตาม ให้พึงถือว่าจะเป็นเหตุท�าให้ใจไม่ผ่องใส ไม่ถึงพระรัตนตรัยได้ใกล้ชิด

เท่าที่ควร

การท�าใจให้ผ่องใสในลักษณะเช่นนี ้ไม่หมายความว่าจะท�าให้ไม่สามารถแก้ไข

ความไม่ดีให้เป็นความดีขึ้นได้ เพราะเรื่องของใจกับเรื่องของการกระท�าน้ันอาจแยก

ออกให้เป็นคนละเรือ่งได้ ความผ่องแผ้วในจติใจเป็นสิง่ทีเ่จ้าตวัย่อมรูไ้ด้ด้วยตนเอง ย่อม

เป็นสุขอย่างยิ่งด้วยตนเองด้วยอ�านาจของความผ่องแผ้ว คือความไม่ปล่อยใจให้ตกอยู่

ใต้อ�านาจความเศร้าโศกเสียใจเพราะอาลัยรัก ความเดือดร้อนรุนแรงเพราะโกรธแค้น

พยาบาท ดังกล่าวนั้น แต่การกระท�าหรือการแสดงออกเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมควร

ต้องแสดงออกอย่างใด ก็ต้องแสดงออกอย่างนั้น เช่น เมื่อควรชมก็ต้องชม เมื่อควร

รางวลักต้็องรางวลั เมือ่ควรกล่าวตกิต้็องกล่าวต ิเมือ่ควรปลกีตวัห่างกต้็องปลกีตวัห่าง 

กล่าวได้ว่าอะไรทีส่มควรพดูสมควรท�า กพ็ดูกท็�าไปตามทีส่มควร อะไรทีไ่ม่สมควรพดู

ไม่สมควรท�ากไ็ม่พดูไม่ท�า แม้การพดูการท�าหรอืการไม่พดูไม่ท�านัน้จะเหมอืนเป็นการ

แสดงว่า จิตใจของผู้พูดผู้ท�าขาดเมตตากรุณา แต่เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม  

ก็เป็นการถูกต้องที่จะต้องพูดต้องท�าดังกล่าว

เรือ่งความผ่องใสของใจกบัเรือ่งการแสดงออกทางกายทางวาจา ต้องแยกจาก

กันเช่นนี้ จึงจะสามารถด�ารงตนเองและช่วยด�ารงหมู่คณะท้ังเล็กใหญ่ให้เป็นไปด้วยดี

อย่างมีสวัสดิมงคลอย่างยิ่ง

                                   ๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๖

ด�าเนนิรอยตามพระพุทธบาทให้ถูกต้อง

ทุกสิ่งในโลกนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

และดับไปในที่สุด นี่เป็นสัจจธรรม สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงรู้โลกได้ตรัสเตือนให้

พยายามระลึกถงึความจรงิน้ีกันไว้ ท้ังน้ีด้วยทรงมพีระมหากรุณาปรารถนาจะให้ผูร้ะลกึ

อยู่ถึงความจริงนี้ได้มีสติไม่ทุกข์โศกเสียใจเมื่อต้องประสบกับความไม่เที่ยง คือความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงทัง้หลาย ในขณะทีไ่ม่ปรารถนาจะให้ความแปรปรวนเปล่ียนแปลง

นั้นเกิดขึ้นกับตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทุกวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่า ที่สมเด็จ 

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงเตอืนไว้นีเ้ป็นสจัจธรรม เป็นความจรงิแท้ ผูท้ีย่อมรบัฟังและ

น้อมใจเชื่อพระพุทธด�ารัสนี้พอสมควร ย่อมเป็นผู้ที่สามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติได้

สม�า่เสมอไม่ยนิดียนิร้ายจนเกนิไป เมือ่ต้องประสบพบเหตกุารณ์ทัง้หลายทีเ่ป็นไปตาม

สจัจธรรม คอืเกดิขึน้แล้ว กเ็ปล่ียนแปลง กด็บัไปท้ังทีช่อบและทีไ่ม่ชอบ ท้ังทีป่รารถนา

และไม่ปรารถนา

ผูท้ีส่ามารถรกัษาจติใจให้เป็นปกติได้ ไม่ว่าจะประสบเหตกุารณ์ทีพ่งึยินดีหรอื

พึงยินร้ายเพียงใดก็ตาม ย่อมเป็นผู้มีความสุขทางใจสม�่าเสมอ อันความสุขทางใจนี ้

เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนาเป็นอย่างยิง่ และเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ กด้็วยการมสีตคิวบคมุใจของ

ตนเองให้รู้เท่าทันความจริงดังกล่าวแล้ว ไม่ยึดมั่นว่าอะไร ๆ  ทั้งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

จะไม่สิ้นสุด เหตุการณ์ก็เช่นกัน ชีวิตก็เช่นกัน ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องสิ้นสุด

อยา่งไรก็ตาม มไิด้หมายความว่า เมื่อรู้ทนัความจริงคือสัจจธรรมนี้แล้ว ก็งอ

มอืงอเท้ายอมให้เปล่ียนแปลง ยอมให้สิน้สดุ ไม่ป้องกนัแก้ไขตามเหตผุลทีส่มควร การ

ไม่ระวังไม่ป้องกันไม่คิดแก้ไขเป็นความประมาท ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น

ทางแห่งความตาย ดงันัน้แม้จะรูว่้าทุกสิง่ไม่เทีย่ง ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง และดบั

ไปในที่สุด ก็ต้องไม่ประมาท ต้องป้องกัน ต้องคิดแก้ไข พร้อม ๆ กันไปกับที่ระลึกรู้

ความจริง คือสัจจธรรมดังกล่าว

ทีถ่กูต้อง เรือ่งของใจให้เป็นเรือ่งของใจ เรือ่งของการแสดงออกให้เป็นอกีเรือ่ง

หนึ่งต่างหากตามความเหมาะสม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ท�าใจให้ผ่องแผ้ว 

ให้ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มพีรหมวหิาร คอืเมตตา กรณุา มทุติา 

อุเบกขา ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ช่วยให้พ้นทุกข์ ยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดี และวางใจ

เป็นกลางเมือ่ไม่สามารถจะช่วยได้แล้ว จงึควรท�าใจรกัษาใจตามทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอน 

ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีพรหมวิหาร นี้เป็นเรื่องของใจ ที่ควรท�าให้ได้

เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะให้ผลงดงามอย่างยิ่งแก่จิตใจ ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

แก่จติใจ อย่างประมาณค่ามไิด้ดงักล่าวมา เรือ่งของใจให้เป็นเรือ่งของใจ เรือ่งของการ

แสดงออกต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ แม้พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้  

ไม่ทรงมีความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว แต่ก็ยังทรงได้ต�าหนิพระภิกษุสงฆ์  
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ทรงข่มเมื่อเห็นว่ามีความผิดควรแก่อาบัติโทษสถานใด มิได้ทรงแสดงออกเช่นท่ี 

น�้าพระหฤทัยเป็นอยู่ คือเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาโดยบริสุทธิ์ มิได้ทรงถือโทษผู้ใด 

ทรงแสดงออกตามที่ควรแสดงออก ด้วยน�้าพระหฤทัยเมตตากรุณาไม่เปลี่ยนแปลง  

ถ้าไม่ทรงต�าหนิผู้ที่ควรต�าหนิ ไม่ทรงลงพุทธอาณาผู้ที่ควรแก่พุทธอาณา (พุทธอาณา = 

อ�านาจปกครองของพระพทุธเจ้า, อ�านาจปกครองฝ่ายพุทธจกัร) กจ็ะทรงปกครองคณะ

สงฆ์ให้เรียบร้อยงดงามไม่ได้ นีเ้ป็นตวัอย่างประกอบเป็นเหตผุลทีก่ล่าวว่า เรือ่งของใจ

ให้เป็นเรื่องของใจ การแสดงออกต้องให้เหมาะสมแก่เหตุการณ์ แก่บุคคล ไม่เช่นนั้น

ก็ไม่เรียกว่าเป็นการด�าเนินการตามรอยพระพุทธบาทอย่างแท้จริง อย่างถูกต้อง

     ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

สามัคคกี่อให้เกดิสุข

ในบรรดาค�าอันเป็นสุภาษิตทั้งหลาย มีอยู่ค�าหนึ่งซึ่งอาจถือเป็นประโยชน์ได้ 

ทกุกาลสมยั แก่ทกุคนไม่ว่าจะทีร่วมกนัเป็นส่วนน้อยหรอืส่วนใหญ่ ค�าอนัเป็นสุภาษติ

นั้นคือ “สามัคคีก่อให้เกิดสุข”

สามคัคก่ีอให้เกดิสขุ ลองย�า้ประโยคนีด้ใูห้หนกัแน่นกว่าปรกติสักหน่อย พร้อม

กับพิจารณาให้ลึกซึ้งสักนิด ไม่สักแต่ว่าปล่อยให้ผ่านหูผ่านใจไปง่าย ๆ ทุกคนก็น่าจะ

ได้ความรูส้กึว่า สามคัคก่ีอให้เกดิสขุจรงิ ๆ  เมือ่สามคัคก่ีอให้เกดิสขุแล้ว ทกุข์ กย่็อมเกดิ

จากความไม่สามัคคีนั่นเอง

สามคัคก่ีอให้เกดิสขุได้จรงิอย่างไร อาจคดิให้เห็นได้ทกุคน ตามระดับแห่งวัย

และความรู้ของตน ท่ีไม่เห็นคุณของสามัคคี ไม่เห็นว่าสามัคคีก่อให้เกิดสุขนั้น เป็น

เพราะไม่ได้คิดกันให้เห็น จึงน่าจะพยายามคิดกันดู คิดได้ลึกซ้ึงเพียงใดก็จะเห็นคุณ

สามัคคีถนัดชัดเจนแก่จิตใจเพียงนั้น จะเกิดความเข้มแข็งที่จะก่อให้เกิดสามัคคีขึ้นใน

หมู่คณะของตน ในประเทศชาติของตน ทั้งนี้ก็เพราะทุกคนต่างก็ปรารถนาความสุข

ด้วยกันทัง้นัน้ สามัคคเีกดิขึน้กว้างขวางเพยีงไรมัน่คงเพยีงไร ความสขุกจ็ะยิง่ใหญ่และ

มั่นคงเพียงนั้น เหมือนเงาตามตัว
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แต่ค�าว่าสามัคคีน้ันต้องใช้กับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นอย่างน้อย มิได้ใช้ได้

แต่กับคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังนั้นสามัคคีที่เกิดขึ้นได้จึงต้องประกอบด้วยจิตใจ

ของคนอย่างน้อยสองคนขึ้นไป และอย่างมากก็เป็นหมู่คณะประเทศชาติจิตใจของคน

แต่ละคนไม่เหมือนกัน เห็นดีเห็นชอบไม่ตรงกัน สามัคคีจะเกิดได้จึงจ�าเป็นต้องอาศัย

ความเสียสละของแต่ละคน ทุกคน คนละมากบ้าง คนละน้อยบ้าง เพื่อให้ความคิด

เห็นของตน โอนอ่อนเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้โดยพร้อมเพรียงกัน คือเสียสละ

ความไม่เหน็ด้วยของตนแต่ละคน ให้เข้าสูร่ะดบัทีจ่ะอาจกลมกลนืเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

ได้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดขึ้นจุดใด จุดนั้นคือจุดแห่งความสามัคคี จุดที่จะ

ก่อให้เกิดสุขดังกล่าวนั่นเอง

เมื่อจิตใจปรับระดับเข้าสามัคคีกันได้ ไม่แบ่งแยกจากกันด้วยความคิดเห็นว่า

เขาเป็นอย่างนั้น เราเป็นอย่างนี้ เขาไม่ถูก เราถูก หน้าที่ของเขา ไม่ใช่หน้าที่ของเรา

ฯลฯ อะไรท�านองนี้ สามัคคีทางกายหรือทางการกระท�าก็จักเกิดตามมา ความสุข 

อันเกิดจากความสามัคคีก็จักตามมาเช่นกัน อย่างน้อยก็เป็นความสุขท่ีเกิดจากความ

ส�าเร็จ อนัความส�าเร็จทัง้หลายย่อมจักไม่เกดิหากขาดเสยีซึง่สามคัค ีความส�าเร็จทีเ่กดิ

ข้ึนแล้วในข้ันหนึง่ย่อมจกัล้มเหลวไปได้ แม้ความสามัคคไีม่มีอยู่ในการด�าเนนิขัน้ต่อ ๆ  

ไป ผูท้ีเ่คยผ่านการท�างานมาแล้วย่อมเข้าใจในเรือ่งนี ้แต่หากขาดสตกิย่็อมจะท�าให้ลมื

นึกถึงความส�าคญัของสามคัคไีปได้ ดงันัน้ความมสีติไม่ลมืนกึถงึความส�าคญัของสามคัคี 

จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความสุขความส�าเร็จทั้งนั้นจะพึงอบรมให้มีอยู่ประจ�าตน

แต่ดังกล่าวแล้ว คนแม้เพียงสองคนจิตใจก็ยังแตกต่างกันเป็นสองอย่าง  

คนมากคนเพียงใด จิตใจก็ยิ่งแตกต่างกันออกไปมากอย่างเพียงนั้น สามัคคีจะเกิดได้

จึงต้องมีการเสียสละความคิดเห็นของตนเสียโดยควร มุ่งให้จิตใจสามารถปรับระดับ

เข้ากันได้จนเกิดเป็นความสามัคคีดังได้กล่าวในการนี้ การใช้ขันติและการให้อภัยเป็น

สิง่ขาดเสยีไม่ได้ จ�าเป็นต้องมด้ีวยกนัทกุคน ไม่เช่นน้ันก็จะด�าเนินไปจนถึงจุดมุง่หมายไม่

ได้ จะต้องแตกสามัคคีกันเสียก่อน ผลก็จะเป็นความทุกข์นั่นเอง

เมื่อพิจารณาดูการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสามัคคีแล้ว เห็นว่าเป็นสิ่งท�าได้ยาก 

หมู่คณะใดประเทศชาติใดท�าได้เม่ือใด เมื่อนั้นหมู่คณะนั้น ประเทศชาตินั้น ย่อม 
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ได้รบัความสขุอนัจกัเกดิจากความส�าเรจ็ประโยชน์ทีมุ่ง่หมาย แม้การปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิ

สามคัคจีะเป็นสิง่ท่ีท�าได้ยาก แต่กเ็ป็นสิง่ทีอ่าจท�าได้ในหมูค่ณะประเทศชาตท่ีิประกอบ

ด้วยบคุคลผูม้ปัีญญา มคีวามไม่เหน็แก่ตวัยิง่กว่าเห็นแก่ประโยชน์สุขของหมู่คณะและ

ประเทศชาต ิการมีสตนึิกถึงผลดผีลเสยีของหมูค่ณะประเทศชาตอิยูท่กุเวลา ไม่หลงลืม

เสยี นัน่แหละจกัเป็นการน�าให้สามารถปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิสามคัคไีด้ และสามัคคจีกัก่อ

ให้เกิดสุขได้จริง

           ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

พจิารณาก่อนแล้วจงึท�า

พจิารณาก่อนแล้วจงึท�า หรอืใคร่ครวญก่อนแล้วจงึท�า นีเ้ป็นพทุธศาสนภาษติ

ที่ผู้ปรารถนาความสามัคคีพึงน้อมน�าไปปฏิบัติตาม

พิจารณาก่อนแล้วจึงท�า หรือใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท�า ท�าในที่นี้หมายถึงการ 

กระท�าทั้งทางกาย ทั้งทางวาจาและทั้งทางใจ คือจะท�าอะไรก็ตาม จะพูดอะไรก็ตาม 

จะคิดอะไรก็ตาม พึงพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อน อย่าท�า อย่าพูด อย่าคิด โดย 

ไม่พจิารณาใคร่ครวญให้รอบคอบด้วยด ีเพราะการท�า การพูด การคดิโดยไม่พจิารณา

ใคร่ครวญให้รอบคอบด้วยด ีย่อมเกดิความผดิพลาดอนัจะให้ผลทีไ่ม่ด ีทีเ่ป็นภยั ทีเ่ป็น

โทษได้โดยง่ายนี้ มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นอยู่แล้วเสมอ ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน ทั้งที่

เป็นเรื่องของตนเอง และทั้งที่เป็นเรื่องของคนอื่น แต่แม้กระนั้นส่วนมากก็ไม่เห็นโทษ

ของการไม่พจิารณาก่อนแล้วท�า ยงัมกัพากนัท�าไปตามอ�านาจความปรารถนาพอใจชัว่

แล่นความเสียหายอันเกิดจากการท�าเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นอันมาก และเสมอ

การพจิารณาหรือการใคร่ครวญ คอืการใช้สติปัญญาดูเหตดุผูลให้รอบคอบท�า

อย่างไรจะให้ผลดี ท�าอย่างไรจะให้ผลเสีย พิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบจริง ๆ เมื่อ

แน่ใจแล้วว่าท�าเช่นใดจงึจะได้ผลด ีจงึท�าเช่นนัน้ เมือ่ไม่แน่ใจ พงึใช้สตปัิญญาหลกีเล่ียง

เสยี อย่าท�านอกเสยีจากว่าจะปรารถนาให้ผลร้ายเกิดขึน้ ซ่ึงความปรารถนาหรอืความมุง่

ตั้งใจเช่นนั้นเป็นเหตุไม่ดี เป็นกรรมทางใจที่ไม่ดี ดังนั้นผลที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจึงจะเป็น
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ของผู้อื่นก็หาไม่ จะต้องเป็นของผู้ท�ากรรมไม่ดีนั้นเอง เพราะกรรมนั้นย่อมให้ผลแก่ผู้

กระท�าแน่นอนเสมอไป ผูไ้ม่ท�ากรรมใดไว้จะได้รบัผลของกรรมนัน้หามไีม่ ผูม้าบรหิาร

จิตพึงอบรมจิตใจให้เชื่อมั่นในสัจจะนี้ แล้วผลดีที่จะเกิดตามมาจักเป็นของตนเองก่อน

ผู้อื่น

ปุถุชนหรือสามัญชนย่อมยังยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันเป็น 

โลกธรรมฝ่ายที่น่ายินดีพอใจ แต่ถ้าความปรารถนายินดีในโลกธรรมดังกล่าวแรงเกิน

ขอบเขตไป กจ็ะท�าให้ไปตัดรอนความแรงแห่งแสงสว่างของปัญญาให้ลดน้อยลง จนถงึ

ท�าให้มดืมดิไปได้ในบางเวลา และเมือ่ปัญญาอ่อนแสงลง กมี็ปัญญาน้อยหรือไม่มีปัญญา

เลยทีจ่ะพจิารณาใคร่ครวญก่อนจะท�าสิง่ท้ังปวง การกระท�าสิง่ทัง้ปวงจงึเกดิโทษได้ง่าย 

ดังนั้น แทนท่ีจะได้รับโลกธรรมส่วนท่ีดีท่ีน่าปรารถนาพอใจ ผู้ที่มุ ่งปรารถนาแรง 

เกินไป จึงมักไปได้รับโลกธรรมส่วนท่ีไม่ดีที่ไม่น่าปรารถนาพอใจเสียเป็นส่วนมาก นี้

เป็นเพราะขาดปัญญาที่จะน�ามาใช้พิจารณาใคร่ครวญก่อนท�าการใด ๆ นั่นเอง ดังนั้น

การมุ่งปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรุนแรงจึงมีโทษ ท�าให้สติปัญญาอ่อนลง และสติ

ปัญญานั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นทุกเมื่อของทุกคน ขาดสติและปัญญาเสียแล้ว ความสมบูรณ์

ทางจิตใจย่อมเกิดขึ้นไม่ได้

สิง่หน่ึงท่ีผูบ้รหิารจติควรท�าจงึต้องเป็นการอบรมจิตใจให้สามารถควบคมุความ

ปรารถนาต้องการให้อยู่ในขอบเขตท่ีสมควร นั่นคือ อบรมจิตใจให้มีเวลาสงบไว้บ้าง

เสมอ ไม่แล่นแรงไปในทางแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ให้แก่ตนจนเกนิไป เตือน

ตนเองไว้ให้เสมอว่านัน่เป็นกเิลส และกิเลสนัน้มน้ีอยเท่าใดให้คณุเท่านัน้ มมีากเท่าใด

ให้โทษเท่านั้น ไม่มีผู้ใดหนีโทษของกิเลสในจิตใจตนเองพ้น เพราะเม่ือกิเลสปรากฏ

ออกมาในการพูดการท�าเพียงใด ก็จะรับเอาทุกข์โทษเข้าไปใส่ตนเพียงนั้น กิเลสมาก

ปัญญากน้็อย เหตผุลกน้็อย ความสามารถทีจ่ะพจิารณาใคร่ครวญก็ต้องน้อยตามไปด้วย 

ผู้ที่สามารถลดกิเลสในใจตนได้มากเพียงใด แสงแห่งปัญญาของผู้นั้นย่อมสว่างไสวขึ้น

เพียงน้ัน ย่อมสามารถน้อมน�าพทุธศาสนภาษติทีว่่าพงึพจิารณาก่อนแล้วจึงน�า ไปปฏบัิติ

ตามให้เกิดความสวัสดีแก่ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เพียงนั้น

              ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖
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กรรมมคีวามส�าคัญเหนอืกว่าตัวบุคคลทั้งปวง

“บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ 

เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ 

แต่เป็นคนเลวเพราะกรรม 

เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะกรรม”

ที่ยกมากล่าวข้างต้นนี้เป็นพุทธศาสนภาษิต ที่ควรได้รับความสนใจเป็นอย่าง

ยิ่ง เร่ืองของกรรมเป็นเรื่องส�าคัญมาก แม้จะกล่าวว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องส�าคัญ

ทีส่ดุกไ็ม่ผดิ เพราะกรรมเท่านัน้ทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิความร่มเยน็เป็นสขุ และกรรมเท่าน้ัน

ที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ สุขทุกข์ทั้งหลายบรรดามี ในที่ทุกแห่ง ใน

กาลทุกเมื่อ มิได้เกิดจากเหตุอื่นใด เกิดจากกรรมตัวเดียวเท่านั้นที่กล่าวว่าผู้นั้นท�าให้

เป็นสุข ผู้นี้ท�าให้เป็นทุกข์นั้น ที่จริงแล้วหมายถึงว่ากรรมของผู้นั้นท�าให้เป็นสุข กรรม

ของผู้นี้ท�าให้เป็นทุกข์ มิใช่ตัวผู้น้ันผู้น้ีโดยล�าพัง คือโดยปราศจากกรรมของเขา จะ

สามารถก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ขึ้นได้

กรรมจงึมคีวามส�าคญัยิง่นกั ส�าคญัเหนอืกว่าตวับคุคลทัง้หลายทัง้ปวงเป็นอนั

มาก บุคคลจะได้สุขได้ทุกข์ จะดีจะเลว ก็เพราะกรรมของเขาเองพาให้เป็นไป มิใช่

เพราะอะไรอื่น ดังพุทธศาสนภาษิตข้างต้นที่กล่าวว่า บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็

หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ แต่เป็นคนเลวเพราะกรรม เป็นผู้ประเสริฐก็

เพราะกรรม

การบริหารจติโดยตรงวธิทีีส่�าคญัอย่างยิง่กค็อืการท�าใจให้น้อมลงเชือ่พทุธศาสน-

ภาษตินี ้เชือ่ว่ากรรมเท่านัน้ส�าคัญท่ีสดุ ค�านงึถงึกรรมของตนเองเท่านัน้เป็นใหญ่ทีส่ดุ 

ถ้ากรรมของตนเองเป็นกรรมไม่ดีคือเป็นการกระท�าที่ไม่ดีจะเป็นการกระท�าทางกาย

ทางวาจาหรือทางใจก็ตาม ถ้าไม่ดี กรรมนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลไม่ดีแก่ตน ผลไม่ดี

นั้นก็ท�าให้ตนเองนั้นนั่นแหละเป็นคนไม่ดี ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนชาติใดภาษาใด สกุลรุน

ชาติ สูงต�่าอย่างใด ชาติภาษา และสกุลรุนชาติ ก็หาช่วยให้พ้นจากผลไม่ดีของกรรม

ไม่ดีได้ไม่ นัน่กค็อืชาตภิาษาสกลุรนุชาตหิาอาจท�าให้ผูท้ีท่�ากรรมไม่ด ีได้ชือ่ว่าเป็นคน

ดีได้ไม่ คนท�ากรรมไม่ดีต้องเป็นคนไม่ดีอย่างแน่นอนเสมอไป จนกว่าจะหยุดการ
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ท�ากรรมไม่ดีและท�ากรรมดีเม่ือใด เม่ือนั้นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีไม่ว่าจะมีชาติใด

ภาษาใด สกุลรุนชาติเช่นใด

อย่างไรก็ตาม การจะดูให้รู้ว่าตนก�าลังท�ากรรมดีหรือกรรมช่ัวอยู่ ก็จ�าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องอบรมตนให้มจีติใจพ้นจากภาวะทีท่่านเรียกว่าเป็นพาลเสยีก่อน เพราะ

พระพุทธศาสนภาษิตก็มีกล่าวไว้ด้วยว่า “คนพาลมีปัญญาทราม ท�ากรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้

สึก”

การจะอบรมจติใจตนเองให้พ้นจากภาวะเป็นพาลได้ กอ็ยูท่ีต้่องท�ากรรมดี ไม่

ท�ากรรมชั่ว ท�าใจให้ผ่องใส ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ดังนี้ ย่อมเชื่อตนเองได้ว่า จิตพ้นจากภาวะ

เป็นพาลอย่างแน่นอน สามารถจะดูตัวเองให้รู้ได้ว่าก�าลังท�ากรรมดีหรือกรรมชั่วอยู่ 

ในขณะนั้น

นอกจากในพุทธศาสนภาษิตจะมีกล่าวว่า “คนพาลมีปัญญาทราม ท�ากรรม

ชัว่อยูก่ไ็ม่รูส้กึ” ยังมกีล่าวต่อไปอีกว่า “ย่อมเดอืดร้อนเพราะกรรมของตน เหมอืนถกู

ไฟไหม้” พุทธศาสนภาษิตนี้เป็นสัจจะ คือเป็นจริง กรรมชั่วย่อมท�าให้ผู้กระท�าเดือด

ร้อน เหมอืนถูกไฟไหม้นัน้เทยีว ผูน้้อมใจลงเชือ่พทุธศาสนภาษิตนี ้ย่อมหลกีเลีย่งการ

ท�ากรรมชัว่ เพราะย่อมกลัวความเดอืดร้อนท่ีจะเกดิเพราะกรรมชัว่ การบรหิารจติทีจ่ะ

ท�าให้ผลเลิศที่สุด จึงอยู่ที่การต้องพยายามอบรมจิตใจ ให้น้อมลงเชื่อมั่นในเรื่องของ

กรรมนี้แหละ อาจกล่าวได้ทีเดียวว่า ผู้ที่เชื่อกรรมเสียอย่างเดียวเท่านั้น จะสามารถ

พาตนให้พ้นจากบาปอกุศล บรรลุถึงความสวัสดีได้

ดังนั้น เมื่อทุกคนต่างก็ปรารถนาจะประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดชีวิต ทุก

คนจึงควรที่จะอบรมใจตนเองให้เชื่อในเรื่องกรรม คือเชื่อว่าผลของกรรมมีจริง กรรม

ดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง และผู้กระท�ากรรมเท่านั้น จะเป็นผู้ได้รับผลของ

กรรมอบรมใจตนเองให้เชื่อมั่นแน่นอนในเรื่องดังกล่าวเสียก่อนแล้วการกระท�ากรรม

ทุกอย่างจะเป็นการกระท�ากรรมดีเท่านั้นไม่เป็นการกระท�าความชั่ว

ที่ทุกวันนี้ยังมีการท�าบาปท�าชั่วก่อทุกข์โทษภัยกันอยู่มากมาย ก็เพราะจิตใจ

ยังขาดการอบรมให้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมอันเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ดังกล่าว

         ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๖
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ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

ความอดทนเป็นเครือ่งประดบัของนกัปราชญ์ นีเ้ป็นพทุธศาสนภาษติข้อหนึง่

และเป็นข้อท่ีน่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษส�าหรับสมัยนี้ อันเป็นสมัยอะไร ๆ จะ

ด�าเนินไปด้วยดีได้พอสมควร ก็ด้วยอาศัยความอดทนนี้แหละเป็นส�าคัญประการหนึ่ง

ความอดทนในทางหนึ่ง เป็นความอดทนท่ีจ�าเป็น คือหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น 

ผู้อยู่ใต้อ�านาจของผู้มีอ�านาจที่ขาดเหตุผลและความเมตตากรุณา เมื่อเกิดอะไรข้ึน 

ที่แม้ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ผู้อยู่ใต้อ�านาจก็จ�าเป็นต้องอดทน หรือท่ี

เรียกกันทั่วไปว่าต้องยอมทน การยอมทนในกรณีดังกล่าวนี้ บางทีก็เป็นไปเพื่อรักษา

ตัวไม่ให้ต้องพบเหตุการณ์อ่ืน ท่ีจะท�าให้ต้องเดือดร้อนยิ่งกว่าการยอมอดทนเสีย 

ดังกล่าว การอดทนเช่นนี้เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง คือเป็นเครื่องท�าให้ผู้มีความ

อดทนน้ันงามได้อย่างหนึ่ง แต่ความอดทนของผู้ท่ีไม่จ�าเป็น หลีกเล่ียงเสียก็ได้ เช่น  

ผูม้อี�านาจยอมอดทนให้แก่ผูอ้ยูใ่ต้อ�านาจ โดยค�านงึถึงเหตุผลและมคีวามเมตตากรณุา

เป็นทีต่ัง้ การอดทนเช่นนีน้บัได้ว่าเป็นเครือ่งประดบัของนกัปราชญ์โดยแท้ ตรงกบัพทุธ

ศาสนภาษิตที่ยกมากล่าวไว้ข้างต้น

ตวัอย่างของผูมี้ความอดทน หรือผูม้เีครือ่งประดบัของปราชญ์ กเ็ช่นผูม้อี�านาจ

หรอืผูเ้ป็นใหญ่ยอมเหน่ือยยากล�าบากกายล�าบากใจ เมือ่รูว่้าจะเป็นเหตใุห้เกดิประโยชน์

สุขแก่ผู้น้อย หรือแก่ส่วนรวม โดยที่แม้จะไม่ยอมเหนื่อยยากอย่างใดเลยก็เป็นไปได้ 

ปราศจากผู้บังคับ ปราศจากสิ่งบังคับ บางทีแม้ไม่ปรารถนาจะท�าเลยก็ต้องท�าต้อง 

อดทนท�า เพราะค�านึงถึงส่วนรวมท่ีจะได้รับประโยชน์สุขจากการที่ตนอดทนท�านั้น 

ความอดทนเช่นน้ีเป็นความอดทนท่ีเกิดจากปัญญาเกดิจากเมตตากรุณา เกดิจากความ

ไม่เห็นแก่ตัวยิ่งกว่าเห็นแก่ส่วนรวม

อีกตัวอย่างหนึ่งของผู้มีความอดทน หรือผู้มีเครื่องประดับของปราชญ์ ก็เช่น

ผู้มีอ�านาจหรือผู้เป็นใหญ่ ไม่ว่าจะมีอ�านาจหรือเป็นใหญ่ในบ้านเมืองในประเทศชาติ

หรอืในสถานทีใ่ดกต็าม เมือ่ถกูจ้วงจาบล่วงเกนิไม่ว่าหนกัหรอืเบา กอ็ดทน กไ็ม่แสดง

ความมีอ�านาจ ไม่ใช้อ�านาจในอันที่จะเป็นเหตุให้ผู้ล่วงเกินละเมิดนั้น ๆ  ต้องได้รับโทษ
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เป็นการตอบแทน แม้จนกระทั่งจะแสดงความไม่พอใจในการล่วงเกินจ้วงจาบอันจะเป็น

เหตุให้ส่งผลสะท้อนเป็นโทษแก่ผู้อื่น ก็อดทนเสียไม่แสดง ทั้งนี้ด้วยมีเมตตากรุณา

อย่างสูง จนสามารถดับความอาฆาตโกรธแค้นเสียได้ความอดทนเช่นนี้ผู้ท่ีเคยได้รับ

การจ้วงจาบจากผูน้้อยทัง้ ๆ  ท่ีตนเป็นผูใ้หญ่ผูม้อี�านาจ ย่อมเข้าใจได้ดว่ีาเป็นการอดทน

ที่ต้องอาศัยพลังสูงยิ่งจากเมตตากรุณา

ตวัอย่างเพยีงสองประการทีน่�ามากล่าว คอืตวัอย่างของความอดทนทีเ่กดิจาก

ความมเีมตตากรณุาจนท�าให้สามารถดบัไฟโทสะของตนเสียได้ และทีเ่กดิความเมตตา

กรุณา จนท�าให้สามารถยอมอดทนเหนื่อยยากล�าบากกายใจเพื่อประโยชน์และเพื่อ

ความสุขของผู้อื่น ตัวอย่างดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนภาษิตท่ีว่า “ความ

อดทนเป็นเครือ่งประดบัของนกัปราชญ์” นัน้เป็นความจรงิ เมตตากรณุามใีนผูใ้ดย่อม

ท�าให้ผูน้ัน้งามหรือกล่าวอกีอย่างหนึง่กค็อื เมตตากรณุามใีนผูใ้ดเป็นเครือ่งประดับของ

ผูน้ั้น ซึง่ย่อมท�าให้ผูน้ัน้เป็นคนงาม เป็นคนด ีแต่ปราชญ์นัน้ เมตตากรุณาในท่าน ไม่

เพียงเป็นเมตตากรุณาที่อาจมีในคนที่มีเมตตากรุณาท้ังหลายเท่านั้น แต่เป็นเมตตา

กรุณาอย่างสูงจนท�าให้ท่านต้องใช้ความอดทนเพื่อยังให้เมตตากรุณาบังเกิดผลโดย

สมบูรณ์ เมตตากรุณาขั้นนี้ที่เป็นเหตุให้เกิดความอดทนดังกล่าวนี้ นี่แหละเป็นเครื่อง

ประดับของนักปราชญ์ ดั่งพุทธศาสนภาษิตข้างต้นกล่าวไว้

ผูบ้รหิารจติทัง้หลายควรจะอบรมจติให้มีเมตตากรณุาเป็นขัน้ต้น ด้วยการช่วย

เหลือให้ความสุขแก่ผู้อ่ืน ต่อจากน้ันก็อบรมให้เมตตากรุณานั้นสูงยิ่งขึ้น จนสามารถ

อดทนเพือ่ให้เมตตากรุณาบงัเกดิผลท่ียิง่ขึน้ไปได้ สมดงัพทุธศาสนภาษิตอกีบททีก่ล่าว

ว่า “ความอดทนน�ามาซึ่งประโยชน์สุข” นั้นแล

วนัพธุที ่๕ ธนัวาคม ทีก่�าลงัจะมาถึงในอกีไม่กีว่นันี ้เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงมีพระมหา 

กรณุาธคุิณสูงส่ง ทรงด�ารงความอดทนอันเป็นเครือ่งประดบัของนกัปราชญ์ไว้ได้เป็นนติย์ 

ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยและอานุภาพพระบุญญาบารมีกุศลบุญญราศีเอกอุดม 

ที่ทรงสั่งสมตลอดมา ได้บันดาลให้ทรงพระเกษมส�าราญสวัสดีในที่ทุกสถานในกาล 

ทุกเมื่อ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
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สยามมกฎุราชกมุาร สมเด็จพระบรมราชชนนฯี สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอฯ และสมเดจ็

พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เสด็จสถิตรุ่งเรืองอยู่ เพื่อทรงเป็นนาถรัตน์ก�าจัดความทุกข์

ยากน้อยใหญ่ให้สิ้นไปจากราชสีมาอาณาเขต ยังความสามัคคีสวัสดีมงคลให้แผ่ไปทั่ว

ประเทศตลอดนิรันดรกาล ขอถวายพระพร

      ๒ ธันวาคม ๒๕๑๖

ทรัพย์สักนดิก็ตดิตามคนตายไปไม่ได้

ทัง้เดก็ ทัง้ผูใ้หญ่ ทัง้คนพาล ทัง้บณัฑติ ล้วนไปสูอ่�านาจแห่งความตาย ล้วน

มคีวามตายเป็นเบือ้งหน้า นีเ้ป็นพทุธศาสนภาษติอกีบทหนึง่ ทีแ่สดงสัจจะซึง่ไม่มีผูใ้ด

จะอาจคดัค้านหรอืเกดิความเคลือบแคลงสงสยัได้แม้แต่น้อย ทกุชวีติมคีวามแตกดบัมี

ความตายรออยู่เบือ้งหน้า ไม่มีชีวติใดเลยท่ีจะพ้นความตายไปได้ดังทีพ่ทุธศาสนภาษติ 

กล่าวไว้นั่นแหละ คือทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนดี ทั้งคนไม่ดี ล้วนต้องตาย จะเร็วหรือ

ช้าก็ต้องตาย อ�านาจของความตายไม่มีผู้ใดจะหนีพ้น

เพียงหนีความตายไม่ได้ ทุกคนต้องตาย นี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นัก ถ้าจะไม่น�า 

พทุธศาสนภาษติอีกบทหนึง่มากล่าวไว้เสยีในทนีีด้้วย คอืบททีว่่า ทรพัย์สกันดิกต็ดิตาม

คนตายไปไม่ได้

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ พุทธศาสนภาษิตบทนี้ก็เช่นเดียวกัน

แสดงสัจจะที่ไม่มีผู้ใดจะอาจคัดค้านหรือเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้แม้แต่น้อย  

ทกุคนได้รู้ได้เหน็ประจกัษ์ชัดแก่ตนเองอยูด้่วยกนัแล้วในความจรงินี ้ไม่มผีูใ้ดจะน�าทรพัย์

แม้สักนิดของตนติดตัวไปด้วยได้ยามต้องตาย ผู้ที่เมื่อด�ารงชีวิตอยู่ มีความสุขเพราะ

ได้สัง่สมทรพัย์ หรอืเพราะมีทรพัย์มากมาย เมือ่ถึงเวลาตายจะน�าความสุขเพราะทรัพย์

ติดตัวไปด้วยไม่ได้ ในเวลาสิ้นชีวิตสิ่งเดียวที่จะน�าความสุขมาให้คือบุญ มีพุทธศาสน-

ภาษติกล่าวไว้ด้วยว่า บญุน�าสขุมาให้ในเวลาสิน้ชีวิต จงึควรท�าบญุอนัน�าสุขมาให้ และ

ความสุขอันเกิดแต่บุญนี้มีอยู่แก่ผู้สั่งสมบุญ ทั้งโลกนี้และโลกหน้าคือทั้งเมื่อยังไม่ตาย
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ก็เป็นสุข เมื่อตายแล้วก็เป็นสุขดังที่มีกล่าวไว้ว่า ผู้ท�าบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ ละไป

แล้วย่อมยนิด ีชือ่ว่ายนิดใีนโลกทัง้สอง เขาย่อมยนิดว่ีาเราท�าบุญไว้แล้ว ไปสูส่คุตย่ิอม

ยนิดยีิง่ขึน้ ตรงกนัข้ามกบัผูท้�าบาป เพราะผูท้�าบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี ้ละโลกนีไ้ป

แล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน  

จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน

ด้วยเหตุนี้คนจึงไม่ควรท�าบาป ควรท�าแต่บุญ และควรท�าบุญบ่อย ๆ เรียกว่า

ควรสัง่สมบุญ ถ้ากล่าวว่าควรสัง่สมความสขุอันเกดิแต่สัง่สมบญุก็ได้ เพราะการสัง่สม

อย่างอื่นหาอาจน�าความสุขมาให้ได้ย่ังยืนหรือแท้จริงไม่ การสั่งสมบุญเท่านั้นที่จะน�า

ความสุขมาให้ยั่งยืนและแท้จริง แม้ความตายก็หาอาจพรากไปจากบุญหรือความสุข 

ที่เกิดแต่บุญอันสั่งสมไว้แล้วได้ไม่

ทุกคนต้องตาย และทุกคนก็ต้องการความสุข แม้คิดถึงความจริงนี้ให้ลึกซ้ึง

พอสมควร ทุกคนก็น่าจะยินดีท�าบุญคือท�าความดี น่าจะยินดีสั่งสมบุญคือสั่งสม 

ความด ีไม่เช่นนัน้แล้วกจ็ะสมปรารถนาไม่ได้ คอืจะมคีวามสขุไม่ได้ ในทางตรงกนัข้าม

จะกลับมีความทุกข์ เพราะธรรมดาน้ันผู้ที่จะอยู่โดยไม่ท�ากรรมใดเลยไม่มี คือไม่ท�า 

ทัง้กรรมดคีอืบญุ และไม่ท�าทัง้กรรมไม่ดคีอืบาปไม่ม ีจะต้องท�ากรรมอย่างใดอย่างหนึง่

ในช่วงเวลาหนึ่ง มักเป็นปกติเช่นนี้ ดังนั้นผู้ไม่ท�าบุญในเวลาใดจึงมักจะท�าบาปใน 

เวลานั้น ไม่มากก็น้อย ผลของบาปเป็นความทุกข์ ผู้ไม่ท�าบุญจึงมักท�าบาป จึงไม่มี

ความสุข ไม่เป็นสุข ดังกล่าวว่าจะสมปรารถนาไม่ได้ในเมื่อทุกคนปรารถนาความสุข

ทุกคนต้องตาย ท่านก็ตาย เราก็ตาย ไม่มีผู้ใดหนีความตายพ้น ไม่ช้าก็เร็ว

ทุกคนจะต้องตาย นึกถึงความจริงนี้ไว้ให้เสมอ พร้อม ๆ กับที่นึกด้วยว่า ทรัพย์สักนิด 

ก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ บุญหรือบาปเท่านั้นที่จะติดตามทุกคนไป ให้ความสุข 

ให้ความทกุข์แก่ทกุคนผูก้ระท�าบญุหรอืบาปไว้ นกึไว้เช่นนีเ้สมอ ๆ  นัน่แหละจะเป็นการ

บริหารจิต ห้ามจิตเสียจากความโลภได้ มากน้อยตามควรแก่ความปฏิบัติ

             ๙ ธันวาคม ๒๕๑๖
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ผู้ประกอบด้วยปัญญา  
แม้เผชญิทุกข์ก็เป็นสุขได้

พุทธศาสนภาษิตที่ว่า “ละเหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง”

การบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่จะพยายามหาทางช่วยให้ทุกคนผู้มีทุกข์หรือ

มีเหตุแห่งทุกข์ต่าง ๆ กัน ได้เป็นสุขโดยสมควร แต่ท้ังนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาผู้มี

ทุกข์ทั้งหลาย จะต้องร่วมมือช่วยตัวเองเต็มตามความสามารถ เพราะแม้แต่สมเด็จ

พระบรมศาสดา ก็ยังทรงแต่เพียงชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์ให้ได้เท่านั้น การปฏิบัติให้

ส�าเร็จผลอยู่ที่ตัวเราเอง ผู้ต่างก็มีทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งหมด

เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกชีวิตย่อมเป็นทุกข์ ในบทสวดท�าวัตรเช้ามีกล่าวถึงทุกข์ไว้

ละเอียดพอสมควร ดังนั้นก่อนจะกล่าวถึงวิธีแก้ทุกข์ทั้งหลาย จะได้น�าบางตอนใน 

บทสวดนั้นมาแสดงไว้ให้พอได้รู้จักค่าตาของทุกข์กันตามสมควร ดังนี้ “พระสุคต 

ประกาศแล้ว เราได้ฟังธรรมน้ันแล้ว จงึรู้อย่างนีว่้า แม้ความเกดิเป็นทุกข์ แม้ความแก่

เป็นทกุข์ แม้ความตายเป็นทกุข์ แม้ความแห้งใจ ความร�า่ไรเพ้อ ความทกุข์ ความเสยีใจ 

ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์ ความประจวบสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพราก

จากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาอยู่ย่อมไม่ได้แม้อันใด แม้อันนั้นเป็นทุกข์”

อันความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ก็เพราะเป็นส่ิงที่ไม่มีผู้ปรารถนา  

ไม่เป็นที่ชอบใจ ทุกวินาทีน้ีมีผู้ก�าลังต้องเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะความเจ็บความตาย 

ของตนเองบ้าง ของผู้เป็นที่รักที่เคารพใกล้ชิดสนิทสนมบ้าง กล่าวได้ว่าทั้งในอดีต 

ปัจจุบันและอนาคต ทุกวินาทีมีผู้ต้องเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะความเจ็บความตาย  

ดังกล่าวโดยไม่เคยขาดระยะ ไม่เคยว่างเว้น ไม่เคยมีเวลาที่โลกว่างจากผู้มีความทุกข์

ดังกล่าวแล้วเลย หรือแม้จะกล่าวก็ไม่ผิดว่า ไม่เคยมีเวลาที่โลกเบาบางจากผู้มี 

ความทุกข์ดังกล่าวแล้วเลย ผู้มีความทุกข์ดังกล่าวมีเต็มโลกติดต่อกันอยู่เสมอ ทั้ง ๆ 

ที่หาได้มีผู้ใดสักคนเดียวไม่ ที่ปรารถนาจะมีความทุกข์

นี่ก�าลังกล่าวถึงความทุกข์ ที่เกิดจากความเจ็บและความตายเท่านั้น เพียง

ความทกุข์จากสองเหตน้ีุเท่าน้ันโลกกย็งัหนาแน่น ไม่มขีณะว่างเว้น ความเจบ็และความ
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ตายจงึนบัได้ว่ามอี�านาจเหนอืจติใจยิง่นกั จึงควรยิง่นกัทีจ่ะได้ช่วยกนัหาทางท�าอย่างไร 

ให้จิตใจตกอยู่ใต้อ�านาจความเจ็บความตายให้น้อยที่สุด กล่าวง่าย ๆ  ก็คือควรยิ่งนักที่

จะช่วยตนเองรกัษาจติใจ ให้พ้นจากความทกุข์เพราะความเจบ็ความตายแม้ไม่สามารถ

ท�าให้สิ้นทุกข์ในเรื่องนี้ได้สิ้นเชิง แต่ก็ควรท�าให้บรรเทาเบาบางลงให้มากที่สุดเท่าที่จะ

สามารถท�าได้

การแก้ทกุข์นัน้ ความส�าเรจ็มากน้อยเพยีงใดอยู่ทีก่ารใช้ปัญญาคอืใช้ความคดิ

นั่นเองให้ถูกต้องกับเรื่องราว ให้มีเหตุผล อย่าให้ขาดเหตุผล เหตุผลหรือปัญญาเป็น

เครื่องแก้ไขสิ่งทั้งปวงได้ รวมทั้งแก้ไขทุกข์ทั้งปวงได้ด้วย

อย่าว่าแต่ทุกข์เล็กทุกข์น้อยเลย แม้แต่ทุกข์ยิ่งใหญ่ที่สุดปัญญาและเหตุผล 

ก็แก้ได้ พระพุทธเจ้าทรงล่วงทุกข์ทั้งปวงได้ พระอรหันต์ทั้งหลายล่วงทุกข์ทั้งปวงได้  

ก็ด้วยอ�านาจของปัญญาและเหตุผลน้ีแหละ การอบรมปัญญา อบรมให้มีเหตุผล  

จึงเป็นสิ่งส�าคัญเป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่งนัก ผู้บริหารจิตทั้งหลายไม่ควรละเลยเสีย

ที่ว่าการอบรมปัญญาเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นส่ิงจ�าเป็น ก็เพราะปัญญานี้แหละ 

ที่จะยังให้เกิดสุข ในพุทธศาสนภาษิตก็ยังกล่าวไว้ว่า “ความได้ปัญญาให้เกิดสุข” จน

กระท่ังถงึมกีล่าวว่า “ปัญญาประเสรฐิกว่าทรพัย์ และคนฉลาดน้ันถงึกบักล่าวว่าปัญญา

ประเสริฐสุด”

กล่าวไว้ข้างต้นว่า การบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่จะพยายามหาทางช่วย 

ทกุคนผูม้ทีกุข์ให้ได้เป็นสขุโดยควร จะได้กระท�าเป็นล�าดบัไปในรายการบรหิารทางจติ

ส�าหรับผู้ใหญ่ทุกครั้ง ส�าหรับวันนี้เน้นลงในเรื่องการอบรมปัญญาเพราะสัจจธรรม 

มีอยู่ว่า ผู้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เผชิญทุกข์ก็เป็นสุขได้ดังพุทธศาสนภาษิต 

มีกล่าวว่า“ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะ ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและ 

ชื่อเสียง นรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้ว แม้เผชิญทุกข์ก็ประสบสุขได้”  

การอบรมปัญญาจึงจ�าเป็นส�าหรับผู้ปรารถนาความสุขดังนี้แล

       ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖
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ดนิแดนที่มฤตยูจะไม่รุกรานผู้อยู่ ไม่มเีลย

เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกชีวิตย่อมเป็นทุกข์ ละเหตุทุกข์ได้จึงจะเป็นสุข เหตุที ่

แท้จริงของทุกข์คือความเกิด จะละทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงจึงต้องไม่เกิดเท่านั้น ซึ่งในที่นี้

จะไม่กล่าวถึง จะกล่าวถึงแต่เพียงการละเหตุแห่งทุกข์ที่ไม่ถึงกับหมดอย่างสิ้นเชิง  

แต่เป็นเพียงการละเหตุแห่งทุกข์ที่สามารถจะยังให้เกิดสุขได้พอสมควร แม้เพียง 

บางครั้งบางคราวเท่านั้นเป็นต้นว่า เมื่อเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็น

ที่รัก จะมีทางละเหตุแห่งทุกข์นั้นได้อย่างไร

การพลัดพรากจากสิง่อันเป็นท่ีรกันัน้ในทีนี่ห้มายรวมถงึบุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก พดูอกี

อย่างก็คือ การสูญเสียผู้เป็นที่รักเป็นทุกข์ และการสูญเสียนี้ก็มีความหมายกว้างอาจ

หมายถึงการสูญเสียด้วยการตายจากของผู้เป็นที่รักหรือด้วยเหตุอื่นต่าง ๆ

ผู้เป็นที่รักนั้น ก็หมายรวมถึงทุกคนผู้เป็นที่รัก เช่นมารดา บิดา สามี ภริยา

บตุร ธิดา ตลอดถึงครอูาจารย์เพือ่นสนทิมติรสหาย ซึง่ต่างก็มคีวามแก่ เจบ็ ตายและ

ความไม่เทีย่งอยูด้่วยกนัทัง้หมด ไม่มผีูใ้ดเลยสกัคนจะพ้นจากสัจจธรรมนีไ้ด้ และสจัจธรรม

คือความแก่บ้าง ความเจ็บบ้าง ความตายบ้าง ความไม่เที่ยงบ้าง ของแต่ละคนนี้เองที่

ท�าให้เกดิความพลัดพราก เกดิความทุกข์ขึน้อย่างทีก่ล่าวแล้วว่าเตม็แน่นโลกตดิต่อกนั

อยู่ตลอดเวลาทุกวินาที โลกไม่เคยว่างเว้นจากผู้มีความทุกข์เพราะเหตุดังกล่าวเลย

และได้กล่าวแล้วด้วยว่า ให้ใช้ปัญญาในการแก้ทุกข์ เพราะผู้ประกอบด้วย

ปัญญาน้ัน แม้เผชญิทุกข์ก็เป็นสขุได้ การใช้ปัญญากค็อืการใคร่ครวญพจิารณาให้เหตุผล

เกดิข้ึนในจิตใจ จนสามารถเอาชนะความคดิอนัปราศจากเหตผุล ทีเ่ป็นเหตุแห่งความ

ทุกข์เสียได้ เป็นความจริงแท้ที่ว่า ความคิดอันประกอบด้วยปัญญาคือเหตุผลนั้น เมื่อ

ผูใ้ดสามารถน�ามาใช้ให้ถกูต้องได้ในการแก้ทกุข์ดบัทุกข์ของตน ผูน้ั้นย่อมสามารถเป็นสขุ

ได้ แม้ต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของคนผู้ไม่ประกอบด้วยปัญญาทั้งหลาย

ในการอบรมปัญญาน้ี พุทธศาสนิกชนได้เปรียบเป็นอย่างยิ่ง เหตุด้วยมี

พระพุทธเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระปัญญาคุณเป็นพระศาสดา ผู้ทรงสั่งสอนไว้ และมี
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พระสงฆ์สาวกทรงจ�าสั่งสอนสืบต่อมาจนทุกวันนี้ ท�าให้มีแนวทางเป็นร่องรอยส�าหรับ

พุทธศาสนิกทั้งหลายได้ด�าเนินไปสู่ความสุขอันเกิดแต่การอบรมปัญญาได้

เมื่อต้องเผชิญกับความพลัดพรากอันเกิดจากการตายของผู้เป็นที่รัก ความทุกข์

แม้เกิดข้ึนในผู้ไม่เคยอบรมปัญญา ไม่เคยสดับพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธองค์

ย่อมเป็นความทุกข์ท่ีหนกั และจกัด�ารงอยู่ยนืนานกว่าเมือ่เกดิขึน้ในผู้เคยสดบัพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ และผู้เคยอบรมปัญญา

พระพุทธองค์ทรงสอนให้มีสติใช้ปัญญาพิจารณาดับทุกข์อันเกิดแต่ความตาย

ไว้เป็นอันมากต่าง ๆ  กัน แต่ละอย่าง แม้ตามล�าพังเพียงอย่างเดียว ก็สามารถน�าให้ผู้

ประสบกบัความพลัดพรากจากตายของผูเ้ป็นทีร่กั คลายความทกุข์ความเศร้าโศกเสียใจ

ได้ ถ้ารู้จักน้อมน�าที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นมาพิจารณาจนเกิดปัญญาเข้าใจเห็นจริงด้วยแม้

เพียงเล็กน้อย เป็นต้นว่า ในพุทธศาสนภาษิตมีกล่าวไว้ว่า “จะอยู่ในอากาศ อยู่กลาง

สมุทรเข้าไปสู่หลืบเขา ก็ไม่พ้นจากมฤตยูได้ ประเทศคือดินแดนที่มฤตยูจะไม่รุกราน

ผู้อยู่ ไม่มี”

แม้ผู้ได้สดับจะน้อมน�าไปพิจารณา จนเกิดความเห็นจริงในสัจจะนี้ในขณะท่ี

เกิดความทุกข์ เพราะการพลัดพรากจากตายของผู้เป็นที่รัก ความทุกข์ก็ย่อมบรรเทา

ลงได้เป็นธรรมดา เมือ่เกดิความคดิแม้เพยีงชัว่วูบแวบว่า อยู่ทีไ่หนกไ็ม่มีผูใ้ดหนีความ

ตายพ้นจริง ๆ ไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้า จริงอยู่อาจจะคิดไปว่าถึงจะตายก็ให้อยู่

ช้าไปกว่าน้ีกย็งัด ีแต่ความระลกึรูใ้นความจรงิว่าทกุคนต้องตายแน่ กจ็ะช่วยผ่อนคลาย

ความทุกข์โศกลงได้ตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ควรน�ามาคิดประกอบกับ 

สัจจธรรมที่ว่าทุกชีวิตหนีความตายไม่พ้น ต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

                       ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖

เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มผีู้ป้องกัน

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี ๒๕๑๖ ซึ่งเมื่อ ๕๑ อาทิตย์มาแล้วเป็นปี

ใหม่และก�าลังจะเป็นปีเก่าไปในอีก ๒ วันข้างหน้านี้ นี่เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอย่าง
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หนึง่ทีผู่บ้รหิารจติทัง้หลายสมควรจะหยิบยกขึน้พจิารณา ให้เหน็ว่าความไม่เทีย่งมอียูจ่รงิ 

วันเวลาก็ไม่เที่ยง ต้องล่วงไป พุทธศาสนภาษิตบทหนึ่งมีว่า “วันคืนย่อมล่วงไป ชีวิต

ย่อมหมดเข้าไป อายุของสตัว์ย่อมสิน้ไป ดุจน�า้แห่งล�าธารย่อมหมดไปฉะน้ัน” ขอขณะ

จะสิ้นไปแห่งปี ๒๕๑๖ ได้เป็นประโยชน์แก่ทุกจิตใจด้วยการน้อมน�ามาคิดอย่างผู้มี

ปัญญา อย่างผู้ไม่ประมาทจนสามารถบรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ให้ลดน้อยลงและเพิ่ม

ความสุขให้ทวียิ่งขึ้นแก่จิตใจโดยทั่วกันเถิด

พุทธศาสนภาษิตท่ีน�ามากล่าวข้างต้นนี้ อาจพิจารณาแล้วน้อมน�าให้เกิดคุณ

เกดิประโยชน์นานาประการ อาจท�าให้เกดิความไม่ประมาท ไม่มัวผลดัวันประกนัพรุง่

ที่จะท�ากิจอันควรท�าท้ังปวง เพราะเม่ือวันคืนล่วงไป ชีวิตหมดเข้าไป หรืออายุสิ้นไป

เหมือนล�าธารหมดน�้า การผลัดวันประกันพรุ่งก็ย่อมหมายถึงการมีเวลาน้อยเข้าหรือ

บางทีก็หมดเวลาเสียเลย ส�าหรับจะท�ากิจอันควรท�านั้น ๆ ได้เป็นต้นว่าจะท�าบุญ 

ท�าทานการกุศลจะเข้าวัดถือศีลฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้ามัวผลัดวันประกันพรุ่งให้ถึงเทศกาล

นั้นเทศกาลนี้หรือให้อายุเท่านั้นเท่านี้เสียก่อน เวลาก็จะน้อยเข้าส�าหรับที่จะได้ท�าสิ่งที่

ควรท�าเหล่านั้นหรือบางทีก็อาจจะไม่มีเวลาเลยก็ได้ เพราะดังในพุทธศาสนภาษิต 

บทข้างต้นนั้นที่กล่าวว่า อายุของสัตว์คือของเราทุกคนนี้เอง ย่อมจะต้องสิ้นไป และ

เมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ป้องกันได้

“เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน” นี้ก็เป็นพุทธศาสนภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งแม้ 

น�ามาพิจารณาใคร่ครวญตรองตามด้วยดีจะสามารถท�าให้ผู้มีความทุกข์เพราะการ

พลดัพรากจากตายของผูเ้ป็นท่ีรัก สามารถผ่อนคลายความทกุข์ของตนได้ โดยเฉพาะ

ในกรณท่ีีเกดิความรูส้กึว่าผูต้ายไม่ได้รบัการรักษาพยาบาลอย่างเอาใจใส่จรงิจงั จงึต้อง

เสียชีวิตไป ในกรณีที่ความทุกข์เกิดเพราะความรู้สึกดังกล่าว แม้มีสติคิดขึ้นได้ถึง 

พุทธศาสนภาษิตดังกล่าวที่ว่า “เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน” ก็จะเข้าใจได้ว่าเพราะ

จะตายจึงพ้นความสามารถของผูจ้ะรกัษาเพือ่ป้องกนัไว้ได้ เพราะสจัจะมอียูเ่ช่นนัน้จรงิ 

เมื่อจะตายก็ไม่มีผู้ป้องกันได้ คิดเสียเช่นน้ีก็จะท�าให้ความทุกข์ลดน้อยลง อย่าคิดว่า

เพราะไม่มีผู้ป้องกันจึงต้องตาย การคิดว่าเพราะไม่มีผู้ป้องกันจึงตายเป็นการใช้ความ

คิดที่ผิดที่จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่ยิ่งขึ้น
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ผู้บริหารจิตคือผู้ปรารถนาจะรักษาจิต ยกจิตให้สูง ให้ห่างไกลจากความทุกข์

ความเศร้าหมอง ดงันัน้ไม่ว่าความทกุข์ใดเกดิขึน้ จงึไม่ควรจะปล่อยให้ความคดิในทาง

เพิม่ทกุข์มอี�านาจเหนอืจติใจ ควรต้องมสีติมอี�านาจเหนอืความคดิโดยใช้ปัญญาควบคมุ

ความคดิ แม้บางทปัีญญาของตนเองไม่พอกอ็าจพึง่พระปัญญาคุณของพระพทุธองค์ได้

ด้วยการระลึกถึงพระธรรมค�าที่สั่งสอนไว้ที่ทรงชี้แจงแสดงไว้ ดังระลึกถึงพุทธศาสน

ภาษิตดังกล่าวเป็นต้น

บางทีเมื่อผู้พลัดพรากจากตายเป็นผู้มีอายุน้อย ผู้อยู่หลังก็จะโศกเศร้าเสียใจ

เป็นทุกข์หนัก ด้วยความคิดว่า อายุยังน้อย ยังควรจะอยู่ต่อไปได้อีกนานนัก ไม่ควร

จะด่วนมาสิน้ชวีติไปในวยัอนัไม่สมควร แก่เฒ่าเสยีก่อนแล้วตายจะไม่เสยีใจเลยเพราะ

สมควรแล้ว ความคิดเช่นนี้เป็นเหตุเพิ่มทุกข์ให้หนักขึ้นอีกประการหนึ่ง จึงเป็นความ

คิดอีกประการหนึ่งที่ไม่ถูก ที่ไม่ให้คุณ ให้แต่โทษโดยแท้

ผู้มาบริหารจิตควรได้สังวรระวังอย่างดีที่สุด ที่จะไม่ปล่อยให้ความคิดเช่นนี้มี

อ�านาจเหนอืจติใจ จนถงึก่อโทษให้เป็นความทุกข์ท่ีย่ิงขึน้ ควรต้องใช้สติใช้ปัญญาเปล่ียน

ความคิดทีไ่ม่ถกูต้องนีใ้ห้เป็นความคดิท่ีถกู คอืให้เป็นความคดิทีจ่ะช่วยผ่อนคลายความ

ทกุข์อนัเกดิจากการพลัดพรากจากตายให้ลดน้อยลงให้มากทีส่ดุเท่าที่จะมากได้ เช่นคดิ

ว่าผู้ที่ตายตั้งแต่ยังไม่ทันได้ท�าบาปและความไม่ดีใด ๆ ท่ีจะให้ผลไม่ดีนั้น ดีกว่าผู้ที่

มีอายุยืนยาว แต่ท�าบาปกรรมและความไม่ดีมากมาย เพราะผู้ท�ากรรมเช่นใดย่อมจะ

ได้รบัผลของกรรมนัน้ อายยุนืแต่ท�าบาปกรรมมากกจ็ะต้องได้รบัผลของบาปกรรมมาก 

พยายามคดิว่าผูท้ีเ่สยีชวีติเมือ่อายนุ้อยนัน้ กด็อียู่ท่ีไม่มีโอกาสอยู่ท�าความไม่ด ีเพราะ

กไ็ม่มใีครรูไ้ด้ว่าหากมอีายยุนืยาวสบืไปเขาจะท�าบาปกรรมเพยีงใดหรอืไม่ เมือ่เขาตาย

ไปแล้วตั้งแต่อายุยังน้อย ยังไม่ได้ท�าบาปกรรมหรือท�า ก็เพียงเล็กน้อย และแม้เขาจะ

ไม่ทนัได้ท�าบญุกรรมหรอืท�ากเ็พยีงเล็กน้อย เราผูอ้ยูห่ลงักส็ามารถจะท�าอุทศิให้เขาได้ 

บญุนีแ้หละจะเป็นทีพ่ึง่ของเขา เช่นเดียวกบับญุนีแ้หละจะเป็นทีพ่ึง่ของเราเป็นทีพ่ึง่ของ

ทุกคนนั่นแล

ปีใหม่ใกล้จะมาถึง และปีน้ีก�าลังจะล่วงผ่านพ้นไปเป็นปีเก่า รายการบริหาร

ทางจิตขอพระราชทานถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าผูท้รง
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สั่งสมข้ึนซึ่งบุญอยู่เป็นนิตย์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเดจ็พระบรมราชชนนฯี สมเดจ็พระเจ้า

พ่ีนางเธอฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ขอถวายพระพรกับขออ�านวยพรให้

ทุกท่าน มีศรัทธามั่นคงในการท�าบุญท�าดี อันจะน�าสุขมาให้ทั้งปัจจุบันและอนาคตทั้ง

ในโลกนี้และโลกหน้า ขออ�านวยพร

          ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๖

ส�าหรับผู้ล่วงลับแล้ว ที่พึ่งคอืบุญ

ปีใหม่แล้ว จากพทุธศกัราช ๒๕๑๖ เป็นพทุธศกัราช ๒๕๑๗ แล้ว เหตกุารณ์

ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในปีเก่ากไ็ด้ผ่านพ้นไปแล้ว จะยงัเหมอืนไม่ผ่านพ้นไป ไม่หมดสิน้ไป 

กแ็ต่เพยีงส�าหรบัผูท่ี้ยังผกูพันยดึม่ันไว้หนาแน่นเท่านัน้ ซึง่ไม่ถูกต้อง ทกุส่ิงเกดิข้ึนแล้ว

ย่อมผ่านไป ย่อมหมดสิ้นไป เหมือนกาลเวลาและเหมือนชีวิตสัตว์บุคคล การไม่ยึด

มั่นถือมั่นจนเกิดเป็นความทุกข์ท�าลายจิตใจตนเองนั่นแหละถูก นั่นแหละคือพรปีใหม่ 

ส�าหรับตนเองที่ประเสริฐสุด จึงขอให้ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพยายามอย่ายึดมั่นในสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดจนเกินไป จนกลายเป็นความทุกข์ การวางความยึดมั่นถือมั่นลงได้เพียงใด 

นั่นแหละจะสามารถมีความสุขได้เพียงนั้น

ได้กล่าวมาแล้วถงึวธิแีก้ทกุข์อนัเกดิจากความพลดัพรากจากตายของผูเ้ป็นทีร่กั

ว่าประการหนึง่คอื ต้องเช่ือว่าบุญจะเป็นทีพ่ึง่ได้ ด้วยการอุทศิส่วนแห่งบุญทีเ่ราท�าแล้ว

เพื่อผู้ล่วงลับ เราก็ได้ช่วยเพิ่มที่พึ่งให้แก่เขา ให้เขาได้มีที่พึ่ง อันผู้มีที่พึ่งนั้นเป็นผู้ที่จะ

ด�ารงอยู่ได้ด้วยความเกษมสวัสดี มากน้อยตามความม่ันคงของท่ีพ่ึง ท่ีพึ่งม่ันคงมาก 

ก็สามารถยังให้เกิดความสุขสวัสดีได้มาก ที่พึ่งมั่นคงน้อย ก็ยังให้เกิดความสุขสวัสดี

ได้น้อย ผู้ใดเป็นที่รัก เราก็ควรหาที่พึ่งให้เขา ให้มั่นคงที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้ 

ส�าหรับผู้ล่วงลับแล้ว ท่ีพึ่งมีอยู่อย่างเดียวคือบุญ เราก็ต้องท�าบุญอุทิศให้เขาเต็มตาม

ก�าลงัความสามารถของเรา ถ้าเป็นการต้องเสยีเงนิทองกท็�าชนดิทีเ่รยีกว่ามน้ีอยท�าน้อย 

มีมากท�ามาก ท�าอย่างไม่ให้ตนเองเดือดร้อน ท�าอย่างไม่ให้ผู้ใดเดือดร้อน นั่นเรียกว่า
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ท�าบุญพอสมควร ท�าบุญถูกต้อง และบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ล่วงลับ

แล้วได้จรงิ ดังนัน้แทนทีจ่ะทุม่เทจติใจหมกมุน่อยูก่บัความเศร้าโศกเสยีใจอาลยัถงึ ควร

จะทุ่มเทเพื่อการบุญการกุศลอุทิศไป จึงจะเกิดผลเป็นการช่วยเหลือเขาได้จริง ขณะ

เดียวกันก็ช่วยเหลือตนเองได้ด้วย ไม่ให้จิตใจต้องมืดมนด้วยความทุกข์ความโศกเศร้า

โดยหาประโยชน์มิได้ทั้งแก่ตัวเราเองและผู้ล่วงลับแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องการท�าบุญ

น้ีเป็นเร่ืองอัศจรรย์จะศรัทธาหรือไม่ก็ตาม ในผลของบุญ คือจะเชื่อหรือไม่ก็ตามว่า 

การท�าบุญจะให้ผลดี แต่ถ้าท�าแล้ว บุญก็ย่อมส่งผลที่ดีแน่นอน ในกรณีที่จะแก้ทุกข์

เพราะความพลัดพรากจากตายของผูเ้ป็นท่ีรัก แม้ไม่เชือ่ว่าท�าบญุแล้วจะช่วยให้ใจสบาย

ขึน้ได้ แต่ถ้าลงมอืท�าให้เตม็ความสามารถดงักล่าวผลคอืความสบายใจย่อมเกดิขึน้แน่นอน

บางคน ซึง่น่าจะมมีาก มกัปล่อยใจให้คดิวนเวียนอยู่แต่ว่า ผู้ทีล่่วงลบัแล้วเคย

พูดอย่างนั้น เคยท�าอย่างนั้น น่าสงสารอย่างนั้น อะไรท�านองนี้ ที่เป็นการเพิ่มความ

เศร้าโศกเสยีใจให้แก่ตนเอง เช่นนีค้วรจะคดิดูว่า การคดิจนโศกเศร้าเสยีใจหนกัขึน้เช่น

นัน้ท�าให้อะไรดข้ึีนบ้าง จะช่วยให้ผูล่้วงลบัแล้วเป็นสขุขึน้หรอื กลบัมชีวิีตขึน้หรือ กเ็ป็น

ไปไม่ได้ทั้งสิ้น ส�าหรับผู้ที่เชื่อว่าผู้ล่วงลับแล้วสามารถรู้เห็นอะไร ๆ ได้ก็น่าจะเชื่อว่า 

หากเขาได้รู้เห็นความทุกข์โศกนักหนาของเรา เขาย่อมเกิดความทุกข์ความห่วงใย

เป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่เขา ไม่ใช่สิ่งที่ผู้มีความรักความหวังดีพึงท�าต่อกันดังนั้น ก็ควร

หกัห้ามความคดิวนเวยีนอยูใ่นเรือ่งราวท่ีเกีย่วข้องกบัผูล่้วงลบัทีเ่ป็นเหตเุพิม่ความเศร้า

โศกเสยีใจอาลยัถงึนัน้เสีย ท�าความมัน่ใจให้เกดิว่านัน่ไม่ใช่ส่ิงถกูต้อง ไม่ใช่กจิอันพงึท�า 

แม้จะเป็นการยากทีจ่ะห้ามความคดิดงักล่าวได้ส�าเร็จ เพราะการปล่อยใจให้คดิวุ่นวาย 

เป็นเรื่องที่พอจะคิดเป็นเรื่องเคยชินกันเสียมากแล้ว จนแก้ไขได้ยากแล้ว แต่ผู้มา 

บริหารจติแม้พจิารณาด้วยเหตผุลให้เหน็โทษของการคดิแบบฟุง้ซ่านไร้ประโยชน์เช่นนัน้ 

ก็ย่อมสามารถจะฝืนใจตนเองห้ามความคิดนั้นได้ อาจจะได้ผลไปทีละเล็กละน้อย แต่

กด็กีว่าจะไม่ลงมือท�าเสยีเลย ใจท่ีเตม็ไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจอาลยัถึงผูล่้วงลบัแล้ว

เป็นใจที่หนัก มืด ผู้ใดต้องการให้จิตใจของตนมีลักษณะเช่นนั้น จึงควรปล่อยใจให้คิด

ฟุ้งวุ่นไป แต่ถ้าต้องการให้ใจตนเองโปร่งเบาผ่องใส มีความร่าเริงเป็นสุข สามารถคิด

ท�าการบุญการกุศลได้ ก็ควรมีสติระงับความทุกข์โศกของตนด้วยการหยุดคิดถึงผู้ล่วง

ลับแล้วในท�านองดังกล่าวเสีย เขาตายไปแล้ว ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว ถ้าเขาเป็นผู้ที่เรา
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รกั เรากต้็องช่วยเขา ท�าบญุอทุศิให้เป็นทีพ่ึง่ของเขา แต่ก่อนจะช่วยเขาได้ เราต้องช่วย

ตนเองได้ก่อน ต้องดึงใจให้พ้นความมืดมนเพราะความทุกข์โศกเสียก่อนจึงควร

            ๖ มกราคม ๒๕๑๗

การคดิอยู่ในปัจจุบันเป็นธรรม

ปกติคนเรานั้นมีการเดินทางไปท่ีนั่นท่ีนี่ นานวันบ้าง เร็ววันบ้าง บางที 

กแ็ยกย้ายครอบครวัจากกนัไปอยูค่นละทีล่ะทาง ใกล้บ้างไกลบ้าง ท�าให้ผูท้ีเ่คยอยูร่่วม

กันอย่างใกล้ชิดต้องห่างกันไป ต้องนึกถึงกัน ต้องเป็นห่วงกัน ซึ่งบางทีก็ท�าให้ถึงต้อง

เป็นทุกข์ถึงกัน แต่อย่างไรก็ตามความทุกข์ท่ีเกิดเพราะการพลัดพรากจากไกลเช่นน้ี 

กไ็ม่เสมอความทกุข์ทีเ่กดิจากการพลดัพรากจากตาย ดงันัน้จงึน่าจะท�าความทุกข์เพราะ

ความพลัดพรากจากตายให้กลายเป็นความทุกข์เพราะการพลัดพรากจากไกล เพราะ

จะท�าให้ทุกข์หนักกลายเป็นทุกข์น้อย ซ่ึงเป็นจดุปรารถนาของผูม้คีวามทุกข์ทกุคน และ

เป็นจุดมุ่งหมายของการบริหารทางจิต

วิธีท�าที่จะให้เกิดผลส�าเร็จก็ขึ้นอยู่กับความคิดอีกเช่นกัน เพราะดังเคยกล่าว

แล้ว ความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์และความสุขของคนทั้งหลาย ความทุกข์และ 

ความสุขมิได้เกิดจากเหตุอ่ืน คิดให้เป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น คิดให้เป็นทุกข์ก็จะ

เป็นทุกข์ คิดให้เป็นสุขก็จะเป็นสุข การจะท�าให้ความทุกข์เพราะการพลัดพรากจาก

ตายกลายเป็นความทุกข์เพราะการพลัดพรากจากไกลก็อยู่ที่ความคิดเช่นกัน นั่นก็คือ

เมือ่มกีารพลัดพรากจากตาย กใ็ห้คิดเสยีว่าเป็นการพลดัพรากจากไกล ซึง่ต้องเกดิขึน้

อยู่เสมอเป็นธรรมดา

ความจรงิกเ็ป็นเช่นนัน้ การตายคอืการเปลีย่นทีอ่ยูข่องผูต้ายตามความจ�าเป็น

ตามวาระเช่นเดียวกับคนทั้งหลาย เช่นเม่ือจ�าเป็นหรือถึงวาระท่ีจะต้องจากบ้านเรือน

จากมารดาบดิาญาตสินทิมติรสหายไปศกึษาในต่างประเทศ กต้็องไป มารดาบดิาและ

ญาตสินทิมติรสหายกต้็องพบกบัความพลดัพรากจากไกลนัน้ตามความจ�าเป็นและตาม

วาระ การเคยพบเห็นกันก็ต้องขาดระยะไป ผู้มาบริหารจิตปรารถนาจะท�าจิตให้พ้น
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จากความทุกข์ร้อนเศร้าหมอง ต้องถือเอาประโยชน์จากความจริงนี้ให้ได้จึงจะสมควร 

คอืต้องถอืเอาว่าผูต้ายคอืผูเ้ปลีย่นทีอ่ยูค่อืผูม้ธีรุกจิจ�าเป็นต้องย้ายนวิาสถานไปอยูท่ีอ่ืน่ 

ต้องพยายามตัง้สตคิิดเช่นน้ีให้ได้ คือให้ได้ผลจรงิจงัแก่จติใจ ความรูสึ้กทีว่่ามผีูต้ายจาก

จะต้องเป็นเพยีงความรูส้กึว่า มผีูย้้ายทีจ่ากไปตามความจ�าเป็นเท่านัน้ เมือ่คดิเช่นนีจ้ะ

ต้องมสีตไิม่คดิให้เลยไปถงึอนาคต เช่นต้องไม่คดิว่าผูย้้ายจากไปแล้วกยั็งจะได้กลบัมา

พบเห็นอยู่ร่วมกันต่อไป แต่ผู้ตายจากจะไม่มีโอกาสได้กลับมาพบเห็นกันอีกเลย  

ต้องมีสติควบคุมความคิดให้อยู่แต่กับปัจจุบันเท่านั้น

ทีจ่รงิ การไม่คดิคาดไปถึงอนาคตเป็นการถูกต้อง เป็นการคดิอย่างเป็นธรรม

ที่แท้จริง การคิดถึงอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมิใช่เป็นการคิดที่เป็นธรรม การคิดใน

ปัจจบุนัเท่านัน้ท่ีเป็นธรรม อันความคิดถงึอดตีไม่ก่อให้เกดิประโยชน์อนัใด เพราะเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แก้ไขไม่ได้แล้วหากจะคิดถึงอดีต ต้องคิดเพียงเพื่อให้เป็นครู ส�าหรับ

ปิดกัน้การท�าในปัจจบุนัมิให้พลัง้พลาดผดิไปเช่นในอดตี หรอืเพือ่ให้เป็นครสู�าหรบัแนะน�า 

ให้ท�าการในปัจจบุนัอย่างถกูต้องงดงาม เช่นทีเ่คยท�ามาแล้วในอดีตเท่านัน้ คดิถึงอดตี

เพื่อเศร้าโศกเพื่อฟุ้งซ่านแล้วผิดธรรม มิใช่เป็นธรรม อันการคิดถึงอนาคตก็เช่นกัน  

ไม่ก่อให้เกดิประโยชน์อันใด เป็นการคิดอย่างเลือ่นลอย ฟุง้ และอาจไม่เกดิขึน้เป็นจรงิ

เป็นจังได้เลย ผู้ท่ีพลัดพรากจากไกลในปัจจุบันกับผู้จากตาย ก็น่าจะมีอนาคตเช่น

เดยีวกนัได้ คอือาจจะไม่มโีอกาสกลบัมาพบปะกนัอกีเลยกไ็ด้ ไม่มอีะไรเทีย่ง เมือ่ไม่มี

อะไรเที่ยง เช่นนี้ผู้พลัดพรากจากไกลกับผู้พลัดพรากจากตายจึงไม่น่าจะต่างกันเลย  

ไม่น่าจะท�าให้เกิดความทุกข์โศกต่างกันเลย ข้อส�าคัญควบคุมความคิดให้ดี ท�าให้คิด

ให้ได้ว่า ผู้จากตายคือผู้จากไกลไปมีนิวาสถานใหม่ตามความจ�าเป็นเท่านั้น แล้วจะ

สามารถมคีวามสบายใจได้พอสมควรแม้จะต้องประสบกบัความพลดัพรากจากตายแม้

ของผู้เป็นที่รักเพียงใด

ควรถามตนเองว่า พอใจจะเป็นทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสียใจในการ 

พลดัพรากจากตายของผูเ้ป็นทีรั่กหรอื ถ้าพอใจจะช่วยตนเองให้คลายทกุข์กน่็าจะปฏบิตัิ

ตามที่เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความคิดดังกล่าวมาเป็นล�าดับแล้ว

      ๑๓ มกราคม ๒๕๑๗
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ควบคุมความคดิได้จะเป็นสุขได้

คนบางคนมีชวีติอยูอ่ย่างล�าบาก เมือ่ถงึเวลาต้องจากโลกนีไ้ป ผูอ้ยู่หลังกเ็ศร้า

โศกสงสาร คิดร�าพันไปว่าเขาเป็นผู้ที่น่าสงสารมาก เพราะมีชีวิตอยู่ล�าบากแล้วยังมา

ตาย อะไรท�านองนี ้นบัว่าเป็นการใช้ความคดิผดิอย่างยิง่ ให้โทษแก่จติใจผูค้ดิอย่างยิง่ 

ทีจ่รงิเมือ่ผูม้ชีวีติทกุข์ยากต้องมาเสยีชวีติไปควรทีผู่อ้ยูห่ลงั จะมสีตคิดิให้ถกูให้ชอบให้

ไม่เป็นทกุข์เป็นโทษแก่จติใจตนเอง คอืควรจะคิดว่าเขาผูน้ัน้มชีวิีตอยูอ่ย่างล�าบาก เพราะ

อ�านาจแห่งกรรมของเขาเองทีต้่องเป็นกรรมไม่ดีแน่ เพราะกรรมไม่ดเีท่านัน้ทีจ่ะให้ผล

ไม่ดี กรรมดีจะให้ผลไม่ดีไม่มีเลย เมื่อเขามาละโลกนี้ไป เขาอาจจะไปเสวยผลของ

กรรมดี คือไปมคีวามสขุกว่าอยูใ่นโลกนี ้ควรทีผู่อ้ยู่หลงัจะยินด ีเบาใจ ไม่ควรจะเศร้า

เสียใจซึ่งเท่ากับยินดีจะเห็นเขามีความทุกข์ต่อไปในโลกนี้

อันความคิดนั้นแม้สามารถควบคุมไว้ได้ ให้เป็นเหตุแห่งความสุข ไม่ให้เป็น

เหตแุห่งความทกุข์ จงึจะเป็นการถกูต้อง คดิอย่างไรกต็าม ให้จิตใจพ้นจากความทกุข์

นับว่าถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม คิดอย่างไรก็ตาม ที่ท�าให้จิตใจเป็นทุกข์ นับว่าไม่ถูก

ต้องเลย ไม่ควรปล่อยให้ความคิดเช่นน้ันด�ารงอยู่ได้เลย ต้องก�าจัดเสียให้ได้โดยเร็ว

ที่สุด

อย่างไรก็ตามจ�าเป็นต้องกล่าวว่า แม้ต้องประสบกับการพลัดพรากจากเป็น

ไม่ใช่จากตาย กอ็ย่าคดิว่า พลัดพรากจากตายเสียดีกว่า ให้ทกุข์น้อยกว่า แล้วกพ็ยายาม

ท�าการพลัดพรากจากเป็น ให้กลายเป็นการพลัดพรากจากตายไปเสีย ดังท่ีมีปรากฏ

เป็นข่าวอยู่เสมอ การท�าเช่นน้ันผิด ต้องไม่คิดท�าเป็นอันขาด เมื่อต้องประสบการ

พลัดพรากจากตาย มีวิธีคิดเพื่อช่วยจิตใจให้คลายทุกข์ดังกล่าวแล้ว เมื่อต้องประสบ

การพลดัพรากจากเป็น กม็วีธิคีดิเหมอืนกนั แต่ต้องไม่ใช่คดิให้กลายเป็นการพลดัพราก

จากตายไปเสียเป็นอันขาด

การพลัดพรากจากเป็น กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการต้องสูญเสียผู้เป็นท่ีรักท่ี

ชอบใจไป ท้ัง ๆ  ท่ีมไิด้ล้มหายตายจาก เป็นการต้องจากไปทัง้ยังมชีวิีตอยู่ทกุฝ่าย เช่น

เกิดจากการเปล่ียนใจในเรื่องความรักชอบของฝ่ายหนึ่ง ในกรณีนี้มักก่อให้เกิดความ

ทกุข์ความเศร้าโศกเสยีใจ หรอืความแค้นเคืองให้แก่อกีฝ่ายหนึง่ได้เป็นอนัมากส�าหรบั



276 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ผูไ้ม่เหน็ประโยชน์ของการบรหิารจติ กย่็อมยนิดีปล่อยใจให้ตกอยูใ่ต้อารมณ์แห่งความ

ทุกข์ความเศร้าโศกหรือความโกรธแค้นดังกล่าว ทั้งยังใช้ความคิดไปในทางที่จะเพิ่ม

ความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นให้รุนแรงยิ่งขึ้น โดยรู้สึกว่าเป็นส่ิงสมควรที่จริงน่าจะ

เป็นทีรู่ส้กึกนัดว่ีา ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจและความโกรธแค้นนัน้ไม่ให้ส่วนทีด่ี

อย่างใดแก่จิตใจเลย ไม่เป็นสิ่งอันพึงปรารถนาเลย ไม่น่าจะสงวนรักษาหรือเพิ่มพูน

ความรู้สกึเช่นน้ันให้ยิง่ขึน้เลย น่าแต่จะควรหาทางท�าให้ลดน้อยจนถึงหมดส้ินไปเท่านัน้ 

และการจะท�าให้ส�าเร็จผลดังกล่าวได้ ก็มิใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผู้อื่น แต่ต้องขึ้นอยู่กับเจ้า

ตวัเองเป็นส�าคัญ ถ้าเจ้าตวัใช้สตพิิจารณาให้เหน็ว่า ตนไม่ปรารถนาจะทนทกุข์ทรมาน 

เพราะความรู้สึกดังกล่าว ปรารถนาจะพ้นจากความรู้สึกนั้นจริง ๆ ก็ย่อมจะสามารถ

ช่วยตนเองได้ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ ความจริงคือสัจจธรรม

มีอยู่เช่นนี้

ฉะน้ัน จงพิจารณาให้เห็นความจริงประการแรกว่า เรานี้ต้องการจะเป็นสุข

หรือเป็นทุกข์ ถ้าต้องการเป็นทุกข์ ก็ปล่อยใจให้อยู่ใต้อ�านาจของความคิดที่เป็นเหตุ

แห่งความทุกข์เถิด แต่ถ้าต้องการเป็นสุขก็ให้ระงับความคิดทั้งหลาย อันเป็นเหตุแห่ง

ความทกุข์เสีย ความทกุข์มไิด้เกดิจากการต้องพลดัพรากจากกันทัง้ด้วยความเป็นหรอื

ความตาย แต่ความทุกข์เกดิจากความคดิ เกิดจากใจมสีตคิวบคมุความคดิให้ได้ อย่าให้ 

ฟุง้ไป อย่าให้ติดอยู่ในเรื่องที่เป็นทุกข์ แล้วก็จะเป็นสุขได้ด้วยกันทุกคน

           ๒๐ มกราคม ๒๕๑๗

การเพิ่มพูนปัญญาคอืการลดความทุกข์

อันความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากตายนั้นแม้จะมากเพียงใด แต่เมื่อ

เปรียบกับความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากเป็นแล้ว บางทีความทุกข์ท่ีเกิดจาก

การพลัดพรากจากตายก็เหมือนเล็กน้อยนัก ความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจาก

เป็นนั้น เมื่อถึงขีดสุดก็มักจะก่อให้เกิดความเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งอยู่เนือง ๆ ดังที่

ปรากฏเป็นข่าวมไิด้ว่างเว้นตลอดมา การกระท�าอตัวินบิาตกรรมกต็าม การฆาตกรรม

ก็ตาม เกิดขึ้นเพราะความทุกข์ท่ีเกิดจากการพลัดพรากจากเป็นอยู่เป็นอันมาก โทษ
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ของการปล่อยใจให้อยู่ใต้อ�านาจความทุกข์นี้จึงมหันต์นัก น่าจะได้พากันระมัดระวัง 

อย่างยิ่ง

การพลัดพรากจากเป็นท่ีเป็นเหตุแห่งความทุกข์หนักนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า

คือ การพลัดพรากที่เกิดจากการเปลี่ยนใจในเรื่องรักชอบของฝ่ายหนึ่ง ในขณะท่ีอีก

ฝ่ายหน่ึงไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น อัตวินิบาตกรรมและฆาตกรรมเกิดขึ้นนักต่อนัก

เพราะเหตุนี้ ในขณะเดียวกันผู้เสียสติเพราะเหตุนี้ก็มีเป็นจ�านวนมาก จึงเห็นได้ชัดว่า

อิทธิพลของความทุกข์ในเร่ืองนี้รุนแรงนัก ควรที่ทุกคนผู้ยังเป็นปุถุชนคนสามัญจะ

พยายามยบัยัง้อทิธพิลร้ายนี ้อย่างน้อยกม็ใิห้มเีหนอืจติใจตนเองอย่างรนุแรง และการ

จะท�าได้ส�าเรจ็พอสมควรกจ็�าเป็นต้องค่อยท�าค่อยไป คอืแม้จะยังไม่ทนัต้องประสบความ

พลัดพรากดังกล่าว ก็ให้ไม่ประมาท ให้มีสติระลึกถึงความจริง ๓ อย่าง ที่มีอยู่เป็น

ธรรมประจ�าโลก คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้อง

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนของเรา คือไม่อยู่ใต้อ�านาจ

ความปรารถนาต้องการของเรา ลักษณะสามนี้ ไม่มียกเว้นแก่ผู้ใดหรือส่ิงใด ทุกคน 

ทุกส่ิงต้องมี มิได้เป็นความผิดความไม่ดีของผู้ใด แต่เป็นเรื่องธรรมดาโลก อนิจจัง 

ความไม่เที่ยงมีอยู่ทุกเวลา ทุกขัง ความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ไปก็มีอยู่ทุกเวลา อนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ใต้อ�านาจความปรารถนาต้องการ 

ใด ๆ ก็มีอยู่ทุกเวลา น�าลักษณะทั้งสามหรือไตรลักษณ์นี้มาเทียบเข้ากับทุกคนทุกสิ่ง

ไว้ให้เสมอเพราะดังกล่าวแล้ว ลักษณะทั้งสามมีอยู่ในทุกคนทุกสิ่งไม่มียกเว้น 

ถ้าพยายามท�าสติระลึกถึงความจริงอันเป็นสัจธรรมยิ่งใหญ่นี้ไว้เสมอ ๆ เมื่อ

ประสบความพลัดพรากจากตายหรือจากเป็นก็ตาม ใจก็จะมีปัญญา คือ ความรู้ทัน

ความจริงว่า เป็นธรรมดาของโลกไม่ใช่ความผิดความร้ายของใคร ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดจะ

บังคบัให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการได้ความรักกต็าม ความชงักต็าม ความไม่รกั

ไม่ชังก็ตาม ล้วนเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ใครฝืน 

ไม่ได้ ใครบงัคบัไม่ได้ คนอืน่กฝื็นไม่ได้บงัคบัไม่ได้ เจ้าตวักฝื็นไม่ได้บงัคบัไม่ได้ ดงันัน้ 

จะไปโกรธแค้นอาฆาตใครกไ็ม่ถกู จะเศร้าโศกเสียใจให้นกัหนาก็ผดิ กไ็ม่ฉลาด เมือ่รู้

ว่าความจริงแท้มีอยู่อย่างหน่ึงจะไปหวังให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม จะเรียกว่าฉลาด 

ก็ไม่ได้ จึงต้องเรียกว่า ไม่ฉลาด ไม่มีปัญญา ไม่มีวิชชา คือ ความรู้ถูกตามเป็นจริง 

แต่มีอวิชชาความรู้ไม่ถูกครอบง�าอยู่ 
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ความทกุข์ความเดอืดร้อนทัง้หลายเกดิขึน้กเ็พราะอวิชชานีแ้หละ ดังนัน้จะไป

โทษใครอืน่วา่เปน็เหตใุห้เกิดความทกุข์ความเดือดร้อนกผ็ิดอีก ยิง่จะไปแกแ้ค้นคนอื่น

ในฐานะเป็นเหตกุจ็ะย่ิงผดิหนกัขึน้ไปอีก อวชิชาความรูไ้ม่ถกูตามความจรงิ มอียูใ่นใจ

ที่เป็นทุกข์ ที่เดือดร้อน แก้ที่ใจอันเป็นทุกข์เดือดร้อน ด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือ

โกรธแค้น อาฆาต พยาบาทนี้แหละ แก้ด้วยการเพิ่มพูนปัญญาให้รู้ให้เห็นทุกสิ่ง 

ถูกต้องตามความจริงนั่นแหละ จะสามารถท�าความทุกข์ให้ลดน้อยลงได้มาก แม้ต้อง

ประสบความพลัดพรากจากตายหรือจากเป็นก็ตามของผู้เป็นที่รักที่ชอบใจแม้มาก 

เพียงไรก็ตาม

          ๒๗ มกราคม ๒๕๑๗

ใจตนเองที่ต้องพจิารณา

ความรักความชอบใจนั้น ก็มีความหมายแสดงชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้วว่า  

เป็นเร่ืองของใจโดยแท้ จงึให้ดเูข้ามาในใจตนเอง เกีย่วกบัความรูส้กึรกัชอบในใจตนเอง 

นีแ้หละ ทกุคนหรอืส่วนมากน่าจะมีความรู้สกึรักชอบในคนนัน้ส่ิงนัน้อยู่มากมายหลาย

คนหลายอย่างด้วยกนัทัง้ในปัจจบัุนและทัง้ในอดตี ให้เลอืกจับข้ึนมาพจิารณาเพยีงหนึง่ 

คือให้เลือกพิจารณาดูความรักชอบของตนเอง ในคนใดคนหนึ่ง หรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เพยีงคนเดยีวหรอืสิง่เดยีวเท่านัน้นกึย้อนไปดจูติใจของตนเองในอดตี เริม่แต่มคีวามรกั

ชอบเกดิขึน้ พยายามทบทวนความจ�าให้ชดัเจนทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท�าได้ จะนกึได้ว่า

ความรักเมื่อแรกเกิดจริง ๆ กับความรักในระยะเวลาต่อมา หาได้เหมือนกันไม่ มี

เปลีย่นแปลงไปเป็นล�าดบั เวลาหนึง่อาจจะมากขึน้ เวลาต่อมาอาจจะลดน้อยลง ต่อมา

อกีอาจจะกลบัมากขึน้ แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะมากอยูใ่นระดบัเดยีวกับทีเ่คยมากมาแล้วสงัเกต

ดูจริง ๆ จะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เปลี่ยนเป็นมากหรือน้อยก็ตาม 

กเ็ป็นการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอจรงิ ๆ  จะฝืนใจตนเองอย่างไรที่จะไมใ่หค้วามรู้สกึในใจ

เปลีย่นแปลงไป ให้อยูใ่นสภาพเดยีวกนัตลอดเวลา นัน้เป็นไปไม่ได้ นีค้อืความไม่เทีย่ง 

นีคื้อความเป็นทกุข์ทนอยูไ่ม่ได้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป นีค้อือนตัตา ไม่ใช่ตวัตน

ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการท่ีว่าไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนา



279การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ต้องการนี้ ก็เป็นความจริงท่ีแม้พิจารณาให้ดีก็ย่อมประจักษ์ชัด บางทีรู้สึกว่าคนนั้น 

ไม่ควร พยายามจะไม่รัก พยายามฝืนใจตนเองที่ตัวรู้สึกว่า มีความรักในคนผู้ไม่ควร

รักเสียแล้ว ก็หาอาจท�าให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการได้ไม่ บางทีรู้สึกว่าตน

เป็นทกุข์เพราะความรัก รูส้กึว่าไม่รักจะไม่ทกุข์ พยายามจะไม่รกักใ็ช่ว่าจะเป็นไปตาม

ความปรารถนาต้องการของเราไม่ ย่อมเป็นไปเองตามที่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตน  

ไม่อยู่ในอ�านาจความปรารถนาต้องการใด ๆ  ทั้งสิ้นนี้คืออนัตตา

ทั้งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในเรื่องความรักชอบของทุกคนก็เหมือนกันทั้งนั้น

ไม่มยีกเว้นในปุถุชนคนใด จงึเม่ืออนิจจงั ทกุขงั อนตัตา นีป้รากฏเด่นชดัให้เหน็เมือ่ใด 

กล่าวอีกอย่างก็คือ เมื่อต้องประสบความพลัดพรากจากเป็นเมื่อใด ก็ให้ยอมรับว่ามัน

เป็นเร่ืองของไตรลกัษณ์ทีต้่องมเีป็นธรรมดา ตวัเราเองยงัเป็นได้ อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา

ในใจเราก็เห็นอยู่ เราก็ห้ามไม่ได้ฝืนไม่ได้ แล้วเราจะไปโทษคนอื่นเมื่อคนอื่นเป็นเช่น

นั้นก็ไม่ถูกคิดเช่นนี้ให้เห็นจริง แล้วความโกรธแค้นหรือความน้อยใจเสียใจจะไม่เกิด 

ความทกุข์จะเบาบางลง โทษทีจ่ะเกดิตามมาดงัได้กล่าวแล้วว่า เป็นการแก้แค้นเขาบ้าง

เป็นการท�าลายตวัเองบ้าง หรอืเป็นการเสยีสตเิลยบ้าง กจ็ะไม่ม ีจะมกีอ็าจจะเป็นเพยีง

ความเสยีใจเพยีงพอประมาณ ตามวสิยัของปุถชุนทียั่งไม่อาจตดัขาดจากความทกุข์ได้

อย่างสิ้นเชิง

วนัท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ท่ีก�าลังจะมาถงึในอกีไม่กีวั่นข้างหน้านี ้เป็นวันบชูาส�าคญั

วนัหนึง่ในพระพทุธศาสนาคือวนัมาฆบูชา พระจนัทร์เสวยมาฆฤกษ์ในวนันัน้ เป็นวันท่ี

พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุ ได้ไปประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้มี

การนัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ในที่ประชุม

พระอริยสงฆ์นั้น เป็นการทรงก�าหนดหลักหัวใจพระพุทธศาสนาไว้ ๓ ประการคือ  

๑. การไม่ท�าบาปทั้งปวง ๒. การท�ากุศลให้ถึงพร้อม ๓. การช�าระจิตให้ผ่องใส

เพือ่บชูาพระพุทธองค์ในวนัน้ัน ควรท่ีพทุธศาสนกิชนทัง้หลายจะได้พร้อมเพรียง

กันบริหารจิตตามหลักหวัใจของพระพทุธศาสนาดงักล่าวมา เรยีกว่าเป็นการถวายปฏบิตัิ

บูชา นอกเหนือจากการถวายดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นอามิสบูชา

           ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
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ไตรลักษณ์ ลักษณะสามที่มคีุณ

ส�าหรับผู้หมั่นพิจารณาลักษณะสาม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เสมอ การ

พลัดพรากจากตายหรือจากเป็น ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจ

หรือความอาฆาตพยาบาทรนุแรง เพราะการพจิารณาดงักล่าวเป็นการท�าให้เกดิปัญญา

และปัญญานัน่เองท่ีจะพาให้พ้นทุกข์ ตัง้แต่ทกุข์เลก็ทกุข์น้อยจนถงึทกุข์หนกั ตัง้แต่พ้น

ได้เพียงช่ัวครั้งชั่วคราวจนถึงพ้นอย่างสิ้นเชิง อันที่จริง การพิจารณาลักษณะสาม 

ดังกล่าวมา ไม่เพียงแต่จะแก้ทุกข์เพราะการพลัดพรากเท่านั้น แต่สามารถแก้ทุกข ์

ทั้งหลายได้สิ้น การพิจารณาไตรลักษณ์นี้จึงเป็นส่ิงที่บรรดาผู้มาบริหารจิตควรปฏิบัติ

เป็นอย่างยิ่ง พิจารณามากเพียงใดก็จะสามารถช่วยใจตัวเองให้ห่างไกลจากความทุกข์

ทั้งหลายได้มากเพียงนั้น

อย่างไรกต็าม ส�าหรบัผูป้ระสบความพลดัพรากอยูแ่ล้ว ความทุกข์เพราะความ

พลัดพรากเกิดข้ึนแล้ว สติเป็นสิ่งจ�าเป็นขณะนั้น ก่อนอื่นต้องมีสติ คือต้องพยายาม

นึกให้ได้ถึงไตรลักษณ์ว่าเป็นสิ่งมีอยู่จริง ไม่มีผู้ใดส่ิงใดพ้นไปได้ ความไม่เที่ยงความ

เป็นทกุข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และความไม่เป็นไปตามอ�านาจความ

ปรารถนาต้องการของผูใ้ดทัง้สิน้ ทัง้สามประการนีม้อียูจ่รงิ ไม่มผีูใ้ดหนพ้ีนได้จรงิ แม้

พยายามนึกอยู่เพียงเท่านี้ในขณะที่ก�าลังเป็นทุกข์ ไม่ต้องนึกอะไรให้มากกว่านี้ ความ

ทุกข์ก็จะคลายได้ ส�าคัญดังกล่าวแล้วต้องมีสติ ต้องนึกให้ได้ถ้านึกได้เท่านั้น ก็ได้ผล

พอสมควรแล้ว แต่ผลกับเหตุนั้นเป็นส่ิงเนื่องกันอยู่เสมอ ผลกับเหตุจะไม่เกี่ยวเนื่อง

กันไม่มีเลย ท�าเหตุเช่นใดจะได้ผลเช่นนั้น ท�าเหตุน้อยผลก็ได้น้อย ท�าเหตุมากจึงจะ

ได้มาก ท�าเหตดุผีลจงึจะด ีท�าเหตแุห่งความสุขจงึจะได้รบัผลเป็นความสุข การพิจารณา

ไตรลักษณ์เป็นเหตุแห่งความสุข แต่พิจารณาน้อยก็เป็นความสุขน้อยต้องพิจารณาให้

มาก พจิารณาให้เสมอจงึจะเป็นสขุมาก เป็นสุขเสมอ ไม่ว่าจะประสบกบัความพลดัพราก

จากเป็นหรือจากตาย ของผู้เป็นที่รักที่ชอบใจเพียงใดก็ตาม เมื่อไรก็ตาม

ขอแนะน�าผู้บริหารจิตทั้งหลายว่า อย่างน้อยก็ควรรู้จัก ควรจ�าไว้ว่าลักษณะ

สามหรือไตรลักษณ์มีอะไรบ้าง มีความหมายท่ีถูกต้องอย่างไร จ�าไว้ให้ขึ้นใจให้รู้จัก 

ให้ดี เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์บ้างเล็กน้อยแล้ว ดีกว่าไม่รู้จักเสียเลย ต่อจากนั้นถ้า
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จะให้เป็นประโยชน์ให้ย่ิงขึน้กต้็องนกึทบทวนสกัวนัละเลก็ละน้อย ไม่ใช่นกึอย่างทีก่ล่าว

กันว่าแบบนกแก้วนกขุนทอง ต้องนึกอย่างเข้าใจความหมายด้วยจึงจะใช้ได้ จึงจะมี

ประโยชน์

ได้แนะน�ามาแล้วให้นึกถึงความรักชอบในใจตนเองว่าเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด

เวลาอย่างไร มีหรือไม่ที่ทนทานอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลย พิจารณาแล้วจะเห็นด้วย

ตนเองว่าไม่มีเลยท่ีจะไม่เปล่ียนแปลง ไม่มีเลยที่จะเป็นไปตามอ�านาจความปรารถนา

ต้องการ ทัง้ของตนหรอืของผูใ้ดกต็าม และได้แนะน�าให้หยบิขึน้พจิารณาเพยีงหนึง่จะ

เป็นคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งก็ได้ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักชอบอย่างยิ่ง ดูความเปลี่ยนแปลง

ของจิตใจตนเองเกีย่วกบัความรกัชอบนัน้ กจ็ะได้เหน็ชดัเจนเป็นล�าดบัมาว่าได้เปลีย่นแปลง

มาเป็นล�าดับจริง ๆ ทีนี้ขอแนะน�าให้พิจารณาไปให้กว้างขวางที่สุด นึกถึงทุกคนทุกสิ่ง

ทีเ่คยเป็นทีร่กัทีช่อบใจ มหีรอืไม่ทีผู่น้ัน้หรอืสิง่นัน้ สกัคนเดยีวหรอืสิง่เดยีวกย็งัด ีทีย่งั

คงเป็นที่รักที่ชอบใจอยู่เหมือนเดิม ลองพิจารณาไปเรื่อย ๆ ดูหรือว่าจะมีแอบแฝงอยู่

บ้างหรอืไม่ทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอนว่าทุกสิง่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตานัน้ มยีกเว้น

หรือ พิจารณาที่เกี่ยวกับตนเองนี้แหละ จนกว่าจะได้ค�าตอบที่ตนเอง จะปฏิเสธหรือ

รับรองค�าของพระพุทธองค์นี่แหละเป็นการบริหารจิตที่ผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์พึงท�า

ทั่วกัน

     ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗

ผู้ขาดสตยิ่อมท�าลายตัวเอง

ทุกคนต้องประสบความพลัดพรากจากเป็นและจากตายเป็นธรรมดา จึงควร

พิจารณาไตรลักษณ์กันไว้เสมอ ให้เป็นพื้นของจิตใจ เป็นพื้นฐานส�าคัญของวิธีแก้ทุกข์

ทัง้ปวง แล้วจะใช้วธิคิีดอ่ืน ๆ  อีกมาประกอบ เพ่ือช่วยคลายทกุข์เป็นบางกรณกีไ็ด้ แล้ว

แต่ว่าคิดเช่นใดได้ผลแก่กรณีใด ช่วยให้คลายทุกข์ได้ในกรณีใด เป็นต้นว่าในกรณีที่ผู้

พลดัพรากจากเป็น เป็นผูข้าดเมตตาต่อเรา ไม่เห็นใจไม่ปรานสีงสาร แม้ว่าเราจะต้อง

เป็นทกุข์เพราะเขาเพยีงใด เช่นนี ้นอกจากจะพจิารณาไตรลกัษณ์ให้เป็นพืน้ของใจแล้ว 
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ก็อาจคิดประกอบไปด้วยได้ว่า เมื่อเขาเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์ ต้องพลัดพรากจากกัน

ไปเสยี ความทุกข์ของเรากจ็ะส้ินสดุ แม้ใหม่ ๆ  จะต้องเป็นทกุข์อยูแ่ต่นานไปกจ็ะคลาย

ทุกข์และจะหายทุกข์เกี่ยวกับเขาในที่สุด เมื่อเป็นทุกข์ทุกคนก็คิดว่ามีกรรม เมื่อเหตุ

แห่งทุกข์พ้นไปก็ควรคิดว่าหมดกรรมแล้ว จะได้เป็นสุขสบายใจแล้ว เวลาประสบกับ

การพลดัพรากจากผูเ้ป็นเหตใุห้เราเป็นทกุข์ กค็วรคดิเช่นนัน้ คดิว่าเราหมดกรรมทีใ่ห้

เป็นทุกข์เช่นนั้นแล้ว จึงต้องพลัดพรากจากไป อย่าคิดว่าการพลัดพรากจะท�าให้เป็น

ทกุข์อยูย่ัง่ยนืจนทนไม่ได้ แต่ต้องมสีติคดิให้ถูกตามสัจจธรรม ทุกส่ิงไม่เทีย่ง ความสุข

และความทุกข์ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดจากเหตุใดก็ตาม ก็ไม่

เทีย่ง กท็นอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง และต้องสิน้สดุลง ตรงตามสจัจธรรม

ทีว่่าทกุสิง่มเีกดิต้องมดีบั มสีขุได้กต้็องหมดสุข มีทกุข์ได้กต้็องมีหมดทุกข์ได้ ทกุข์อนั

เกดิจากการพลดัพรากก็เช่นเดยีวกัน เมือ่เกดิแล้วกต้็องดบั ฉะนัน้ เมือ่ความทกุข์เกิดขึน้ 

แทนที่จะปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ ต้องท�าสติให้ได้ บังคับใจให้คิดว่า แล้วก็

จะดบั แล้วกจ็ะหายทุกข์ แล้วกจ็ะลืมเหตแุห่งความทกุข์ แล้วกจ็ะกลบัสบาย อย่าขาด

สติแล้วปล่อยใจให้เป็นทุกข์ จนตกอยู่ใต้อิทธิพลของความทุกข์ ยอมให้ความทุกข์พา

ไปก่อกรรมท�าเข็ญ ไม่ว่าจะแก่ตัวเองหรือว่าผู้อื่น ขาดสติถึงเช่นนั้นเม่ือใด เรียกว่า

ท�าลายตวัเอง ไม่ใช่ถกูใครท�าลาย เราท�าลายตวัเราเองจรงิๆ จะโทษใครไม่ได้ ต้องโทษ

ตวัเองเท่านัน้ ฉะนัน้ จงึควรมสีตไิว้เสมอ ให้พอสามารถช่วยตนเองให้พ้นจากอทิธพิล

ของความทุกข์ อันเกิดจากการพลัดพรากให้ได้

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คลายทุกข์ได้อย่างดี เมื่อต้องประสบกับการพลัดพราก

จากเป็นของผู้เป็นที่รักที่ชอบใจ ก็คือพยายามไม่ไปคิดถึงความรู้สึกหรือจิตใจของ 

คนอื่น ให้ดูใจตัวเอง ดูความรู้สึกของตนเองเท่านั้น

มอีธบิายเกีย่วกบัทีก่ล่าวว่าอย่าไปคดิถึงความรูสึ้กหรอืจติใจคนอืน่ ให้ดคูวาม

รูส้กึของตนเองเท่านัน้ ดงันีอ้ย่าไปคดิว่า เขามจีติใจทีเ่ปลีย่นแปลงไปแล้ว เขารูส้กึเช่น

นั้นต่อเราแล้ว เขารู้สึกเช่นนั้นต่อคนนั้นต่อคนนี้แล้ว เขาไม่เหมือนเดิมแล้ว เช่นนี้

เป็นต้น การคดิเช่นนัน้จะเป็นการเพิม่ทกุข์แก่จติใจโดยถ่ายเดยีว เป็นโทษโดยถ่ายเดียว 

ไม่เป็นคณุอย่างใด ไม่ช่วยให้อะไรดีขึน้ ไม่ท�าให้เหตกุารณ์ดขีึน้ ไม่ท�าให้จติใจสบายข้ึน 

ดังนั้นจึงไม่ควรคิดเช่นน้ันอย่างเด็ดขาด คือไม่ควรไปดูความคิดหรือไปดูจิตใจของคน
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อืน่อย่างเดด็ขาด ให้ดคูวามคดิหรอืจติใจของตวัเองเท่านัน้ คดิอย่างไรรูส้กึอย่างไรกใ็ห้

ติดตามดขูองตวัเองไป ระวงัอย่าให้ไปเกีย่วกับคนอืน่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอือย่าไปเกีย่ว

กบัจิตใจหรอืความรู้สกึนกึคดิของผูพ้ลดัพรากไปทัง้เป็นผูน้ัน้เป็นอนัขาดแล้วจะได้รูสึ้ก

ด้วยตวัเองว่าความทกุข์แม้หนกัเพยีงใดอันเกดิจากการพลดัพรากจากเป็น จะกลายเป็น

ความเบาสบายขึ้นในช่วงระยะที่สามารถรักษาสติ ไม่ปล่อยความคิดให้ไปเกี่ยวกับจิต

ของผูอ้ืน่ดงักล่าวนัน้ นีเ้ป็นการบรหิารจิตโดยตรงทีจ่ะช่วยให้เกดิผลทันทีทีป่ฏบิติั และ

จะเกิดยั่งยืนตลอดไปได้ แม้ปฏิบัติสม�่าเสมอ ไม่ไปดูใจคนอื่น ดูแต่ใจตนเอง ไม่ไปดู

ความคิดคนอื่น ดูแต่ความคิดของตนเอง ดังกล่าวแล้ว

     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗

ทางพ้นทุกข์

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ อันเป็นเหตุให้ทรงพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือ  

อริยสัจจ์ ความจริงแท้อันยังบุคคลให้เห็นอริยะ ๔ ประการ มีทุกข์ สมุทัย เหตุเกิด

ทุกข์ นิโรธ ความดับทุกข์ มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

การตรสัรู ้คอืรูแ้จ้งในทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความ

ดับทุกข์ เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงพ้นทุกข์ได้อย่างส้ินเชิงอย่างไร ผู้รู้แจ้งในทุกข์ 

เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ กย่็อมจะพ้นทุกข์อย่างส้ินเชงิ

ได้อย่างนัน้เหมือนกันดงัพระอรหนัตสาวกทัง้หลายท่านได้รบัผลเป็นความส้ินทกุข์อย่าง

สิ้นเชิงแล้วด้วยการตรัสรู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ตามพระพุทธองค์ 

อนัอริยสจัจ์ ๔ คอื ทกุข์ สมุทัย นโิรธ มรรค นี ้แม้ปฏบัิตศิกึษาให้รู้ให้เข้าใจ

ย่อมจะได้รับผลเป็นความคลายทุกข์สิ้นทุกข์อย่างแน่นอนแก่ทุกคนผู้ปฏิบัติปฏิบัติให้รู้

ให้เข้าใจมากเพียงใดทุกข์ก็จะน้อยลงเพียงนั้น ไม่จ�าเป็นถึงต้องรู้แจ้งเช่นพระพุทธองค์

หรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงจะเห็นผล เพียงรู้บ้างก็จะได้เห็นบ้างแล้ว แต่หมาย

ถึงว่าต้องเป็นความรู้จริง มิใช่เป็นเพียงการรู้แบบจ�าตามที่ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังมา

เท่าน้ัน “การรูจ้รงิ” กบัการ “จ�าได้หมายรู”้ นัน้ มใิช่เป็นอย่างเดยีวกนั ผลจึงไม่เหมอืน
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กนั รูจ้ริงผลจงึจะจรงิ รูแ้บบจ�าได้ผลกย่็อมเป็นผลแบบทีจ่�ามาได้เท่านัน้ ความรูใ้ห้จรงิ

จงึส�าคญัมากส�าหรบัผูป้รารถนาผลจรงิและความรูจ้รงิในอรยิสัจจ์จะเกดิได้ กต้็องอาศยั

ความจ�าได้เป็นเพียงพ้ืนฐาน แล้วปฏิบัตใิห้เกดิความรูจ้รงิขึน้มาด้วยตนเอง ค�าว่าปฏบิตัิ

ในทีน่ี ้หมายถงึ “การพจิารณาเหตผุลทบทวน ไม่ว่างเว้นจนได้ความรูจ้รงิประจกัษ์ใจ” 

ได้ความรู้จริงในอริยสัจจ์ประจักษ์ใจขั้นไหนก็วางทุกข์ได้ขั้นนั้นมากน้อยตามขั้นของ

ความรูจ้รงินัน้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในเรือ่งใดกต็าม ความรูจ้ริงในอรยิสจัจ์ย่อมแก้ได้ทัง้สิน้ 

ดังนั้นความรู้จริงในอริยสัจจ์จึงเป็นยอดของความรู้ที่ผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ ตั้งแต่

น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดจะพึงปฏิบัติอบรมให้เกิดขึ้น

คนบางคนมคีวามทะเยอทะยานอยากมช่ืีอเสยีงว่าเป็นคนใหญ่โตเป็นคนส�าคญั

อยากให้ใคร ๆ เห็นว่าตนส�าคัญ ด้วยความทะเยอทะยานนี้ ท�าให้คิดไปพูดไปท�าไป

อย่างวุ่นวายในสิ่งท่ีเชื่อว่าจะท�าให้มีผู้เห็นความส�าคัญของตน และถ้าบังเอิญจะมีใคร

สกัคนเห็นความส�าคัญของเขาขึน้มา กใ็ช่ว่าเขาจะพอใจเพยีงเท่านัน้ ความทะเยอทะยาน 

ย่อมจะท�าให้เขาดิน้รนคดิพดูท�าอย่างวุน่วายต่อไป เพือ่ให้ใครอกีหลาย ๆ  คนเหน็ความ

ส�าคญัของเขาเพิม่ขึน้อีก เขาก�าลังเป็นทุกข์ แต่เขากไ็ม่รูว่้าเขาเป็นทกุข์ เมือ่เขาไม่รูว่้า

เขาก�าลังเป็นทุกข์ เขาก็จะไม่หาทางแก้ทุกข์ ตรงกันข้าม เขาจะยิ่งเพิ่มทุกข์ของเขาให้

หนักขึ้นด้วยความไม่รู้จักหน้าตาของทุกข์

ตรงนี้แหละที่จะอาจจับขึ้นพิจารณาให้เห็นได้ว่าการรู้ อริยสัจจ์ คือทุกข์ เหตุ

เกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ และทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ มคีวามจ�าเป็นอย่างไรส�าหรับ

ผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์

ในกรณีดังกล่าว คือที่มีความทะเยอทะยานเร่าร้อนอยู่ในใจ ให้ดูให้รู้ว่าตน

ก�าลังเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เมื่อดูจริง ๆ  พอสมควร ก็จะต้องรู้ว่าตนไม่ได้ก�าลังเป็นสุข

แต่ก�าลังเป็นทุกข์ อันความสุขกับความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได ้

ไม่ยาก จะไม่เห็นก็ต่อเมื่อไม่ได้ดูเสียเลย ความสุขนั้นเมื่อมีอยู่ก็ย่อมท�าให้ใจสงบเย็น 

ไม่ดิ้นรนด้วยความเร่าร้อน ดิ้นรน ผู้มีความทะเยอทะยานอยากเป็นคนส�าคัญเป็นต้น

ดังกล่าว เม่ือดูใจตนเอง ก็จะรู้จักทุกข์ของตนเอง และแม้มีปัญญาพอสมควร คือ 

พอจะยอมรบักบัตนเองว่า ก�าลังเป็นทุกข์เพราะความทะเยอทะยาน กอ็าจจะพจิารณา
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ให้ลึกเข้าไปอีกได้ว่าทุกข์ของตนนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ ถ้าปัญญาน้อยก็อาจจะโทษว่า

ทกุข์ของตนน้ันเกิดจากผูอ่ื้นท่ีไม่ยอมรับว่าตนส�าคญั แต่ถ้ามปัีญญาจริงกจ็ะเห็นว่าทกุข์

ของตนนัน้ เกดิจากความทะเยอทะยานของตนเองแท้ ๆ  พิสจูน์ได้ด้วยการพยายามไม่

อยากมีความส�าคัญเสียสักชั่วระยะเวลาหน่ึง แล้วดูใจของตนว่าเหมือนกับเม่ือก�าลัง

อยากมีความส�าคัญหรือไม่ ก็จะเห็นว่าไม่เหมือนกันแน่นอน ด้วยการพิสูจน์เช่นนี้จะ

สามารถเห็นได้ชัดว่าความทุกข์นั้นเกิดจากอะไร มีอะไรเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุกันแน่ 

เมื่อรู้เหตุแน่แล้ว เป็นเหตุท่ีถูกต้องจริงแล้ว ก็ต้องท�าลายเหตุนั้นเสีย จึงจะสามารถ

ท�าลายทุกข์ อันเป็นผลของเหตุนั้นได้ด้วย ดังในกรณีท่ีความทุกข์เกิดจากความ

ทะเยอทะยาน กต้็องมสีตบิงัคบัใจตนเอง อย่าให้ตกอยูใ่ต้อ�านาจของความทะเยอทะยาน 

พยายามลดความทะเยอทะยานให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้น ด้วยการให้เหตุผลแก่ตนเอง

จนแจ่มแจ้งเป็นปัญญาความรู้จรงิว่า ความทะเยอทะยานไม่ได้ให้ผลดี ไม่ได้ให้ความสุข 

ตรงกันข้ามให้ผลร้าย ให้ความทุกข์ เมื่อเกิดปัญญาเป็นความรู้จริงเช่นนี้แล้ว จะไม่มี

ใครเลยที่จะสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตัว เพราะใครเล่าที่อยากเป็นทุกข์ ไม่มีใคร

ที่อยากเป็นทุกข์ มีแต่ผู้ที่อยากเป็นสุขด้วยกันท้ังนั้น เพียงความรู้จริงเกิดข้ึนว่าอะไร

คือทกุข์ อะไรคอืเหตแุห่งทกุข์เท่านัน้กจ็ะพากนัก้าวไปสู่ทางแห่งความสุขความพ้นทกุข์

ตาม ๆ กัน ดังน้ันความส�าคัญท่ีสุดจึงอยู่ท่ีว่า ทุกคนควรมีเวลาดูทุกข์ในใจตนให้แล

เห็นไว้เสมอ ดูทุกข์ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ อย่าหลงดูทุกข์ให้เห็นว่าเป็นสุข เช่นที่ท�ากันอยู่

ทุกวันนี้แล้วจะพ้นทุกข์นั้นได้ด้วยกันทุกคน

        ๓ มีนาคม ๒๕๑๗

ใจที่ไม่ขาดแคลน

ทีก่ล่าวถงึทกุข์ตดิต่อกนัมานี ้กม็ใิช่เพือ่เป็นการเพิม่ทกุข์ซึง่มใิช่เป็นการบรหิาร

จิต การบริหารจิตน้ันเพ่ือท�าลายทุกข์ ผู้บริหารจิตถูกทางจะได้รับผลที่เห็นชัด เป็น

ความคลายทุกข์จนถงึสิน้ทกุข์ ดงันัน้ แม้ปรารถนาความมทีกุข์น้อยจนถงึความไม่มทีกุข์

อย่างสิน้เชงิจงึต้องบริหารจติ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่า อบรมจติให้มปัีญญา สามารถ

เห็นหน้าตาของทุกข์โดยความเป็นทุกข์ ปกติปุถุชนหรือสามัญชนมักจะเห็นทุกข์โดย
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ความไม่เป็นทุกข์ คือมักจะเห็นทุกข์เป็นสุขไปเสีย เม่ือเป็นเช่นนี้ จิตก็ผูกพันอยู่กับ

ทุกข์ไม่สลัดละวางทุกข์ จึงเป็นทุกข์อยู่ไม่สร่างซา ผู้ใดเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์  

ผู้นั้นจึงจะมีจิตไม่ผูกพันอยู่กับทุกข์ จึงจะสลัดละวางทุกข์ได้ มากน้อยโดยควรแก่เหตุ

จะกล่าวให้ถูกจริง ๆ แล้วต้องกล่าวว่าทุกส่ิงเป็นทุกข์ ท่ีถูกจริง ๆ นั้นไม่มี 

สิ่งใดเป็นสุข แต่เม่ือยากเกินไปส�าหรับปุถุชนทั้งหลายที่จะเชื่อว่าไม่มีส่ิงที่เป็นสุขเลย 

มีแต่ที่เป็นทุกข์ท้ังหมด จะเพียงแต่ยอมรับส่ิงที่เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ แล้วแก้ไขเสียให้ 

สิ้นไปก็ยังดี ดีกว่าท่ีจะไม่มีเวลาตั้งสติก�าหนดดูให้เห็นหน้าตาของความทุกข์เสียเลย 

ทั้ง ๆ ที่ก�าลังต้องเป็นทุกข์อยู่หนักหนา กล่าวคือเมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่มีสติเลย ปล่อยใจ

ให้ตกอยูใ่ต้ความกดดนัของทกุข์ สดุแต่ความทกุข์จะบงัคบัให้เป็นไปอย่างไร กป็ล่อยใจ

ตามไปอย่างขาดสตยิบัย้ังแก้ไข ผลกจ็ะเป็นความชอกช�า้แสนสาหสัแก่จติใจในเบือ้งต้น 

จนถงึปรากฏออกมาทางกายเป็นการแสดงออกต่าง ๆ  กนัในขัน้ต่อมาเช่นการเจบ็ป่วย

ตัง้แต่เลก็น้อยถงึมาก ถึงตายกมี็ปรากฏอยูเ่สมอ นีเ้ป็นผลของการไม่มปัีญญาดใูห้เหน็

หน้าตาของทุกข์เพื่อแก้ไขเสียให้ทันเวลา ปล่อยความทุกข์ให้ก�าเริบรุนแรง ถึงก่อโทษ

ภัยได้ดังกล่าว

ความทุกข์อย่างหนึ่งที่ต้องประสบกันอยู่เป็นธรรมดา คือความทุกข์ที่เกิดจาก

การเสื่อมลาภ ความเสื่อมลาภคือความไม่ได้ลาภ คือไม่ได้เงินทองข้าวของส่ิงพึงใจ 

ทั้งหลาย หรือต้องสูญเสียเงินทองข้าวของสิ่งพึงใจที่มีอยู่แล้ว 

อนัความเสือ่มลาภเป็นหนึง่ในโลกธรรมแปด ดงันัน้ จงึเป็นส่ิงทีห่นไีม่พ้นด้วย

กันทั้งนั้น เมื่อเกิดมาในโลกก็ต้องพบโลกธรรม ในที่นี้จะกล่าวถึงแต่เพียงว่า เมื่อเกิด

ขึ้นมาในโลก ก็ต้องพบกับความเสื่อมลาภ ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กับความได้ลาภ เมื่อมีลาภได้

ก็ต้องเสื่อมลาภได้ เพราะท้ังคู่นี้เป็นโลกธรรมด้วยกัน จะเลือกปรารถนาต้องการแต่

เพียงอย่างเดยีวหาได้ไม่ ส�าหรบัผูยั้งไม่พบกบัความเสือ่มลาภ ยงัประสบโลกธรรมฝ่าย

ดคู่ีนีอ้ยู ่คอืยงัมลีาภ ยงัไม่เสือ่มลาภ ควรจะป้องกนัความทกุข์ อนัเกดิจากความเส่ือม

ลาภมใิห้เข้าถงึจติใจด้วยการคดิไว้เสมอ ๆ  ว่า เมือ่มลีาภได้กต้็องมเีสือ่มลาภได้แน่นอน 

เพราะสองสิ่งนี้เป็นคู่กันอยู่ในโลก เป็นคู่กันอยู่ประจ�าโลก ไม่ใช่ว่าความเสื่อมลาภจะ

มีแต่กับคนนั้นคนนี้ จะไม่มีกับคนนั้นคนนี้ ซึ่งอาจจะพอหวังได้ว่า เราเองรวมอยู่ด้วย

ในพวกหลัง ความยกเว้นเช่นนี้ไม่มีเลย ไม่ว่ากับผู้ใดทั้งสิ้น ขณะนี้ความเสื่อมลาภยัง
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ไม่เกิด แต่ความเสื่อมลาภก็จะต้องเกิดขึ้นแน่ เมื่อใดมากน้อยเพียงไหนนั้นไม่ส�าคัญ 

ความส�าคัญอยู่ที่ว่าต้องมีสติปัญญารับรู้ความจริงนี้ไว้เสมอ รู้ไว้ก่อนที่เวลาแห่งความ

เสือ่มลาภจะมาถึง เม่ือเวลานัน้มาถงึ กจ็ะไม่กระทบกระเทอืนทางจติใจจนเกนิไป แม้ว่า

อาจจะต้องกระทบกระเทือนทางภายนอกอันเป็นเรื่องของวัตถุ ซึ่งช่วยไม่ได้ ความ

ขาดแคลนเพราะต้องสญูเสยีวตัถุคอืลาภดังกล่าวนัน้อาจหลกีเลีย่งไม่ได้ อาจต้องด้ินรน

แก้ไขผ่อนปรน ซึง่อาจได้รบัผลส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็อย่างใดกไ็ด้ แต่ทกุส่ิงมีใจเป็นใหญ่ 

ใจเป็นประธาน ส�าเรจ็ด้วยใจ ถ้าความทุกข์เพราะความเส่ือมลาภเข้าไปถึงใจแล้ว ความ

ขาดแคลนถึงแม้มีก็เหมือนไม่มี เรียกว่าส�าเร็จด้วยใจ คือความขาดแคลนหมดส้ินไป 

ด้วยใจที่ไม่มีความขาดแคลน

        ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๗

ทุกข์เป็นสิ่งวางได้

ที่จริงต้องมีคนเป็นจ�านวนไม่น้อยในขณะนี้ ท่ีก�าลังได้รับทุกข์อยู่เพราะความ

เสือ่มลาภ เพยีงแต่จะเป็นความทกุข์หนกัหรอืทกุข์น้อยแตกต่างกนัเท่านัน้ และประมาณ

ของความทุกข์จะแตกต่างกันก็เพราะเหตุส�าคัญสองประการ ประการหนึ่งคือ ความ

เสือ่มลาภนัน้มากน้อยต่างกนั ประการหนึง่คอื ความมีปัญญารูเ้ท่าทนัความจรงิไม่เสมอ

กนั อย่างไรก็ตาม แม้ความทุกข์จากความเสือ่มลาภจะเกิดขึน้แล้วกต็าม มากหรอืน้อย

กต็าม วธิบีรรเทาทกุข์หรือท�าทกุข์ให้สิน้ไป ทีจ่ะใช้ได้ผลแน่นอน วธิหีนึง่กค็อื วธิคิีดถึง

ความจริงว่า ความเสื่อมลาภเป็นธรรมประจ�าโลก เราอยู่ในโลกก็ต้องพบ อยากพบ

หรือไม่อยากพบก็ต้องพบ การประสบโลกธรรมนั้นเป็นเรื่องธรรมดา หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แต่การปล่อยใจให้เป็นทุกข์ต่างหากเป็นของไม่สมควร เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได้ และเป็นสิ่ง

ทีค่วรหลกีเลีย่งอย่างยิง่ด้วยกนัทกุคน ไม่ควรมใีครสกัคนเดยีวทีย่อมปล่อยใจให้เป็นทกุข์ 

ควรแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบา ท�าน้อยให้หมดสิ้นให้ส�าเร็จโดยเร็วท่ีสุด การแก้ไขนี้ก็

มใิช่ว่าจะแก้ไขให้ความเสือ่มลาภกลบักลายเป็นความได้ลาภขึน้มาให้ได้โดยเรว็ ความ

ทุกข์จะได้สิ้นสุดไปพร้อมกับความได้ลาภมาถึง การแก้ทุกข์มิใช่อยู่ท่ีวิธีนี้เป็นส�าคัญ 

การพยายามท�ามาหากินเพื่อให้กลับเกิดมีทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาโดยชอบธรรมนั้น
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เป็นการด ีสมควรกระท�าด้วยกันทกุคนในขณะทียั่งอยู่ในเพศของผูค้รองเรอืน มิใช่อยู่

ในเพศของนักบวชหรือสมณะ และการกลับถึงความได้ลาภพ้นจากความเส่ือมลาภ  

แม้จะเป็นเหตุให้สิ้นทุกข์ใจ อันเน่ืองจากความเสื่อมลาภก็จริง แต่การแก้ด้วยวิธีนี้  

ไม่ใช่วธิทีีอ่าจเรยีกได้ว่า เป็นการบรหิารจติ เป็นการแก้ทีจ่ะไม่ให้ผลเป็นความสิน้ทกุข์

ใจยัง่ยืน เพราะจะไม่มีปัญญาเหน็จรงิเป็นพืน้ฐานของจติใจ การแก้ทีเ่ป็นการบริหารจติ 

ต้องเป็นการแก้ที่ประกอบด้วยเหตุผล พิจารณาหาเหตุผลจนใจยอมรับ ยอมวางทุกข์ 

จึงจะได้รับผลยั่งยืน แม้จะต้องประสบความเสื่อมลาภอีกต่อไป สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะมี

เหตุผลมาบรรเทาหรือดับความทุกข์เสียได้โดยควร

เมือ่ประสบความเสือ่มลาภจนเกดิทกุข์ ต้องเป็นทกุข์อยู ่คดิเสยีให้กลบักันกบั

ที่เคยคิดไว้ล่วงหน้าว่า มีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภคู่กันเป็นธรรมดา คิดเสียกลับกันก็คิด

ว่า มเีสือ่มลาภแล้วกต้็องมีลาภคู่กนัเป็นธรรมดา ความเสือ่มลาภกเ็ป็นสิง่ไม่เทีย่ง เช่น

เดียวกับความได้ลาภ ย่อมแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ไม่อาจทนอยู่เช่นเดิมได้ตลอดกาล 

ทั้งยังไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ ไม่ว่าใครจะปรารถนาให้ความเสื่อมลาภ

หมดสิ้นไปรวดเร็วเพียงไหน ก็ไม่มีที่จะเป็นไปตามความปรารถนาต้องการ ความได้

ลาภอาจจะเกดิข้ึนได้ก่อนความปรารถนาต้องการกไ็ด้ เป็นสิง่ทีไ่ม่มผีูใ้ดอาจก�าหนดให้

แน่นอนถูกต้องได้

เพราะฉะนัน้ ความเศร้าเสยีดายทกุข์ร้อนกไ็ม่อาจท�าให้อะไรเป็นไปตามความ

ปรารถนาได้ ตรงกันข้ามอาจเป็นเหตุให้ความมีลาภมาถึงช้ากว่าควรได้ เพราะเมื่อใจ

เป็นทกุข์ กาลเวลากเ็หมือนเน่ินช้ากว่าธรรมดา ความมีลาภหรอืความส้ินสุดความเส่ือม

ลาภ จึงต้องพลอยเนิ่นช้าตามกาลเวลาไปด้วย ท�าใจให้สบาย อย่าทุกข์ร้อน แล้วเวลา

จะเหมือนอย่างที่กล่าวกันว่าติดปีก คือเวลาจะล่วงไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราปรารถนา

ต้องการก็มาถึงเร็ว ผู้ที่ต้องการความสุขความอุดมสมบูรณ์ท้ังทางกายและทางใจ  

จึงจ�าเป็นต้องมีสติอยู่เสมอ เชื่อให้ม่ันว่าการไม่คิดให้เป็นทุกข์จะท�าให้เหตุแห่งทุกข ์

ทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ก่ียวกับทางกายและท้ังท่ีเกีย่วกบัทางใจ ผ่านพ้นไปโดยเรว็ และจะท�าให้

เหตแุห่งความสขุทัง้หลาย ท้ังท่ีเกีย่วกบัทางกายและทัง้ทีเ่กีย่วกบัทางใจ ผ่านมาถึงเรว็

เข้าอย่างแน่นอน

         ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๗
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การใช้หนี้กรรม

ความคิดเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดท่ีจะท�าให้เป็นทุกข์หรือท�าให้หมดทุกข์ และสต ิ

ตั้งมั่นประกอบด้วยปัญญารู้ตามเป็นจริงเท่าน้ัน ที่จะควบคุมความคิดให้ด�าเนินไปใน

ทางทีจ่ะท�าให้สิน้ทุกข์ได้ ต้องไม่ขาดสตแิม้เมือ่ก�าลงัเผชญิกบัเหตแุห่งความทกุข์ ส�าหรบั

ในขณะน้ีก�าลังพูดถึงความเสื่อมลาภ ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประสบ ถ้ามีสติพอ

สมควร การประสบเขา้กบัความเสือ่มลาภกจ็ะไมก่อ่ใหเ้กดิความทุกขใ์จจนเกินไป สติ

ดังที่กล่าวมาแล้วหลายครั้งข้างต้นคือสติระลึกรู้ว่า การเสื่อมลาภเป็นโลกธรรมฝ่ายไม่ด ี

คู่กบัการได้ลาภอันเป็นโลกธรรมฝ่ายด ีเกดิมาในโลกกต้็องพบโลกธรรม และจะพบทัง้

ฝ่ายดแีละฝ่ายชัว่ พบดแีล้วกพ็บชัว่ได้ พบชัว่แล้วก็พบดไีด้ผลดัเปลีย่นกนัไปเช่นนีเ้ป็น

ธรรมดา สติอีกอย่างหน่ึงก็คือสติระลึกรู้ว่า ถ้าท�าใจให้สบายแล้วเวลาจะผ่านไปเร็ว

ความทกุข์จะหมดไปเรว็ ความสขุจะมาถงึเรว็ ตรงกนัข้ามกบัเมือ่ปล่อยใจเป็นทกุข์แล้ว 

เวลาจะผ่านไปช้า สิ่งที่ปรารถนาให้พ้นก็จะพ้นช้า สิ่งที่ปรารถนาให้ถึงก็จะถึงช้า

สติอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง คือสติระลึกรู้ทันความจริงว่า กรรมมีจริง

ผลของกรรมมีจริง และผลของกรรมนั้นสลับซับซ้อนเป็นอันมาก จนไม่อาจเข้าใจให้

ชัดเจนได้ว่าผลที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนั้น เกิดแต่กรรมเหตุที่ท�าไว้เมื่อใด เป็นกรรมใด 

รู้ได้แน่นอนเพียงว่า ผลดีที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลของกรรมดีท่ีได้ท�าไว้แล้ว  

และผลไม่ดีที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลของกรรมไม่ดีที่ท�าไว้แล้วแน่นอน

ความเสื่อมลาภที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลไม่ดี จึงต้องเป็นเพราะเราต้อง

ท�ากรรมไม่ดีไว้แน่นอน อาจจะเป็นท�าไว้ในอดีตที่ใกล้มาก หรืออาจจะเป็นอดีตที่นาน

ไกลยิง่นกักไ็ด้ มีสตริะลึกรู้ในความจริงนีพ้ร้อมกับมปัีญญาเชือ่ความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

ทีท่รงกล่าวรบัรองเรือ่งกรรมไว้ดงักล่าว เม่ือท�ากรรมเช่นใดไว้กต้็องได้รบัผลเช่นนัน้หนี

ไม่ได้ หนีไม่พ้น ผู้ที่กลัวผลของกรรมมีวิธีเดียวที่ควรปฏิบัติ คือไม่ท�ากรรมไม่ดีใด ๆ 

ทัง้สิน้ในปัจจบุนัตลอดถงึอนาคต แต่ท�ากรรมดทีกุอย่างเตม็ความสามารถ ความเส่ือม

ลาภเป็นผลของกรรมไม่ดีแน่นอน ผู้ใดประสบความเสื่อมลาภท�ากรรมไม่ดีนั้นไว้ด้วย

ตนเองแน่นอน มีสติมีปัญญาระลึกถึงความจริงนี้ แล้วระลึกถึงความจริงอีกประการ

หน่ึงติดต่อกันไป คือระลึกว่า เม่ือเราเป็นลูกหน้ีเขาอยู่ จะตั้งแต่เมื่อไรก็ตาม ได้มี
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โอกาสใช้หนี้นั้นเสียบ้าง ก็หาควรเศร้าเสียใจทุกข์ร้อนไม่ ควรยินดีเพราะหนี้ได้ลดลง 

เราจะได้มโีอกาสท�ามาหากนิเป็นเจ้าของทรพัย์สมบติัอย่างผูเ้ป็นไทแก่ตน ไม่ใช่ลกูหนี้

ต่อไปอีก

อันบรรดาผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่มีผู้ใดเลยที่มิได้เป็นลูกหนี้ของกรรม ทุกคน

ต้องเป็นลูกหนี้ของกรรมด้วยกันทั้งนั้น ต่างกันเพียงความหนักเบามากน้อย เมื่อเป็น

ลกูหนีก้ต้็องใช้หนี ้มโีอกาสทีเ่จ้าหนีจ้ะทวงหนีเ้ม่ือไร เขากจ็ะทวง จะบงัคับรับคืนบรรดา

ลูกหนี้ทั้งหลายก็จะต้องใช้ ใช้มากใช้น้อยในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งแล้วแต่จะต้องเป็นไป  

จะต้องใช้อย่างไรกแ็ตกต่างกนัไปเป็นบคุคล เป็นครัง้คราวดงัทีป่รากฏให้เหน็อยูต่ลอดมา 

มไิด้ว่างเว้น เป็นการใช้หนีด้้วยทรพัย์สนิเงนิทองบ้าง ด้วยคนรกัของรกับ้าง ด้วยเลอืด

เนื้ออวัยวะบ้าง ฯลฯ ก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนทั่วไปเป็นประจ�า แต่ถ้ามีสติมีปัญญา

ระลึกรู้ความจริง ปลงใจเสียให้ได้ว่า เราก�าลังใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ภาระ

ของเราเบาลงแล้วตามจ�านวนหนี้ที่เราได้ใช้ไป เราจะมีเวลาเป็นไท ไม่เป็นทาสของ 

เจ้าหนี้ อันความมีหนี้นั้น แม้เราปรารถนาเราก็ควรจะทุกข์โศกเสียใจเม่ือต้องใช้หนี้ 

แต่ถ้าเราปรารถนาความไม่มีหนี้ เราก็ควรยินดีที่ได้ใช้หนี้ ไม่ว่าจะได้ใช้ทีละมากหรือ

น้อยเพียงใดก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นการได้ใช้หนี้แล้วก็ควรยินดีทั้งนั้น

ความเสื่อมลาภเป็นการใช้หนี้กรรมประการหนึ่งแน่นอน เมื่อต้องประสบเข้า

แล้วความยนิดเีท่านัน้เป็นเครือ่งแสดงให้เหน็ว่ามปัีญญารูท้นัความจรงิทีจ่ะน�าไปสูค่วาม

พ้นทุกข์ได้

            ๗ เมษายน ๒๕๑๗

จะไม่เดอืดร้อนได้แม้มผีู้นนิทาว่าร้าย

โลกธรรม ๘ ประการ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา

สรรเสริญ สุข ทุกข์ เป็นธรรมที่ไม่อาจมีผู้ปฏิเสธได้ว่าไม่เคยเกิดกับตนเอง หรือไม่

เคยเกิดกับผู้หนึ่งผู้ใดเลย ธรรมทั้ง ๘ ประการนี้ ต้องเกิดกับทุกคนที่เกิดมาในโลก
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ไม่มยีกเว้น การบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ ได้น�าความจรงินีม้ากล่าวหลายครัง้หลาย

หนแล้ว ด้วยปรารถนาว่าจะมีผู้ที่รับฟังแล้ว สะดุดใจ สะดุดปัญญา เกิดผลเป็นการ

คลายความยึดมั่นถือมั่น เมื่อต้องประสบโลกธรรมดังกล่าว เมื่อประสบโลกธรรมฝ่าย

ดีคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ไม่ยินดีพอใจจนเกิดความหลง ลืมนึกถึงความจริงว่า 

เมือ่ประสบโลกธรรมฝ่ายดไีด้ กจ็กัประสบโลกธรรมฝ่ายไม่ดไีด้เช่นกนั ไม่ปล่อยใจให้

ฟูขึ้น ซึ่งจะฟุบแฟบเม่ือประสบโลกธรรมฝ่ายไม่ดีคือความเสื่อมลาภ ความเส่ือมยศ 

นินทา ทกุข์ หากรกัษาใจไว้ไม่ให้ฟูขึน้กจ็ะสามารถรกัษาใจไว้ไม่ให้ฟบุแฟบลงได้ ความ

หวัน่ไหวก็จะไม่เกดิแก่จติใจ ความสงบราบเรยีบกจ็ะปรากฏอยู ่อนัความสงบราบเรียบ

ในจติใจนัน้เป็นสิง่มค่ีา ควรเป็นทีป่รารถนาควรแสวงหาด้วยการปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิมขีึน้

แก่ตน

จะพดูถงึโลกธรรมฝ่ายไม่ดอีกีประการหนึง่ คอื นินทา ซึง่ทกุคนน่าจะเคยได้

ประสบมาแล้วด้วยกนัทัง้นัน้ อย่าว่าแต่ผูม้อีายเุป็นผูใ้หญ่แล้วหรอืผูรู้เ้ดยีงสาแล้วจะถกู

นินทาเลย เด็กที่ยังไร้เดียงสาก็ยังมีที่ถูกนินทา ดังคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างแล้ว 

เช่นเด็กคนนั้นเป็นอย่างนั้น เด็กคนนี้เป็นอย่างนี้ แต่เด็กที่ไร้เดียงสาไม่รับรู้ ไม่รู้เรื่อง

จึงไม่เป็นทุกข์ด้วยความโกรธหรือความน้อยใจเสียใจ ผู้ใหญ่รู้เรื่อง และรับรู้ ทั้งยังรับ

ไปปรุงคิดให้เป็นความโกรธหรือความน้อยใจเสียใจ ผู้ใหญ่ท่ีถูกนินทาจึงมักเป็นทุกข์

เป็นส่วนมาก ความทกุข์ของผูถ้กูนนิทาทัง้หลายจงึเกดิจากความรูเ้รือ่ง ความรบัรู ้และ

ความปรุงคิดซ่ึงมีความปรุงคิดเป็นส�าคัญที่สุด ถ้ารู้เร่ืองรับรู้ค�านินทาทั้งหลายแล้วไม่

ปรงุคดิให้เกดิเป็นความโกรธหรอืความเสยีใจน้อยใจขึน้ กจ็ะไม่มคีวามทกุข์ ความปรงุ

คิดจึงส�าคัญที่สุดส�าหรับทุกคนเมื่อได้รับรู้ว่าถูกนินทา

การบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่จะกล่าวถึงวิธปีรงุความคดิเม่ือถูกนนิทา เพือ่

มิให้เป็นเหตุก่อทุกข์ด้วยความโกรธหรือความน้อยใจเสียใจ

ค�าพงัเพยทีว่่า “นนิทากาเลเหมอืนเทน�า้ ไม่ชอกช�า้เหมอืนเอามดีมากรดีหนิ” 

นัน้ ถ้าจะน�ามาคิดให้ดเีม่ือต้องถกูนนิทากจ็ะช่วยให้ไม่เป็นทกุข์ได้ คดิได้ง่ายทีส่ดุกค็ดิ

ว่าผูก้�าลงันนิทาเรานัน้ก�าลงัเทน�า้ทิง้ ไม่เหน็มนัจะเกีย่วกบัเราทีไ่หน ออกจากปากแล้ว

หมดไปเหมือนเทน�้าแล้วน�้าก็ออกจากภาชนะไป ผู้ที่อยากนินทาได้นินทาเสียแล้ว 



292 การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ความอยากกห็มดไป กเ็ท่าน้ันเอง หยุดความคดิไว้เพยีงง่าย ๆ  เท่านีไ้ด้กจ็ะไม่เป็นทกุข์

โกรธแค้นหรือน้อยใจเสียใจเพราะถูกนินทา หรือจะคิดว่ารับฟังค�านินทาเหมือนดูคน

เอามีดกรีดหินก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร อยากนินทาได้ก็นินทาไป เขาเอามีดกรีดหินไม่

เหน็จะท�าให้เราสกึหรอแหว่งเว้า หรอืชอกช�า้ได้เลย คดิเช่นนี ้ให้ความคดิหยดุอยูเ่พยีง

เท่านี้ อย่าให้ปรุงวุ่นวายกว้างขวางออกไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเวลาถูกนินทาท่อง  

“นินทากาเลเหมือนเทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดมากรีดหิน” ไว้ให้เหมือนท่องคาถา

เลยก็ยังได้ จะเกิดผลเป็นความไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์เพราะหวั่นไหวด้วยความโกรธหรือ

น้อยใจเสียใจ วิธีหลังนี้เรียกว่าเป็นวิธีท�าใจให้สงบแบบเดียวกับท�าสมาธิ ให้ใจรวมอยู่

กบัค�าบริกรรมค�าใดค�าหนึง่ หรอืบทใดบทหนึง่ แม้ไม่ต้องยกเหตผุลขึน้มาปลอบใจเลย 

ใจกจ็ะสงบอยูไ่ด้และจะสงบอยูไ่ด้ อย่างน้อยกช็ัว่เวลาทีร่วมใจบริกรรมอยู ่นอกจากนัน้

เมือ่รกัษาสตไิว้ได้ให้รวมอยูไ่ด้แน่วแน่กบับทบรกิรรมกยั็งอาจท�าให้เกดิปัญญา คอืเกดิ

ความเข้าใจในความหมายที่ว่า “นินทากาเลเหมือนเทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดมา 

กรีดหิน” เหมือนอย่างทีก่ล่าวแล้วข้างต้น เมือ่ความเข้าใจเกดิขึน้ในขณะบริกรรมด้วยแล้ว 

ใจก็จะสงบอยู่ได้นานต่อไปแม้เมื่อไม่ได้บริกรรมแล้ว เรียกว่านอกจากจะสงบเพราะ

บริกรรมแล้วยังมีปัญญามาช่วยประคับประคองความสงบให้ด�ารงอยู่สืบไป นานเท่าที่

ปัญญาจะลึกซึ้งเพียงไหน

      ๑๔ เมษายน ๒๕๑๗

ผู้ไม่ถูกนนิทาไม่มใีนโลก

ค�าพังเพย “นินทากาเลเหมือนเทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดมากรีดหิน” นี้

มักจะมีบุคคลสองฝ่ายน�าไปใช้ ฝ่ายหนึ่งน�าไปใช้ถูก คือใช้ช่วยใจตนเองไม่ให้เดือดร้อน

เมื่อถูกนินทาเพราะตนมิได้เป็นไปจริงตามค�านินทานั้นอีกฝ่ายหนึ่งน�าไปใช้ผิด คือ 

ใช้ช่วยใจตนเองให้ไม่แยแสเสยีงนินทา โดยทีต่นเป็นไปจรงิตามค�านนิทานัน้ และไม่แก้ไข

ตนเองให้ผดิไปจากค�านนิทา เช่นนีน้บัว่าเป็นการน�าค�าพงัเพย “นนิทากาเลเหมอืนเทน�า้  

ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดมากรีดหิน” ไปใช้ผิดอย่างยิ่ง นอกจากจะไม่เป็นการช่วยใจ

ตนเองให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการซ�้าให้ไม่ดีหนักขึ้นอีกด้วย ผู้จะน�าค�าพังเพยดังกล่าวไป

ใช้จึงควรพิจารณาให้ดี อย่าให้เป็นการก่อโทษแก่ตนเองแต่จงให้เป็นการให้คุณเท่านั้น
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วิธีพิจารณาก่อนจะน�าค�าพังเพยดังกล่าวไปใช้มีอยู่ว่า เม่ือถูกนินทาอย่างใด  

ให้คิดดูว่าเราเป็นจริงตามที่เขานินทาหรือไม่ ให้ยอมรับกับตนเองตามความเป็นจริง 

อย่าหลอกตัวเอง ถ้าเราเป็นจริงตามที่เขานินทา ก็อย่าน�าค�าพังเพยดังกล่าวมาช่วยใจ

ตนเองเป็นอนัขาด แต่ควรจะคดิว่าเขาพูดความจรงิ ไม่ควรจะโกรธเขา แต่ควรจะท�าให้

เขาเลกิพดูเช่นนัน้เกีย่วกบัเราเสยี ด้วยการปฏบิตัเิสียใหม่ไม่ให้เป็นไปตามทีเ่ขานนิทา 

ยอมรบัค�านนิทามาเป็นค�าเตอืนให้พ้นจากการปฏบิตัไิม่เหมาะไม่ควร แต่ถ้าเมือ่ถูกนนิทา

แล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนเองแล้ว เห็นว่ามิได้เป็นจริงตามค�านินทาก็สามารถจะ

ช่วยใจตนเองให้พ้นจากความเดอืดร้อน ด้วยอารมณ์โกรธหรอืเสยีใจน้อยใจได้ด้วยการ

ยกค�าพังเพยดังกล่าวมาบริกรรมจนใจสงบ หรือจนเกิดปัญญาลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ค�าพังเพยนั้นยังมีต่อไปอีก ซ่ึงจะขอน�ามากล่าวไว้ให้ติดต่อกันไปเสียก่อนจะ

กล่าวถึงวิธีคิดอย่างอื่นต่อไป บทต่อค�าพังเพยข้างต้นคือ “อันองค์พระปฏิมายังราคิน

เราเดนิดินหรือจะพ้นคนนินทา” ค�าพังเพยนี ้ส�าหรับพทุธศาสนิกชนผูซ้าบซึง้ในพระคณุ

ของพระพทุธองค์ แม้เพียงพอสมควรย่อมจะคลายความรูส้กึกระทบกระเทอืนใจได้ไม่มาก

ก็น้อยในทันทีเมื่อถูกนินทา และเมื่อนึกได้ถึงค�าพังเพยนี้ พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เลิศ

แล้วเพียงไหนพระคุณบริสุทธิ์บริบูรณ์เพียงใด แต่แม้กระนั้นก็ยังหาได้ทรงพ้นจากคน

นินทาไม่ สมยัพทุธกาลกท็รงได้พบ สมยันีก้ยั็งมีอยู่ เป็นเรือ่งของโลกธรรมทีไ่ม่มีผูใ้ด

จะหลีกพ้นได้ แม้พระพุทธองค์ก็ยังไม่พ้น แล้วเราคนธรรมดาที่หาได้มีคุณบริสุทธิ์

บริบูรณ์เช่นพระพุทธองค์ไม่จะให้พ้นคนนินทาเสียเลยจะเป็นไปได้อย่างไร ท่ีจริงค�า

พังเพยทั้งหมดดังยกมากล่าวคือ “นินทากาเลเหมือนเทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีด

มากรีดหิน อันองค์พระปฏิมายังราคิน เราเดินดินหรือจะพ้นคนนินทา” นั้น มีผู้พูด

กันอยู่จะติดปากอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่คิดให้ถึงใจก็จะเป็นประโยชน์น้อย หรือไม่เป็น

ประโยชน์เลย ดังนั้น ท่ีถูกจึงควรคิดให้ถึงใจ คือให้เข้าใจอย่างซาบซึ้งพอสมควรว่า  

ค�านินทาทัง้หลายนัน้ไม่อาจท�าผูท่ี้มิได้มกีารประพฤตปิฏบิตัเิหมือนค�านนิทาให้ชอกช�า้

ได้เหมอืนเอามดีไปกรดีหนิ กม็ดีนัน่แหละทีจ่ะบิน่กร่อนไม่ใช่หนิทีจ่ะชอกช�า้ ใครอยาก

นินทาก็ให้เขานนิทาไป เขานนิทาเรากเ็หมือนเทน�า้ออกจากภาชนะ ขณะหนึง่กต้็องหมด

ภาชนะเช่นเดียวกับการนินทา ก็ต้องมีเวลาจบส้ินโดยที่เราไม่ได้เป็นไปตามค�านินทา

แล้วเราก็จะไม่ชอกช�้าเลย ผู้นินทาเท่านั้นเมื่อยปากเปล่า เสียความคิดที่สรรหาค�ามา
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นินทาเปล่า ทั้งยังจะท�าให้ผู้รู้ความจริงเห็นผู้นินทาเป็นคนเสียไปอีกด้วย ในขณะที่จะ

ต้องเห็นผู้ถูกนินทาเป็นผู้ท่ีควรได้รับความเห็นใจ ถ้ายังไม่หายเดือดร้อนใจก็ให้คิดต่อ

ไปว่า พระพุทธเจ้าเม่ือด�ารงพระชนมายอุยู่กท็รงถูกนนิทา เมือ่เสดจ็ดบัขนัธ์ปรนิพิพาน

แล้วกย็งัทรงถกูนนิทา แม้แต่พระพทุธปฏมิากย็งัถกูคนนัน้ตคินนีต้แิล้วเราเป็นใครเลศิล�า้ 

เสมอพระพทุธองค์หรอืก็เปล่า แล้วเราจะไม่ให้ถกูตถิกูนนิทาได้อย่างไร ถ้าคดิว่าเราไม่

ควรจะถูกนินทาเพราะเราดีเหลือเกินแล้ว ก็เป็นการคิดท่ีไม่ถูกต้องอย่างย่ิง ไม่ว่าจะ

เป็นคนดีเพียงไหนคิดเช่นนี้ก็ไม่ถูกต้อง และถ้าเกิดทุกข์ร้อนขึ้นมาเพราะถูกนินทาก็

เป็นเพราะเราเองท�าตัวเราเองให้เป็นทุกข์ ด้วยการคิดไม่ถูกวิธี จะไปโทษคนอื่นไม่ได้

     ๒๑ เมษายน ๒๕๑๗

พงึท�าเสยีงสรรเสรญิให้ดังกว่าเสยีงนนิทา

มีคนเป็นจ�านวนมากที่ถือค�านินทาเป็นส�าคัญ จนกระท่ังถือว่าค�านินทาอาจ

ท�าให้ถงึเสยีผูเ้สยีคนได้ และกระทัง่ถงึกบักล่าวว่า คนนัน้คนนีเ้สียผูเ้สียคนไปแล้วเพราะ

ค�านินทาก็มีอยู่มิใช่น้อย คิดอย่างผิวเผิน มิได้พิจารณาให้ลึกซึ้งพอสมควร ก็เหมือน

จะเป็นเช่นนั้นจริง เพราะค�านินทาที่เริ่มขึ้นแล้ว มักจะมีผู้สนใจน�าไปพูดต่อ ๆ กันไป

ยืดยาวข้ึนทุกที รุนแรงขึ้นทุกที ตามแบบที่มีค�ากล่าวว่า “ปากคนยาวกว่าปากกา”  

แต่ค�านินทาก็ต้องไม่ส�าคัญเหนือกว่าความจริง ถ้าค�านินทาเริ่มแต่มีความจริงเป็นมูล 

การเสยีผูเ้สียคนของผูถ้กูนนิทา กห็าได้เกดิจากค�านนิทาไม่ หากแต่เกดิจากความจรงิ

นัน่เอง พดูอกีอย่างกค็อืเกดิจากการกระท�าหรือกรรมของตนเองนัน่แหล่ะ ท�ากรรมไม่

ดีอันเป็นเหตุให้ถูกนินทา ก็ต้องได้รับผลเสียอันเกิดจากกรรมไม่ดีนั้น มากน้อยหนัก

เบาเพียงเท่าความมากน้อยหนักเบาของกรรมไม่ดเีท่านัน้ ทีก่ล่าวกันว่าท�าไม่ดนีดิเดยีว 

ลอืกนัหรอืนนิทากนัเสียเกนิเหต ุจนท�าให้เสียหายเกนิเหตนุัน้ ก็เช่นท่ีกล่าวแล้ว แม้ไม่

คดิให้ลกึกเ็หมอืนเป็นเช่นนัน้จรงิ แต่ความจรงิหาเป็นเช่นน้ันไม่ ความเสียหายอันเป็นผล 

จะไม่มากน้อยหรือหนักเบาเกินกว่ามูลความจริง อันเป็นเหตุไปได้เลยเป็นอันขาด 

จะเล่าลือกันไปอย่างไร ความจริงมีอยู่อย่างไร ก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเท่านั้น เหมือนคน
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ขโมยเงินเขาไปสองร้อยบาท ผู้ถูกขโมยเที่ยวเล่าไปว่าถูกเขาขโมยเงินไปสองพันบาท 

คนอืน่ ๆ  อกีกเ็ล่าตามเจ้าของหรอืขยายให้ยิง่ไปกว่า ความจรงิกห็าอาจเปลีย่นไปได้ไม่ 

เงนิท่ีถกูขโมยคงต้องมีจ�านวนสองร้อย ผูข้โมยคงขโมยเพยีงสองร้อย และหากถูกจับได้ 

ความจริงปรากฏ ผู้ขโมยก็จะต้องได้รับโทษสมควรกับจ�านวนเงินที่เขาขโมยเท่านั้น  

ไม่มากไปกว่านั้น ส่วนที่ผู้ใดจะเชื่อกันอย่างใดเป็นเรื่องที่มิใช่ความจริง ไม่อาจท�าให้ 

ผูข้โมยเงนิจ�านวนสองร้อยต้องกลายเป็นผูข้โมยเงนิสองพนัไปได้เลย ผูถ้กูนนิทาทีม่ไิด้

เป็นจริงดงัค�านนิทา กจ็ะกลายเป็นผูไ้ม่ดไีปตามค�านนิทาหาได้ไม่ แม้จะมีผูเ้ชือ่ว่าไม่ดี

สักก่ีร้อยก่ีพันคน ก็จะเป็นเพียงเร่ืองของความเชื่อของคนเหล่านั้นเท่านั้น หาใช่เป็น

เร่ืองไม่ดขีองผูถ้กูนินทาไม่ ส�าหรับผูม้ไิด้ท�าเรือ่งไม่ดใีห้ควรถูกนนิทา แต่ก็ยังถูกนนิทา

นัน้มอียูม่ากมายเป็นธรรมดา เพราะนนิทาเป็นเรือ่งของโลกธรรมดงัได้กล่าวมาแล้วใน

ตอนต้น ความส�าคัญอยูท่ี่ว่าความจรงิต้องเป็นความจรงิเสมอ เราไม่ได้ท�าไม่ด ีค�านนิทา

ใด ๆ มากมายหนักหนาเพียงไหนก็จะไม่อาจท�าให้เราไม่ดีไปได้เลย เมื่อถูกนินทา 

ทั้ง ๆ ที่มิได้ท�าอะไรควรให้ถูกนินทา ก็จงมั่นใจในตนเองให้เต็มที่ อย่าหว่ันไหวใน 

ค�านินทา อย่าคิดว่าจะเสียหายเพราะเสียงนินทา

เมือ่ฝ่ายหนึง่นนิทาเราได้ ฝ่ายทีจ่ะสรรเสรญิเรากม็ไีด้ และถ้าเราเป็นผูก้ระท�า

กรรมควรแก่การสรรเสริญ ก็เป็นอันเชื่อแน่ได้ว่าจะต้องมีผู้สรรเสริญพร้อม ๆ กันไป

กบัทีม่ผีูนิ้นทานัน่เอง ฉะน้ัน เมือ่รูว่้าถูกนนิทาแล้วเมือ่ใดกค็วรจะย่ิงท�าส่ิงอันควรสรรเสรญิ

ให้มากเท่าทีจ่ะสามารถท�าได้ให้มากกว่าเดมิ เช่นนีจ้งึจะควร จงึจะเป็นการแก้ทีถ่กูต้อง 

และแทนที่จะคิดให้เดือดร้อนให้เป็นความโกรธ ความน้อยใจเสียใจ ก็ควรจะคิดกลับ

กันเสียคือคิดว่าท�าให้ได้มีโอกาสเร่งท�าความดีอย่างเต็มท่ี เพื่อว่าเสียงสรรเสริญจะได้

ดังกว่าเสียงนินทา จนสามารถท�าให้เสียงนินทาพ่ายแพ้ไป ผู้มีโอกาสท�าความดีนั้นไม่

ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นจากเหตุใดก็ตาม จากผู้ใดก็ตามควรถือว่าเหตุนั้นผู้นั้นช่วยเสริม

สร้างคณุงามความดหีรอืบารม ีไม่ควรคดิผิดวิธีจนท�าให้กลายเป็นความเศร้าหมองของ

จิตใจ ซึ่งมิใช่เป็นการท�าความดีอย่างใด ตรงกันข้ามกลับเป็นการท�าไม่ดีให้โทษอย่าง

แท้จริงแก่เจ้าตัวเอง ยิ่งกว่าโทษที่จะเกิดจากค�านินทาใด ๆ  ทั้งนั้น

     ๒๘ เมษายน ๒๕๑๗
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ผู้ถูกนนิทาพงึมเีหตุผล

ค�านินทาใด ๆ ไม่อาจท�าคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้ คนจะดีก็เพราะกรรม  

คนจะเลวก็เพราะกรรม หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ หรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่  

ควรถือความจริงนี้เป็นส�าคัญ และอย่าท�าหรือไม่ท�าอะไรเพราะกลัวนินทาหรือเพราะ

ปรารถนาสรรเสริญ อย่าท�าอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดี แต่

จงท�าอะไรกต็ามทุกอย่างท่ีพิจารณาแล้วตระหนกัแน่ชดัว่าเป็นกรรมดเีท่านัน้ แม้ว่าการ

ท�ากรรมดีจะมีผู้นินทาเพราะไปขัดความพอใจของเขาเข้าก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีผู้ท�าควรหวั่นไหว 

ส่วนเสียงสรรเสริญนั้นแม้ไม่มี ผู้ท�ากรรมดีก็ไม่ควรท้อแท้ถ้าจะมีก็ให้ถือเพียงเสมือน

เป็นผลพลอยได้จากการท�ากรรมดีเท่าน้ัน ผลท่ีแท้จริงจากการท�ากรรมดีอยู่ที่ได้ท�า 

กรรมดีน่ันแหละเป็นส�าคัญ การได้ท�ากรรมดีก็เท่ากับได้รับผลดีนั่นเองเพราะกรรมดี

จักให้ผลดีแน่นอน ไม่เป็นอื่น

คนท�าดถีกูนนิทาน่าจะท�าใจรบัได้ดกีว่าคนท�าไม่ดทีีถ่กูนนิทา แต่เท่าทีป่รากฏ

ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น คนท�าดีถูกนินทามักจะหว่ันไหวท้อแท้ถึงกับบางทีไม่อยาก

จะท�าดต่ีอไป ซึง่ไม่ถกู ส่วนคนท�าไม่ดถีกูนนิทามกัจะไม่รูไ้ม่ช้ีเสียแล้วก็ยังคงท�าเหมอืน

เดมิต่อไป ซึง่กไ็ม่ถกูอย่างยิง่ นนิทาทีค่นท�าดไีด้รบัควรจะเป็นเครือ่งเสรมิส่งให้ท�าดยิีง่

ขึน้ เพราะเมือ่เชื่อในกรรมกต้็องเชื่อว่านนิทาที่ได้รับทัง้ทีก่�าลงัท�ากรรมดอียูใ่นปัจจบุนั

นินทาน้ันกต้็องเป็นผลของกรรมไม่ดทีีต้่องได้ท�าไว้ในอดตีแน่นอน อนักรรมทีท่�าไว้นัน้

ไม่ว่าจะในอดตีนานไกลเพียงไหน ก็จะต้องให้ผลไม่วันใดกวั็นหนึง่ อาจจะช้าอาจจะเรว็

แล้วแต่กรรมใดแรงกว่าก็จะให้ผลก่อน ที่ให้เร่งท�าความดีให้ยิ่งขึ้นเมื่อถูกนินทา ก็เพื่อ

ให้กรรมไม่ดีท่ีท�าไว้ในอดีตอ่อนแรงกว่ากรรมดีที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นการเพิ่มพูน

กรรมดทีีท่�าไว้แล้วในอดตี ขอเน้นว่าคนใดทีท่�าความดแีล้วถกูนนิทา จงอย่าปล่อยใจให้

เป็นทาสของความเศร้าหมองจนเกิดโกรธเคืองพยาบาทหรือน้อยใจเสียใจแต่จงเร่ง

ท�าความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปเท่านั้น

ส่วนผู้ท�ากรรมไม่ดีท่ีถูกนินทานั้น การไม่แยแสเสียงนินทานั้นไม่ถูกอย่างย่ิง

ต้องแยแสต้องให้ความสนใจ ต้องพยายามยอมรับว่า ค�านินทาเป็นค�าชี้โทษของเราว่า

มอียูอ่ย่างไร ถ้าไม่แก้ไขโทษนัน้กจ็ะไม่มวีนัหมดส้ินไป มแีต่จะพอกพนูย่ิงขึน้ เป็นโทษ
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ที่หนักขึ้น ซึ่งนับวันก็จะมีเสียงนินทามากขึ้น และเสียงนินทานี้เป็นเพียงผลไม่ดีที่เล็ก

น้อยเหลือเกินของกรรมไม่ดี ผลไม่ดีของกรรมไม่ดียังมีท่ีหนักกว่านั้นมาก ผู้นับถือ

พระพุทธศาสนาควรจะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม คือเชื่อว่ากรรมมีผลจริงกรรม

ดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง ผู้ใดท�ากรรมใดไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ท�าดีที่ถูกนินทา และผู้ท�าไม่ดีที่ถูกนินทา ควรจะรับอย่าง

มเีหตุผล คืออย่างมปัีญญา ไม่ควรจะรับอย่างขาดเหตผุล คอือย่างขาดปัญญา เหตผุล

ที่ส�าคัญที่สุดคือต้องรับรู้การนินทาอย่างรู้ตัวว่าจะไม่น�าค�านินทานั้น ๆ มาเป็นโทษแก่

จิตใจตน จะน�ามาแต่เป็นคณุเท่าน้ัน ถงึเราจะไม่ดจีรงิอย่างถูกนนิทา เรากจ็ะไม่น�าค�า

นนิทามาซ�า้เตมิให้จติใจเราเศร้าหมองด้วยความส�านกึผดิแต่เราจะรูผ้ดิอย่างผูม้ปัีญญา 

คอืรู้ผดิเพือ่แก้ไขความผดิท่ีท�าแล้ว และเพือ่ป้องกนัมิให้ท�าความผิดเช่นนัน้อีก ถ้าเราดี 

เราไม่เป็นเช่นถูกนินทา เราก็จะไม่น�าค�านินทามาซ�้าเติมให้จิตใจเศร้าหมองด้วยความ

โกรธแค้นขุ่นเคอืงหรอืน้อยใจเสยีใจ เราจะรบัรูว่้าเป็นเรือ่งของผลกรรมทีเ่ราต้องได้เคย

ท�าไว้ในอดีตแน่นอน แล้วก็รีบเร่งท�ากรรมดีเพื่อให้ผลดีส่ง จนผลของกรรมไม่ดีต้อง

ถอยห่างไป เช่นนี้จึงจะควร

     ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๗

ผู้นนิทาคอืผู้ท�ากรรมไม่ดี

จะขอน�าพระสูตรมาเล่าประกอบเพื่อให้ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจเมื่อถูกนินทาหรือด่าว่าอย่างไร

สมัยหนึง่ พระผูมี้พระภาคประทบัอยูใ่นพระเวฬวุนั ใกล้กรงุราชคฤห์ พราหมณ์

ชื่อ ภารทวาชะ ได้ยินว่าพราหมณ์สกุลเดียวกันบวชในส�านักพระองค์ มีความโกรธ

ขัดใจ จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด่าว่าพระองค์ด้วยวาจาหยาบต่าง ๆ พระผู้มีพระภาค

ตรัสถามว่า มีแขกท่ีเป็นมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตมาหาท่านบ้างหรือไม่ พราหมณ์

กราบทลูว่าบางคราวกม็แีขกมาหาตรสัถามว่าท่านจดัของควรเค้ียว ของควรบริโภคหรอื

ว่าน�้าดื่ม ให้แก่แขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่ พราหมณ์กราบทูลตอบว่า บางคราวก็จัดให้ 
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ตรัสถามว่า ถ้าแขกเหล่านั้นไม่รับ สิ่งเหล่านั้นจะตกเป็นของใคร พราหมณ์กราบทูล

ตอบว่า ถ้าเขาไม่รบักต็กเป็นของเราท้ังหลาย ตรสัว่า กอ็ย่างเดยีวกนันัน่แหละพราหมณ์ 

ท่านด่า เราผู้ไม่ด่า ขู่เราผู้ไม่ขู่ ชวนวิวาทเราผู้ไม่วิวาท เราไม่รับค�าด่า ค�าขู่ ค�าชวน

วิวาทของท่าน ค�านั้นจึงตกแก่ท่านนั่นแหละ ผู้ใดด่าตอบผู้ด่า ขู่ตอบผู้ขู่ วิวาทตอบ 

ผู้ชวนวิวาท ผู้น้ันเรียกว่าร่วมบริโภคด้วยกัน ตอบแทนกัน ส่วนเราไม่ร่วมบริโภค  

ไม่ตอบแทนกับท่าน ค�าด่านั้นของท่านจึงตกเป็นของท่านนั่นแหละ

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ พราหมณ์กราบทูลว่า บริษัทมีพระราชาเป็น

ประธาน พากันรู้จักพระองค์ว่าพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์ แต่ว่าไฉนพระองค์จึง

ยังทรงโกรธอยู่เล่า พระองค์ตรัสว่า ผู้ท่ีฝึกแล้วมีความเป็นอยู่สมควร หลุดพ้นแล้ว

เพราะรู้โดยชอบเป็นผู้หมดโกรธ สงบระงับคงที่แล้ว จะมีความโกรธมาจากไหน ผู้ใด

โกรธตอบผู้โกรธน้ันพลอยทรามไปเพราะความโกรธนั้น ผู้ท่ีไม่โกรธตอบผู้โกรธชื่อว่า

ชนะสงครามที่ชนะได้ด้วยยาก ผู้ซึ่งรู้ว่าผู้อ่ืนโกรธแล้ว มีสติสงบระงับได้ ช่ือว่าย่อม

ประพฤติประโยชน์แก่ตนเองด้วย แก่ผู้อื่นด้วยทั้งสองฝ่าย พวกคนที่ไม่ฉลาดในธรรม

ย่อมเข้าใจผู้ที่รักษาประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายว่าเป็นคนโง่

สดบัพระพทุธด�ารสัในพระสตูรดังยกมากล่าวข้างต้นน้ีแล้ว ย่อมปรากฏชดัว่า

นินทาน้ันจะไม่มโีทษแก่ผูถู้กนนิทาเลย ถ้าผูถู้กนนิทาไม่รบั คอืไม่ตอบ เช่นเดยีวกบัผู้

ถกูด่าไม่ด่าตอบ ผูถ้กูขูไ่ม่ขูต่อบ ผูถ้กูชวนววิาทไม่ววิาทตอบ แต่ค�านนิทาว่าร้ายนัน้จะ

ตกเป็นของผู้นินทาทั้งหมด ผู้นินทาคือผู้ท�ากรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี ไม่ว่าผู้ถูกนินทา

จะรบัหรอืไม่รบักต็าม ผูน้นิทาย่อมต้องได้รบัผลไม่ดแีห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน

ดังนั้น แม้เมื่อถูกนินทาแล้ว ก็ให้คิดว่าผู้นินทาเรานั้นได้รับการตอบแทนแล้วคือได้รับ

ผลของกรรมไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น ผลของกรรมไม่ดีนั่นแหละ

ได้ตอบแทนเขาผู้นินทาแล้ว เราไม่มีความจ�าเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใดความเชื่อใน

เร่ืองกรรมและผลของกรรมมีคณุอย่างทีส่ดุ ผูใ้ดท�ากรรมใดไว้จกัได้รบัผลของกรรมนัน้ 

ความเชื่อเช่นนี้จักท�าให้ไม่คิดร้ายตอบผู้คิดร้าย เป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตน 

เป็นการปกป้องตนมิให้ท�ากรรมไม่ดทีัง้กายวาจาและใจโดยมุง่ให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน 

ผลจักเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย.

           ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗
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อดตีและอนาคตไม่ใช่สิ่งพงึยดึ

ระยะทีเ่ป็นระยะเริม่ปีการศกึษาใหม่ ไม่เพยีงแต่นกัเรยีนนสิตินกัศกึษาเท่านัน้

ทีไ่ด้พบความเปลีย่นแปลงใหม่เกีย่วกบัการศกึษา แม้แต่ผูเ้ป็นมารดาบดิาผูป้กครองทัง้

หลายก็ล้วนแต่พลอยได้เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ของลูกหลานด้วย จ�านวน

หนึง่ประสบความส�าเร็จสมปรารถนาสอบผ่านชัน้ได้เรียนสงูขึน้ในสถานทีเ่รยีนเดมิ หรอื

ในสถานการศึกษาใหม่ จ�านวนน้ีจะยังไม่ขอกล่าวถึง จะขอกล่าวถึงอีกจ�านวนหนึ่งที่

ประสบความล้มเหลว ทีป่รารถนาไม่สมปรารถนา ต้องเรยีนซ�า้ชัน้บ้าง ต้องว่างอยู่บ้าง

ดงัทีม่อียูไ่ม่น้อย เพราะสอบตกหรอืสอบคดัเลอืกไม่ได้เป็นต้นจ�านวนหลงั ทีป่รารถนา

แล้วไม่สมหวังก�าลังเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะปรารถนาไม่สมหวังนั่นเอง หวังว่าจะสอบได้

ก็ไม่ได้ หวังว่าจะคัดเลือกได้ก็ไม่ได้ ดังนี้ก็เกิดทุกข์เพราะความเสียใจ มากน้อยหนัก

เบาต่าง ๆ กัน หรือแม้ผู้ที่ก็คาดคิดอยู่ว่าสอบไม่ได้จะคัดเลือกไม่ได้ แต่เมื่อไม่ได ้

เข้าจรงิ ก็ยงัคงทุกข์เพราะความเสยีใจอยู่น่ันเองปกติเป็นกนัเช่นนี ้เพือ่ช่วยคลายทกุข์ 

อันเกิดจากการปรารถนาแล้วไม่สมหวังดังกล่าว จะได้น�าวิธีคิดเกี่ยวกับเมื่อประสบ

ความทุกข์ในแง่นี้มาพูดถึง เพื่อช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ในฐานะดังกล่าว ซึ่งหมายรวม 

ทั้งตัวนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วย และมารดาบิดาพี่ป้าน้าอาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งหลายผู้ต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนเป็นความทุกข์ไปกับความปรารถนา

แล้วไม่สมปรารถนานี้ด้วย

ความจรงินัน้ กเ็ป็นทีรู่ก้นัอยูว่่า ผูมี้ความหวังมิใช่จะได้สมหวังเสมอไป ธรรมดา

หวงัไว้อย่างหนึง่เมือ่ถงึคราวเป็นจรงิกจ็ะเป็นไปอกีอย่างหนึง่ มกัเป็นเช่นน้ี แต่ถงึกระนัน้

คนส่วนมากก็ยังชอบต้ังความหวัง จะท�าอะไรก็มักจะตั้งความหวังไว้ว่าผลจะเป็นเช่น

นัน้เช่นนี ้เหมอืนเมือ่สอบกต็ัง้ความหวงัไว้ว่าจะได้ เมือ่ต้ังความหวังไว้แล้วไม่เป็นไปดัง

หวัง ก็ย่อมผิดหวัง ย่อมเสียใจถ้าทุ่มเทก�าลังให้กับความหวังมากก็จะผิดหวังมากและ

เสียใจมาก และมักจะปล่อยใจให้เป็นทาสของอารมณ์ดังกล่าวอย่างไม่ยั้งคิด ไม่ใช้สติ

ใช้ปัญญาคิดให้เข้าใจแม้พอสมควรว่าความผิดหวังเป็นคู่กับความสมหวัง เมื่อความ

สมหวังมีได้ ความผิดหวังก็มีได้ นี้เป็นธรรมดาจริง ๆ สิ่งที่มีได้เกิดได้ก็ต้องมีขึ้นต้อง

เกิดขึ้น เมื่อมีแล้วเกิดแล้ว ความเสียใจทุกข์โศกเพียงใด ก็หาอาจท�าให้เปลี่ยนแปลง
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ไปได้ไม่ นอกจากจะกลับสมหวังขึ้นในความผิดหวังนั้นไม่ได้แล้ว ถ้าปล่อยใจให้ทุกข์

โศกมากเกินไป ยังจะเป็นทางให้ความไม่สมหวังในเร่ืองอื่นเกิดตามมาอีกได้มากมาย 

เพราะความทุกข์จักท�าให้ก�าลังใจอ่อน สติปัญญาไม่แจ่มใส คิดอะไรก็จะเป็นไปอย่าง

มืดมน จะแก้ไขอะไรก็ไม่ถูก จะหาทางด�าเนินใหม่ก็ยากจะพบ

พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นผูกพันกับอดีตหรือกับอนาคต ทรงสอนให้

อยูก่บัปัจจุบนั การตัง้ความหวงัว่าท�าอย่างนัน้อย่างนีแ้ล้วจะสมหวงั เช่นสอบแล้วจะได้

อนาคตจะเรียนที่นั่นที่นี่ เป็นนั่นเป็นนี่ เช่นนี้เรียกว่าเป็นการยึดอนาคต ซึ่งผิดจากที่

พระพุทธองค์ทรงสอนการยึดอดตีกค็อืการสอบแล้วผลปรากฏว่าไม่ได้แล้ว ทัง้การสอบ

และทั้งผลที่ไม่ได้ล้วนเป็นอดีตด้วยกันท้ังสอง คือเกิดขึ้นแล้วท้ังสอง การไปยึดอยู่ว่า

สอบไม่ได้เสยีแล้ว เช่นนีเ้รยีกว่าเป็นการยึดอดีต ซึง่ผดิจากทีพ่ระพทุธองค์ทรงสอนอกี

เช่นกัน เมื่อการสอบและผลการสอบเป็นอดีตไปแล้ว ก็ต้องพยายามปล่อยวางเสีย  

อย่ายดึมัน่ถอืม่ันไว้ รวมใจไว้ท่ีปัจจุบันเท่าน้ันอะไรทีค่วรจดัควรท�ากจ็ดักท็�าไปให้ดีงาม

เหมาะสม ไม่ย้อนไปผูกใจถึงอดีต ไม่มุ่งไปผูกใจในอนาคต การท�าสมาธิที่ท่านอบรม

กันอยู่เพื่อความสงบเย็นใจนั้น ก็เป็นการรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบัน มิให้ย้อนไปอยู่กับ

อดีตหรือล่วงหน้าไปอยู่กับอนาคต ผู้ท่ีความไม่สมปรารถนาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถ 

จะรักษาใจให้คลายความทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ได้ด้วยการรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันได้

เช่นกัน

      ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๗

ความไม่สมหวังที่ไม่ต้องเป็นทุกข์

ถ้าปล่อยใจให้ตกเป็นทาสอารมณ์น้อยใจเสียใจอันเกิดจากความไม่สมหวัง  

กน็บัว่าปฏบิตัต่ิอจติใจของตนเองไม่ถกู ทีถ่กูนัน้ต้องพยายามควบคมุใจให้อยูใ่ต้อ�านาจ

ของเหตุผล หรือใต้อ�านาจของปัญญา ปัญญานั้นคือแสงสว่าง จะส่องน�าให้พ้นจาก

ความมืดได้ เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอยู่ในความมืดไม่เห็นหนทางแล้ว ก็ควรต้องนึกถึง

สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะช่วยให้พ้นความมืดได้ คือปัญญาหรือแสงสว่างนั่นแหละ
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ผู้ปรารถนาแล้วไม่สมหวังทั้งหลาย มักจะรู้สึกว่าหนทางข้างหน้ามืด ตนเอง 

ก็อยู่ในที่มืด ไม่รู้จะท�าฉันใด แล้วก็คล�าเปะปะไปตามเรื่องตามราวแบบคนตาบอด 

ใหม่ ๆ ก็ไม่อาศัยคนตาดีช่วยจับจูง ผลก็คือต้องชนนั่นกระทบนี่ให้เกิดความเจ็บช�้า  

มากบ้างน้อยบ้างไปตามกัน แต่คนตาบอดเดินชนนั้นความจริงบอบช�้าเบากว่าคนตาดี

ทีผ่ดิหวังแล้วรูส้กึเหมือนตกอยู่ในความมดืมดิ เพราะคนตาบอดจะช�า้ท่ีกายซ่ึงเจ็บปวดไม่

เสมอคนผิดหวังที่ช�้าที่ใจ ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่ทุกคนจะได้พยายามช่วยตนเองให ้

พ้นจากความบอบช�้าทางใจในเมื่อต้องพบกับความไม่สมหวัง ซึ่งเป็นประการหนึ่งของ

ความทุกข์ เป็นอย่างหนึ่งของโลกธรรมแปด ซึ่งผู้เกิดมาในโลกทุกคนไม่อาจหนีพ้น  

จะต้องพบด้วยกนัทัง้น้ัน ไม่วนัใดกว็นัหนึง่ ดงันัน้การเตรยีมป้องกนัไว้กต็าม การแก้ไข

เมือ่ต้องประสบเข้าแล้วกต็าม เป็นส่ิงควรท�าอย่างเตม็สติปัญญาความสามารถ เพ่ือช่วย

ตนเองให้พ้นจากอ�านาจของความผิดหวัง ไม่ต้องบอบช�้าด้วยความทุกข์ใจจนเกินไป

ได้กล่าวแล้วว่า พระพทุธองค์ทรงสอนไม่ให้ยดึอดตีไม่ให้ยึดอนาคต ทรงสอน

ให้อยู่กับปัจจุบัน การตั้งความหวังท่ีได้รับผลเป็นความสมหวังหรือผิดหวังแล้วก็ตาม

ล้วนเป็นอดีตแล้วทั้งนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องไม่ปล่อยใจให้ไปยึดไว้ พยายามบังคับใจให้อยู่

กับปัจจุบันให้ได้ คือ ปัจจุบันอยู่ในฐานะอย่างใดก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ให้สมควร

กับฐานะนั้น ๆ ทุ่มเทจิตใจไว้กับฐานะนั้น ๆ อันเป็นปัจจุบันไม่นึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

คือความไม่สมหวังทั้งปวง บางทีที่กล่าวว่าความไม่สมหวังท้ังหลายเป็นอดีตจะมีผู้ไม่

เห็นด้วย เพราะอันความไม่สมหวงัทีแ่ต่ละคนได้รบันัน้ เหมอืนจะเป็นปัจจบุนัอยูต่ลอด

เวลาทีจิ่ตใจผูป้ระสบความผดิหวงัยงัชอกช�า้ด้วยความรูสึ้กเสียใจเป็นทกุข์แต่ความจรงิ

แล้ว ความไม่สมหวงัไม่ว่าในเรือ่งใดกต็าม ของผูใ้ดกต็าม เกดิข้ึนแล้วกจ็กัผ่านไปเป็น

อดีตแล้วทันที ไม่กลับย้อนเป็นปัจจุบันได้อีกเลย แม้เป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ ยากจะ

แลให้เห็นได้ว่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นท้ังหมดล้วนเป็นอดีตไปแล้วแต่ก็ควรพยายาม

ท�าความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ได้เพราะความเข้าใจอย่างถูก

ต้องในเรื่องนี้จะช่วยให้สบายใจได้ สิ่งที่เป็นอดีตแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง เมื่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างใด ก็ย่อมไม่มีอ�านาจใด ๆ จะไปท�าให้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิด

ข้ึนได้เลย สิง่ทีเ่กดิขึน้แล้วย่อมเป็นสิง่ท่ีเกดิแล้ว แน่นอนเสมอไป ความไม่ชอบใจหรอื

ความเศร้าเสียใจ เหตุด้วยไม่เป็นที่สมปรารถนาของผู้ใดก็หาอาจท�าให้สิ่งที่เกิดแล้ว 
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กลับเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ไม่ ดังนั้นความไม่ชอบใจหรือความเศร้าเสียใจด้วยความไม่

สมหวัง จึงเป็นสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้ หาประโยชน์ไม่ได้จริง ๆ ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น  

ไม่ท�าให้สิ่งที่เกิดแล้วเปลี่ยนไปได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญญานึกได้ถึงความจริงนี้ ผู้ปรารถนา

แล้วไม่สมปรารถนาจึงพยายามตัดใจเสียให้ได้จากความเศร้าโศกเสียใจ

ขอแนะน�าทุกคนที่ก�าลังเศร้าเสียใจเพราะหวังแล้วไม่สมดังหวังว่า ให้ดูใจของ

ตนท่ีก�าลงัตกเป็นทาสอารมณ์ดงักล่าว ดใูห้เห็นว่าใจในลักษณะเช่นนัน้ให้ความสุขหรอื

ให้ความทกุข์ และถ้าดูให้เหน็กจ็ะเหน็ว่าให้ความทกุข์แน่นอน ไม่มทีางทีจ่ะดเูหน็ว่าให้

ความสุขได้อย่างแน่แท้ เมื่อดูเห็นเช่นนั้นแล้วก็ให้พิจารณาต่อไปว่า การต้องเป็นทุกข์

ด้วยและไม่สมหวังด้วย กับการไม่สมหวังแต่ไม่เป็นทุกข์ ควรจะเลือกอย่างไหนและ 

ถ้าพิจารณากันอย่างคนไม่ด้อยปัญญาจนเกินไป ค�าตอบก็จะต้องออกมาเป็นว่า  

ควรจะเลอืกอย่างไม่สมหวงัแต่ไม่เป็นทกุข์ ไม่ควรจะเลอืกอย่างไม่สมหวงัด้วยและต้อง

เป็นทุกข์ด้วย ให้พิจารณาดังกล่าวทบทวนไปมาในขณะท่ีเศร้าเสียใจเพราะความไม่

สมหวัง พิจารณาทบทวนเช่นน้ันจนกว่าปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้น ความปล่อยวาง 

ความทุกข์เพราะเศร้าเสียใจไม่สมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกัน

        ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗

ไม่มสีิ่งใดที่ดงีามให้ความเบกิบานได้ 
เสมอพระรัตนตรัย

อนัใจนัน้ถ้าเจ้าตวัปล่อยให้คดิเป็นทุกข์กเ็ป็นทกุข์ ไม่ปล่อยให้คดิเป็นทกุข์กจ็ะ

คิดไม่ได้ ความส�าคญัจงึอยูท่ีว่่าเจ้าของใจจะต้องรูจ้กัใจของตนเองให้ดี ให้ชดัเจนให้ถกู

ต้อง เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับตน เช่นต้องได้รับความไม่สมหวังดังปรารถนา ก็ให้ดูใจของ

ตนก่อนอ่ืนทัง้หมด พุ่งความสนใจเข้าไปทีใ่จของตนเท่านัน้ ให้รูว่้าเป็นอย่างไร รู้สึกผิด

หวงั รู้สกึเสยีใจ รูส้กึเศร้าหมอง หรอืรูส้กึขุน่เคอืง อะไรเหล่านี ้ให้ดใูห้รูเ้ม่ือดูรูส้ภาพ

ของจิตใจดังกล่าวแล้ว ก็ให้ลองบังคับให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีชั่ว
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ระยะเวลาสัน้ ๆ  ก่อน ก็จะได้พบว่าสามารถจะท�าได้ ทีว่่าบงัคับให้ความรูสึ้กเปลีย่นนัน้

ก็ไม่ต้องท�าอะไรมาก เพียงเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังเสีย ให้ไปคิดถึง

เรือ่งอืน่ทีเ่ป็นเรือ่งของความเบกิบานสบายใจเสีย เท่านัน้กจ็ะได้ผลทันทีแต่กเ็ป็นธรรมดา

ทีก่ารเปลีย่นความคดิเช่นนัน้จะบงัคบัให้เป็นไปสม�า่เสมอไม่ได้ จะต้องมวูีบวาบกลบัไป

สู่สภาพเดิมที่มีก�าลังแรงกว่า คือที่เป็นอยู่โดยอ�านาจกระทบกระท่ังของส่ิงภายนอกท่ี

ผู้รับขาดสติ ที่ผู้รับมิได้รู้เท่าทันตามความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น อนิจจัง คือไม่เที่ยง 

ทุกขัง คือเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปและเป็น อนัตตา คือ

ไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็นไปตามอ�านาจปรารถนาต้องการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป 

ไม่ว่าจะปรารถนาให้เทีย่งหรอืไม่ให้เทีย่งก็ตาม กห็าได้เป็นไปตามอ�านาจปรารถนาของ

ผู้ใดไม่ เพราะมิได้รู้ให้ทันตามความเป็นจริงดังกล่าวเม่ือถูกกระทบกระทั่งจึงหวั่นไหว

ชอกช�้ามาก จึงต้องใช้สติให้มากพอ ๆ กันจึงจะสามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นความ

เบิกบานยินดี และรักษาสภาพที่ดีให้ด�ารงอยู่ได้นาน ไม่กลับไปสู่สภาพที่ไม่ดีรวดเร็ว

เกินไปนักอย่างไรกต็ามแม้ใจจะกลบัสูส่ภาพทีไ่ม่ดคีอืเศร้าเสยีใจบ่อยเพยีงใดถ้าไม่ยอม

แพ้ใจตนเอง พยายามบังคับให้กลับคิดถงึเร่ืองทีเ่ป็นความดงีามเป็นความเบกิบานให้ได้ 

เช่นน้ีก็จะมีเวลาหนึ่งที่อ�านาจของใจที่คิดในทางดีจะชนะฝ่ายที่คิดในทางไม่ดีอันก่อให้

เกดิความทกุข์ร้อนเศร้าหมอง นัน่กคื็อจะคลายความเศร้าเสยีใจหรอืขดัเคอืงโกรธแค้น

เพราะต้องประสบความไม่สมปรารถนา การบงัคบัใจไม่ให้ตกอยูใ่ต้อ�านาจความคดิอนั

เป็นเหตแุห่งความทกุข์ดงักล่าวนี ้เม่ือท�าไว้เสมอให้เป็นความเคยชนิกจ็ะสามารถประคอง

ใจให้เป็นสุขได้แม้จะต้องประสบฐานะภายนอกที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ตาม

การคิดถงึสิง่ท่ีดงีามท่ีเป็นความเบกิบานนัน้ ส�าหรบัพทุธศาสนกิชนแล้วถอืว่า

ไม่มสีิง่ใดทีด่งีามทีจ่ะให้ความเบิกบานได้ยิง่กว่า พระรตันตรยั คือพระพทุธเจ้า พระธรรม 

และพระสงฆ์ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นสิ่งที่จะยังให้เกิดความ

เบกิบานได้อย่างไม่มสีิง่ใดเปรยีบเสมอ ดงันัน้เม่ือใจคิดไปถึงส่ิงท่ีไม่ดงีามทีเ่ป็นความทกุข์

ความร้อน พุทธศาสนิกชนจึงนิยมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ หรอืท้ังสามเลยกไ็ด้ ระลกึถงึอย่างยาวกค็อืการสวดพระพทุธคณุ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยตลอด คือสวด อิติปิโส สวด สวากฺขาโต สวด  
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สุปฏิปนฺโน ตลอดทั้งบทนั่นเอง ระลึกถึงอย่างสั้นก็คือการระลึกว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ 

เท่านั้น หรือจะให้สั้นเข้าไปอีก จะระลึกเพียง พุทโธ พุทโธ เท่านั้น ก็จะเป็นเหตุให้

เกิดความเบิกบานแช่มชื่นได้ไม่ว่าจะก�าลังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สักเพียงไหนก็ตาม

        ๒ มิถุนายน ๒๕๑๗

ใจของคนดเีป็นใจที่คุ้นเคยกับความดี

น่าจะมีบคุคลไม่น้อยทีเ่มือ่ความไม่สมหวงัในเรือ่งหนึง่เรือ่งใดผ่านไปเป็นอดตี

แล้ว กลบัเกดิความรูส้กึอย่างจรงิใจว่า ความไม่สมหวงัครัง้นัน้ทีจ่รงิมไิด้ให้โทษเลย แต่

ให้คุณเป็นอันมากอยู่ในปัจจุบัน ถ้าสมหวังในครั้งนั้นปัจจุบันจะไม่ได้รับประโยชน์ถึง

เช่นที่ก�าลังได้รับอยู่ ตัวอย่างก็เช่นเคยสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาแห่งหนึ่งในคณะ

หนึ่งแต่ไม่ผ่านครั้งน้ันต้องเศร้าเสียใจเป็นอันมาก ต่อมามีโอกาสได้สอบคัดเลือกใหม่ 

และสอบได้เข้าศึกษาอีกคณะหนึ่งของสถาบันการศึกษาเดียวกันนั้นหรือสถาบันการ

ศึกษาอื่นก็ตามจนส�าเร็จออกมาได้ท�างานการเป็นหลักฐานมั่นคงเมื่อนึกถึงอดีตก็มัก

จะนึกกันว่าโชคดีที่สอบไม่ได้เสียในครั้งแรก เพราะก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเรียนในคณะ

นัน้อย่างได้ผลส�าเรจ็หรอืไม่ หรอืบางคนกเ็ศร้าโศกมากมายเม่ือผูเ้ป็นท่ีรกัมาเปล่ียนแปลง

ไป ท�าให้ไม่สมปรารถนา แต่ครั้นเวลาล่วงไปจนมาถึงปัจจุบัน ได้เห็นอะไร ๆ  ที่เกี่ยว

กับเขาผู้น้ันมากข้ึน ชัดเจนขึ้น และตนเองก็ได้พบคนใหม่ที่ให้ความสุขแก่ตนได้ก็จะ

ต้องกลบันึกว่าเคราะห์ดนีกัทีไ่ม่สมปรารถนาเสียแต่แรก เพราะจะต้องล�าบากใจยิง่นกั

ในปัจจบุนั เรือ่งในท�านองนีม้ปีรากฏอยูเ่สมอมใิช่น้อย ควรท่ีจะได้น�ามาเป็นเคร่ืองช่วย

ให้รูจ้กัคดิอย่างถกูทาง เพือ่พ้นจากความทุกข์ความเศร้าเสยีใจทีต้่องประสบในปัจจบุนั

ไม่มากก็น้อย

คอืควรจะพยายามมีสตคิิดให้ได้ว่า ความผดิหวงัทีก่�าลังได้รบัอยูน่ัน้อาจจะน�า

มาซึ่งอะไรท่ีดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์กว่าในภายหน้าก็ได้ ไหน ๆ เมื่อความ 

ผิดหวังก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว จะไปร�าพันถึงความเสียใจเสียดายก็หาเกิดประโยชน์ไม่ 

คนรู้จักคดิจะต้องคดิว่า ไม่สมหวงัแล้วกแ็ล้วกนัไป พยายามใหม่ในคราวหน้าความผดิ
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หวังในคราวนี้เห็นทีจะเพื่อให้ได้อะไร ๆ ที่ดีงามยิ่งขึ้นในภายหน้าก็ได้ไม่เสียใจละ ไม่

เสียดายละ จะไปเสียใจท�าไม จะไปเสียดายท�าไม ไม่เห็นจะช่วยให้อะไรดีขึ้นได้ มีแต่

จะซ�้าเติมความเสียใจน้ันเป็นความทุกข์ อยากจะมีความทุกข์หรือก็เปล่า ไม่อยากมี

ความทุกข์เลย อยากจะมีแต่ความสุขเท่านั้น แล้วจะไปเสียดายที่ไม่สมหวังให้เป็น 

ความทุกข์จะถูกอย่างไร ต้องตัดความเสียดายความรู้สึกไม่ได้ดังใจเสียตัดเสียให้ขาด

จากความคิดซ่ึงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งยากเหลือวิสัย แม้ว่าจะเหมือนเป็นส่ิงไม่ง่ายนัก 

กจ็รงิ เหมอืนกบัการท�าความดหีรอืการท�าความชัว่นัน่เอง การท�าความดนีัน้ง่ายส�าหรบั

คนดี แต่ยากส�าหรับคนช่ัว ส่วนการท�าความชั่วนั้นง่ายส�าหรับคนชั่วแต่ยากส�าหรับ 

คนดี จึงเห็นได้ว่าเป็นเรือ่งเฉพาะจติใจ ทีจ่ะกล่าวว่ายากหรอืว่าง่ายจงึล�าบาก ส�าคญัที่

ใจเท่านั้น ใจของคนดีเป็นใจที่คุ้นเคยกับความดี กล่าวอีกอย่างก็คือเป็นใจที่มุ่งมั่นอยู่แต่

ในความดี จึงท�าความดีได้ง่าย ส่วนใจของคนชั่วเป็นใจที่คุ้นเคยกับความชั่ว กล่าวอีก

อย่างก็คือเป็นใจที่มุ่งมั่นอยู่แต่ในความชั่ว จึงท�า ความชั่วได้ง่าย การจะตัดความรู้สึก

อย่างหน่ึงอย่างใดให้ขาดจากใจหรือให้ขาดจากความคิด จึงต้องอาศัยใจเป็นส�าคัญ  

ต้องให้ใจมุ่งมั่นจะท�าจริง จะตัดความรู้สึกนั้น ๆ ให้ขาดให้ได้จริง ๆ จึงจะท�าได้ และ

จะท�าได้ไม่ยากด้วย ก็เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วถึงเรื่องการท�าความดีและการท�า 

ความช่ัวนั่นเองฉะนั้น ต้องท�าใจให้เข้มแข็งให้มีความมุ่งม่ันจริงจัง ท่ีจะตัดความรู้สึก

อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ให้พ้นจากใจให้ได้ แล้วจะตัดความเสียใจ ความเสียดาย 

ความรู้สึกผิดหวังไม่ว่ามากว่าน้อย ออกจากใจได้ ท�าให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้ตาม

สมควรแก่อ�านาจความเข้มแข็งของใจตนเอง

       ๙ มิถุนายน ๒๕๑๗

ค่าของใจส�าคัญยิ่งกว่าความสมหวังทั้งหลาย

ใจเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ผู้มีปัญญาเห็นค่าของใจว่าสูงกว่าค่าของส่ิงอื่นใด 

ท้ังสิน้ ดังนัน้ผูม้ปัีญญาจงึพร้อมจะเสยีสละทุกสิง่ทุกอย่าง เพือ่เพิม่พูนความดงีามให้แก่

จติใจตน สมเด็จพระบรมศาสดากท็รงเสยีสละอย่างยิง่ยวดเพือ่ค่าสงูยิง่ของใจ คอืเพือ่

ให้ทรงได้มาซึ่งใจที่พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงทรงเสียสละราชสมบัติ ทรงเสียสละพระมเหสี 
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พระปิโยรสเพยีงพระองค์เดยีว ทรงสละความสขุมากมายเหลอืจะประมาณ ซึง่ทรงอยู่

เหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากเพื่อความพ้นทุกข์ทางพระหฤทัย นี้ก็เพราะทรงเห็น

ค่าของใจสูงกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวแล้ว

ผู้ไม่สมหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเกิดความทุกข์เพราะความไม่สมหวังนั้น  

มวีธิคีดิทีน่่าจะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนอย่างทีสุ่ด คอืคดิว่า ถ้าน�าความ

ไม่สมหวังนั้นมาเป็นทางด�าเนินไปถึงความมีค่าเพิ่มพูนข้ึนของจิตใจ ก็จะได้ประโยชน์

กว่า ถ้าสมหวังแล้วจิตใจไม่มีค่าขึ้น คือไม่ดีขึ้นกว่าระดับเดิม

ความไม่สมหวงัจะท�าให้ค่าของจติใจเพิม่ขึน้อย่างไร มอีธิบายดงันี ้ถ้าความไม่

สมหวงัเกดิขึน้ แล้วท�าสตใิห้รูทั้น ว่าเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้แล้ว ผ่านไปแล้ว ควรไม่เข้าไปยดึ

มั่นถือมั่น อยากให้ไม่เกิดขึ้นเช่นนั้น แต่อยากให้เกิดเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นความ

สมหวงั เช่นนีน้บัว่าเป็นการเพิม่ค่าให้แก่จติใจ คอืท�าให้จิตใจปล่อยวางได้ ไม่ยึดมัน่ถือ

มั่นได้ แม้เพียงในเรื่องเดียวก็นับว่า เป็นการดีอย่างยิ่งของจิตใจ ท�าให้จิตใจดีขึ้น  

เพิม่ค่าขึน้ ดงันัน้เมือ่ความไม่สมหวงัเกดิขึน้ในเรือ่งใด แทนทีจ่ะปล่อยใจให้ต�า่ลงเพราะ

ความเสียใจ ก็ควรรีบคิดเสียในทันทีว่าค่าของใจส�าคัญกว่าความสมหวัง ไม่ว่าในเรื่อง

ยิ่งใหญ่เพียงใดทั้งนั้น แล้วก็รีบท�าใจให้ยินดีที่มีโอกาสยกระดับของจิตใจให้เพิ่มขึ้น  

โดยถอืความผดิหวงัน้ันเองเป็นบนัได จะถอืว่าเป็นเหมอืนการตกบันไดพลอยโจนกยั็งดี 

คือไหน ๆ ก็ผิดหวังแล้วคิดเสียให้ได้ว่าผิดหวังนั้นแหละดี ก็ไม่เป็นไรจะเป็นการตก

บนัไดพลอยโจนท่ีน่าจะยินดที�าท่ัวกนั ดกีว่าทีจ่ะตกบันไดแล้วยังน�าความเศร้าโศกเสียใจ

มาเป็นอาวธุทิม่แทงตนเองให้เจบ็ปวดยิง่ขึน้ไปอกีเป็นไหน ๆ  พงึใช้สตใิช้ปัญญาพจิารณา

ให้ดีในเรื่องนี้ เพราะมิใช่ไม่ส�าคัญ ความจริงเป็นเรื่องส�าคัญของทุกคน เพราะทุกคน

ต้องประสบความไม่สมหวังอยู่ตลอดเวลา ไม่ในเรื่องนั้นก็เรื่องน้ี หนักบ้าง เบาบ้าง 

ต่างกนัเท่านัน้ การหาวธิช่ีวยตนเองเพ่ือป้องกนัและเพือ่แก้ไขไม่ให้เกดิความทกุข์เพราะ

ความไม่สมปรารถนา จงึเป็นสิง่ทีทุ่กคนไม่ควรละเลย ต้องถอืเป็นเรือ่งส�าคญัเรือ่งหนึง่

จึงสมควร

ใจที่สงบเป็นใจที่มีค่า ความเสียดายเสียใจและความทุกข์ ความโกรธแค้น  

ขุ่นเคือง ล้วนเป็นเหตุแห่งความไม่สงบของจิตใจท้ังส้ิน แม้ดูใจตัวเองเพียงนิดเดียว 

ก็จะแลเห็นว่า ความจริงมีอยู่เช่นนี้ เวลาเสียใจหรือเวลาโกรธจะไม่สงบ จะวุ่นวาย  
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หวัน่ไหวพยายามเช่ือว่าใจทีส่งบเป็นใจทีม่ค่ีา เชือ่เมือ่ไรแล้วกใ็ห้เชือ่ต่อไปว่าความเสยีใจ

กต็ามความไม่สบายใจกต็าม นัน่แหละท�าให้ใจไม่สงบ ท�าให้ใจลดค่าลง เมือ่เชือ่เช่นนี้

แล้วกใ็ห้เชือ่ต่อไปอกีว่าจะเกดิความผดิหวงัอย่างมากมายเพยีงใดกต็าม ถ้ารกัษาใจให้

สบายได้แล้ว นั่นแหละเป็นการยกระดับค่าของจิตใจตนให้สูงขึ้น เป็นการปฏิบัติที่ผู้มี

ปัญญาทั้งหลาย ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๗

วธิตีัดทุกข์ที่จะเกดิจากความไม่ได้ดังใจ

มีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งที่น่าจะเกิดกับทุกคนบ่อย ๆ จนแทบจะกล่าวได้ว่า 

วนัหนึง่หลายครัง้หลายหน นัน่คอืความทกุข์หรอืความไม่สบายใจทีเ่กดิจากความไม่ได้

ดังใจ สามีภริยาก็ไม่ได้ดังใจ ลูกหลานก็ไม่ได้ดังใจ เพื่อนฝูงก็ไม่ได้ดังใจ หรือไม่ก็

ลูกจ้างคนใช้ไม่ได้ดังใจ คิดว่าเมื่อยกตัวอย่างมากล่าวเพียงเท่านี้ก็คงจะเป็นที่เข้าใจกัน

ดีแล้วว่า ที่ว่าไม่ได้ดังใจนั้นหมายความอย่างไร และความทุกข์ท่ีเกิดจากความไม่ได ้

ดังใจนั้นเป็นอย่างไร

ความทกุข์ทีเ่กดิจากความไม่ได้ดงัใจนัน้มลัีกษณะกว้างมาก มทีัง้ความขดัเคือง

ความโกรธ ความเสยีใจ ความน้อยใจ ความผดิหวงั เหล่านีเ้ป็นต้น แล้วแต่ว่าจะไม่ได้

ดงัใจไปในแง่ไหนแนวไหน ความทกุข์กจ็ะเป็นไปแง่นัน้แนวนัน้ เช่นใช้ใครท�าอะไรแล้ว

เขาท�าให้ไม่เหมอืนดัง่ใจ กจ็ะเกดิความขดัเคอืงหรอืแรงขึน้กเ็ป็นความโกรธหรอืในการ

ออกความเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยากจะให้เขามีความเห็นตรงกับความเห็นของเราแต่

เขากลบัมคีวามเหน็แตกแยกไปเสยีอีกอย่าง ความรูส้กึไม่ได้ดงัใจกจ็ะเกดิขึน้ อาจเป็น

ความขัดเคือง ความโกรธ หรือความน้อยใจ เสียใจ ก็ได้ หรือเห็นกิริยามารยาทของ

ใครไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจ ที่เรียกว่าไม่ได้ดังใจนั่นเอง ก็อาจจะเกิดขัดเคืองหรือโกรธ

หรือน้อยใจ เสียใจ หรืออาจจะถึงเป็นความรู้สึกผิดหวังก็เป็นได้

ถ้าทุกคนที่ก�าลังอ่านรายการบริหารทางจิตอยู่ในขณะนี้ จะลองนึกถึงความ 

รู้สึกไม่ได้ดังใจของตนเองท่ีเกิดขึ้นแม้เพียงชั่วระยะเวลาเมื่อไม่นานนักอาจจะเริ่มต้น
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เพยีงชัว่เมือ่วนัก่อน กจ็ะต้องพบว่าตนมคีวามรูสึ้กไม่ได้ดงัใจเกดิขึน้ไม่น้อยครัง้ทเีดียว

ดงันัน้ จงึน่าจะกล่าวได้ว่าความไม่ได้ดงัใจนีแ่หละเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้จติใจของแทบทกุคน

ไม่เป็นปกตสิขุ ไม่สงบสบายเท่าทีค่วร ท�าให้ความรูสึ้กไม่ได้ดงัใจลดน้อยลงได้เพยีงใด

กเ็ท่ากบัสามารถท�าให้ความหงดุหงดิพลุง่พล่าน หรอืสลดหดหู่เศร้าหมองลดน้อยลงได้

เพียงน้ันดังน้ันจึงควรจะมาพิจารณาหาทาง ท�าให้ความรู้สึกไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นให้น้อย

ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ วิธีท่ีจะท�านั้นไม่ใช่วิธีไปบังคับหรือควบคุมคนอื่นให้ท�าอะไร ๆ  

ให้เหมือนด่ังใจเรา แต่ต้องบังคับหรือควบคุมตัวเองเท่านั้น บังคับควบคุมไม่ให้เกิด 

ความรู้สกึไม่ได้ดงัใจขึน้ง่าย ๆ  ไม่ว่าจะใช้ใครท�าอะไรแล้วเขาท�าให้ไม่เหมอืนดงัใจกต็าม 

เรากต้็องควบคุมใจของเราเองไม่ให้เกดิความรูส้กึไม่ได้ดงัใจขึน้มาจนเป็นความขดัเคอืง

หรือความโกรธ ความผิดหวัง ท�านองนี้ต้องควบคุมใจของเราเองให้รับรู้เพียงว่าเขาท�า

ไม่เหมือนดังที่เราต้องการให้ท�าเท่านั้น ต้องไม่ปล่อยใจให้ปรุงคิดเลยออกไปถึงว่าเขา

ท�าไม่ได้ดังใจเราเลย เพราะการปล่อยใจให้คิดไปถึงจุดดังกล่าวก็เท่ากับปล่อยให้ความ

ขัดเคืองหรอืโกรธแค้นเข้าถึงใจด้วยนัน่เองวธิบีงัคบัใจท่ีน่าจะตรงจดุทีสุ่ดเห็นจะอยู่ทีว่่า

ต้องไม่ยอมคิดว่า ไม่ได้ดังใจเราเสียเลย ต้องพยายามไม่ให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเป็น 

อันขาด เพราะมันจะเกิดพร้อมกับความขัดเคืองหรือโกรธแค้นทันที แยกกันไม่ได้ผิด

กับการรับรู้ธรรมดา ๆ ว่าไม่เหมือนกับที่เราต้องการ เพราะการพยายามควบคุมใจ 

ให้เพยีงแต่รบัรูด้งักล่าวเท่านัน้ ความขดัเคอืงหรอืความโกรธกต็ามจะไม่เกดิตดิตามมา

ด้วยง่าย ๆ หรือแม้จะเกิดก็จะเกิดเพียงบางเบาหรือน้อยเต็มที ลองสังเกตใจตนเองดู 

แล้วทุกคนก็จะได้พบความจริงด้วยตนเองในเรื่องนี้ เรียกว่าเป็นการเห็นผลของการ

ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองก็ถูก

     ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๗

ทุกสิ่งเป็นไปตามอ�านาจความดชีั่วของใจ

ความรู้สึกไม่ได้ดังใจน้ันเกิดได้บ่อยมาก ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุคือความ 

ไม่ได้ดังใจ จึงเกิดขึ้นบ่อยมากเช่นเดียวกัน เพราะเม่ือมีเหตุเกิดขึ้นแล้วผลก็ต้อง 

เกิดขึ้นด้วยเป็นธรรมดา ขอให้ดูผลที่เกิดติดตามความรู้สึกไม่ได้ดังใจมา ว่าเป็นผลดี
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คือให้ความสบายใจ หรือเป็นผลไม่ดีคือให้ความไม่สบายใจ ทุกคนจะต้องมีค�าตอบที่

ตรงกนัทัง้หมด ว่าผลทีเ่กดิตดิตามความไม่ได้ดงัใจเป็นผลไม่ด ีให้ความไม่สบายใจเมือ่

รูผ้ลเช่นนีแ้ล้ว ผูเ้ชือ่ในกรรมและผลของกรรม ว่ากรรมดใีห้ผลด ีกรรมไม่ดใีห้ผลไม่ดี 

ก็จะเข้าใจได้ว่าความรู้สึกไม่ได้ดังใจเป็นกรรมไม่ดี ไม่ใช่กรรมดี เมื่อเข้าใจถูกต้องเช่น

น้ีแล้ว ก็คงจะเข้าใจต่อไปด้วยว่า ไม่ควรจะปล่อยให้ความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีอยู่ในตน 

เพราะจะเป็นการกระท�ากรรมไม่ดอีย่างหนึง่ของตน เริม่ด้วยเป็นการกระท�าทางใจ แล้ว

ก็สืบต่อเป็นการกระท�าทางกายทางวาจาเพราะเมื่อความรู้สึกไม่ได้ดังใจเกิดข้ึนเมื่อใด

แล้ว ย่อมยากที่จะบังคับไม่ให้เกิดความรู้สึกนั้นแสดงออกเป็นการกระท�าทางกายทาง

วาจาบ้าง หรอืท้ังทางกายและทางวาจาทีเดยีว เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ทกุส่ิง

ส�าเร็จด้วยใจ คือทุกสิ่งเป็นไปตามอ�านาจความดีชั่วของใจ ใจคิดดีแล้วจะพูดจะท�าก็ดี

ไปหมด ให้ความสขุไปหมด ท้ังแก่ตนเองและแก่ผูอ้ืน่ ใจคดิไม่ดีแล้วจะพดูจะท�ากไ็ม่ดี

ไปหมด ให้ทุกข์เดือดร้อนไปหมดทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น

ความรู้สึกไม่ได้ดังใจเป็นส่วนหน่ึงของความคิดไม่ดี ย่อมให้ความทุกข์ความ

เดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น ซึ่งที่จริงแล้วตนเองเดือดร้อนก่อนใครทั้งหมด 

เพราะความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับตัวเองทันทีที่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้น ผู้อื่นนั้นหาก 

จะเดือดร้อนเพราะการกระท�าค�าพดูของเรากจ็ะต้องเป็นภายหลงั จงึกล่าวได้ว่าความคดิ

ไม่ดีมีอยู่ในใจผู้ใด จะท�าให้ผู้นั้นนั่นแหละเดือดร้อนก่อนผู้อื่นทั้งหมด ผู้ใดมีความคิด

ไม่ดีผู้น้ันควรรีบเร่งแก้ไขความคิดของตนเอง ไม่ใช่ไปแก้ที่ผู้อื่น ไม่ใช่ไปโทษผู้อื่น 

ความรู้สึกไม่ได้ดังใจเป็นความคิดไม่ดี ซึ่งมีอยู่ในจิตใจของปุถุชนหรือสามัญชนทุกคน 

แตกต่างกันแต่ความมากน้อยหนักเบา 

ดังนั้นทุกคนจึงต้องแก้ไขตนเอง ต้องไม่ไปโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่น  

ต้องไม่ไปคิดแก้ไขผูอ่ื้นหรอืสิง่อ่ืนทีน่อกใจเราเองต้องแก้ทีใ่จเราเองนีแ้หละจงึจะถกูต้อง

จึงจะได้ผล และผลนัน้กเ็จ้าตวัเราเองทีจ่ะได้รบัเป็นความสุขใจก่อนผูอ้ืน่ทัง้สิน้ ย่ิงกว่า

ผูใ้ดอืน่ทัง้สิน้วธิแีก้ความรูส้กึไม่ได้ดงัใจท่ีเป็นการบรหิารจติโดยตรงกค็อื เมือ่เกดิความ

รูส้กึไม่ได้ดงัใจขึน้ ให้มสีตริูตั้วให้เรว็ท่ีสดุเท่าทีจ่ะเรว็ได้ว่าความรู้สึกเช่นนัน้เกดิขึน้แล้ว 

เป็นความรู้สึกที่ไม่สมควรปล่อยให้มีอยู่ต่อไป เพราะเป็นโทษสถานเดียว ไม่มีคุณแต่
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อย่างใดเลย ทัง้แก่ตวัเราเองและแก่ผูอ่ื้นท้ังนัน้ ระงบัดบัความรูส้กึนัน้เสยีด้วยการย้อน

เข้าดูใจของตนเองที่มีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นดูเฉพาะที่ใจตนเองเท่านั้น ไม่ส่งใจไปนึกถึง

บุคคลหรือวัตถุหรือเรื่องราวภายนอกท่ีท�าให้เกิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจนั้นเป็นอันขาด 

พยายามใช้สติบังคับตัวเองอย่าให้นึกออกไปข้างนอก ดูแต่ใจตนเอง ดูแต่ความรู้สึก

ของตนเองเท่าน้ัน ดูว่าเป็นอย่างไร เช่นดูให้รู้ว่าก�าลังเกิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจแล้ว  

เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือว่าเกิดขึ้นมาก แล้วก็ดูว่าเม่ือความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมีความ

เย็นใจดีอยู่หรือ หรือว่ามีความร้อนใจไม่เป็นสุขไม่ต้องไปคิดแก้ไขให้วุ่นวายไปเพียงดู 

ให้รู้ในใจตนเองเช่นกล่าวนี้ แล้วความรู้สึกไม่ได้ดังใจ ไม่ว่าจะในผู้ใดหรือในสิ่งใดเรื่องใด 

มากน้อยหนักเบาเพียงไหน ก็ตาม จะสงบเงียบหายไปเป็นท่ีประจักษ์แก่ใจเราเอง 

นัน่แหละ ทกุครัง้เมือ่เกดิความรูส้กึไม่ได้ดงัใจขึน้ แม้ปฏบิตัดิงัแนะน�านีค้อืไม่ส่งใจออก

ไปคิดถึงบุคคลหรือเรื่องราวข้างนอกแต่คิดย้อนเข้าข้างใน ดูให้เห็นสภาพจิตใจตนเอง 

ก็จะสามารถระงับดับความรู้สึกอันเป็นโทษได้ทุกคร้ังไป จะเกิดความม่ันใจยิ่งขึ้นว่า 

การปฏิบัติดังกล่าวให้ผลจริง ควรปฏิบัติจริง และจะมีก�าลังใจที่จะปฏิบัติ เพราะได้รับ

ผลประจักษ์แก่ตนเองดังกล่าวแล้ว

วนัที ่๔ กรกฎาคม ทีก่�าลงัจะมาถงึเป็นวันบชูาส�าคญัวันหนึง่ของพทุธศาสนกิชน

คือวันอาสาฬหบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้น  

จงึเป็นวนัทีเ่กดิขึน้พร้อมท้ังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อนัเป็นรตันตรยัทีพ่ึง่ประเสรฐิ

สุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ในวันนั้นจึงมีการท�าพิธีบูชาทั่วทุกวัดวาอารามและ

สถานที่อยู่ของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง วันที่ ๕ คือวันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษา คือ 

เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์กระท�าอธิษฐานพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือน และเป็นวันที่

พุทธศาสนิกชนถือเป็นธรรมเนียมท�าบุญตักบาตร น�าดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะ

ไปแสดงกัลยาณจิตเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ตามวัดวาอาราม และบ้างก็อธิษฐานจิต

ปฏบิตัสิิง่ทีเ่ป็นธรรมเป็นคณุงามความดต่ีาง ๆ  ให้ยิง่ขึน้กว่าปรกตติลอดพรรษา ซึง่นบั

ว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันจะให้ผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทางโลก

และทางธรรมสืบต่อไป

        ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๗



311การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ผู้แผ่เมตตาจะได้รับคุณแห่งเมตตาด้วยตนเองก่อน

เมตตาเป็นเครื่องค�้าจุนโลก นี้เป็นธรรม นี้เป็นสัจจะ นี้เป็นสิ่งที่แทบทุกคน

เคยได้ยนิได้ฟัง และน่าจะเคยพดูออกจากปากตนเองมาแล้วเป็นส่วนมาก แต่จะมคีวาม

เข้าใจในความหมายลึกซึ้งเพียงไหน ก็ย่อมไม่เหมือนกัน และที่จะถึงใจในสัจจะนีเ้พียง

ไหนก็ไม่เหมือนกัน เป็นเร่ืองเฉพาะจิตของแต่ละคน อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า  

ทกุคนปรารถนาจะได้รบัเมตตา ไม่มผีูใ้ดปรารถนาจะให้ผูอ้ืน่ขาดความเมตตาในตนถ้า

ทุกคนระลึกถึงความจริงว่า เมตตาเป็นสิ่งที่สวยงามมีค่าส�าหรับตนเป็นที่ปรารถนา 

ของตน เมตตาก็เป็นส่ิงสวยงามมีค่าส�าหรับผู้อื่นและเป็นที่ปรารถนาส�าหรับผู้อื่น 

เช่นเดียวกัน ถ้าทุกคนระลึกถึงความจริงว่าดังกล่าวนี้ไว้เสมอ จนเป็นอันหนึ่งอันเดียว

กับจิตใจ ก็จะเป็นท่ีประจักษ์ชัดจริง ๆ ว่า เมตตาเป็นเครื่องค�้าจุนโลกแน่นอน 

โลกกม็ไิด้หมายถงึอะไรทีไ่หน กห็มายถงึตวัเรานีแ้หละเป็นส�าคญั ตวัเราของทุกคนนีแ้หละ

คอืโลก เมตตาเป็นเครือ่งค�า้จนุตัวเราทกุคนนีแ้หละ อันเครือ่งค�า้จนุท้ังหลายก็เช่นเดยีว

กับเมตตา เช่นไม้ค�้า แม้เป็นไม้เล็ก ๆ เพียงอันเดียว ก็จะมีก�าลังค�้าเพียงนิดเดียว  

ให้ความปลอดภยัมัน่คงแก่สิง่ทีค่�า้ได้เพยีงนดิเดยีว แม้เป็นไม้ใหญ่หลายอนักจ็ะมกี�าลงั

ค�้าจุนมาก ให้ความปลอดภัยแก่สิ่งท่ีค�้าได้มาก เมตตาก็เช่นเดียวกัน เมตตาเพียง 

เล็กน้อยก็ให้ความค�้าจุนอบอุ่นปลอดภัยแก่โลก คือตัวเราทุกคนนี้แหละเพียงเล็กน้อย 

เมตตาอย่างย่ิงก็ให้ความค�า้จนุอบอุ่นปลอดภยัแก่โลก คอืตวัเราทกุคนนีแ้หละได้มากมาย 

อนัแรงค�า้จุนของเมตตาท่ีจะให้ความอบอุ่นปลอดภยัร่มเยน็เป็นสุขแก่โลก คอืตวัเรานีน้ัน้

เป็นสิง่มหศัจรรย์อย่างยากจะเข้าใจได้ง่าย ๆ  และการค�า้จนุของเมตตากเ็ป็นสิง่ทีเ่ข้าใจ

ได้ยากไม่เหมือนกับการค�้าจุนของเครื่องค�้าจุนอันเป็นวัตถุทั้งหลาย อันวัตถุเครื่อง 

ค�้าจุนทั้งหลายนั้น เราไปจัดวาง เพื่อค�้าจุนสิ่งใดก็จะค�้าจุนเพียงเฉพาะสิ่งนั้นให้มั่นคง

ด�ารงอยู ่แต่เมตตาเครือ่งค�า้จนุน้ันมิได้เป็นแบบเดียวกบัวตัถุเครือ่งค�า้จนุ เราแผ่เมตตา

ไปในผู้อื่นสัตว์อ่ืน ผู้ท่ีได้รับผลจากเมตตาเคร่ืองค�้าจุนก่อนผู้อื่นสัตว์อื่น คือตัวเราผู้ 

แผ่เมตตานั้นเอง แม้ผู้อื่นสัตว์อื่นจะได้รับความค�้าจุนจากเมตตาของเรา แต่ก็จะได้รับ 

ทีหลัง จะไม่ได้รับก่อนผู้แผ่เมตตาเป็นอันขาด ฟังแล้วไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นส่ิงท่ี

เป็นจริงเช่นนี้
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การบรหิารทางจิตส�าหรบัผูใ้หญ่ ก�าลงัแนะวธิคีดิเพือ่ไม่ให้เป็นทกุข์เพราะเกดิ

ความรู้สึกไม่ได้ดังใจ คือผู้นั้นก็ไม่ได้ดังใจ ผู้นี้ก็ไม่ได้ดังใจ สิ่งนั้นก็ไม่ได้ดังใจ สิ่งนี้ก็

ไม่ได้ดังใจ อันความรู้สึกไม่ได้ดังใจนั้นก็ดังได้กล่าวมาแล้ว และเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว

ว่าเป็นเหตแุห่งความไม่สบายใจ และเป็นสิง่ท่ีเกดิขึน้แก่ทกุคนอยูบ่่อยครัง้ยิง่กว่าความ

รูส้กึอันเป็นเหตแุห่งความทกุข์อย่างอืน่วธิคิีดอย่างหนึง่ทีจ่ะแก้ความรูสึ้กไม่ได้ดังใจนีไ้ด้ 

ท�าให้ไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความร้อนความไม่สบายใจ ก็คือวิธีคิดอย่างประกอบ

ด้วยเมตตามโนกรรมในบุคคลผู้เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจ ซึ่งคิดไปได้หลาย

อย่างหลายประการ ขอให้เป็นการคดิท่ีประกอบด้วยเมตตา เป็นเมตตามโนกรรมเท่านัน้ 

กจ็ะให้ผลเป็นความไม่เป็นทกุข์ใจอย่างแน่นอนตวัอย่างของการคิดประกอบด้วยเมตตา

ในผูเ้ป็นเหตแุห่งความรูส้กึไม่ได้ดงัใจกเ็ช่น คดิว่าเขาเกดิมาด้วยสตปัิญญาความรูค้วาม

สามารถเพียงเท่านั้น จะให้เขาท�าให้ได้ดังใจเรายิ่งกว่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ หรือคิดว่า

เขาท�าด้วยความตั้งใจดีแล้วพอสมควรหรือด้วยความตั้งใจดีแล้วเต็มที่ เมื่อผลได้เพียง

เท่าที่ปรากฏก็หาเป็นสิ่งที่ควรยกเป็นโทษของเขาไม่ ความมุ่งหมายของเราอาจจะเกิน

ความสามารถของเขา ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ขาช่วยไม่ได้ หรอืคดิว่าเขาท�าได้เพยีงเท่านัน้แต่เขา

ก็ยังอุตส่าห์ท�า เป็นการแสดงน�้าใจเป็นการแสดงความพยายามดีกว่าที่เขาจะไม่แสดง

น�้าใจช่วยเหลือเสียเลยคิดให้เน้นหนักไปในความเมตตาอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น ถ้ายังไม่

คลายความรูส้กึไม่ได้ดงัใจกใ็ห้คดิต่อไป คดิไปต่าง ๆ  นานา อย่างไรกต็ามแต่ปรารถนา

จะคิด ส�าคัญที่ต้องมีสติควบคุมให้ความคิดนั้นอยู่ในขอบเขตของความเมตตา ซึ่งจะรู้

ได้ด้วยตนเองเพราะความคิดท่ีประกอบด้วยเมตตาจะท�าให้ผูค้ดิเยน็ใจ ตรงกนัข้ามกบั

ความคดิทีเ่ป็นไปด้วยความรู้สกึไม่ได้ดังใจ เมตตาเป็นเครือ่งค�า้จนุโลก ค�า้จนุตวัเราเอง

ก่อนใครอื่นทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้ว ก็เป็นดังนี้คือเมื่อความคิดของเราประกอบด้วย

เมตตาเมื่อใด เราเองก็จะมีความเย็นใจทันทีเมื่อนั้น

      ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๗

ความไม่สงบของใจคอืเครื่องปิดกั้นสตปิัญญา

ผู้ที่ท�าอะไรลงไปแล้วมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจการกระท�าของตนเองมีอยู่ แม้ว่า

จะไม่บ่อยครั้งหรือไม่มากเท่าที่จะเกิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจในการกระท�าของผู้อื่น ผู้ที่
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ท�าอะไรลงไปแล้วมักจะรู้สึกไม่ได้ดังใจนั้นปกติจะเป็นผู้ที่ลังเลวุ่นวายกังวล หาความ

สบายใจยาก เพราะมีความรู้สึกไม่พอใจในผลแห่งการกระท�าของตนอยู่เสมอ ท�าให้

อย่างนี้ก็ไม่พอใจ คิดว่าควรจะท�าได้ยิ่งไปกว่านั้น ท�าได้อย่างไร ๆ ก็ยังไม่พอใจ หรือ

ถงึพอใจกย็งัรูส้กึบกพร่องอยูจ่นได้ ไม่มากกน้็อย เช่นนีเ้ห็นได้ชดัว่าเป็นผูมี้ความสบายใจ

ยาก ควรจะแก้ไข มิฉะนั้นก็จะไม่อาจเป็นผู้มีความสบายใจได้เท่าที่ควร ท�าก็ต้องท�า 

และท�าส�าเร็จแล้วกยั็งต้องเดอืดร้อนใจเพราะความรูสึ้กไม่พอใจหรอืไม่ได้ดงัใจในผลงาน

ของตนนัน้ บางคนอาจจะแย้งว่าถ้าพอใจในผลงานของตนเสียเสมอไปแล้วกจ็ะเป็นเหตุ

ให้ไม่คิดท�าสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่ก็จริงเหมือนกัน แต่จริงในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น คือ 

ถ้าพอใจในผลงานของตนแล้วไม่คดิท�าอะไรให้ดยีิง่ขึน้ไปอกีกจ็รงิ แต่ผูท้ีพ่อใจในผลงาน

ทีต่นท�าแล้วนัน้ไม่จ�าเป็นจะต้องหยดุไม่ท�าอะไรอืน่ทีด่งีามกว่านัน้อกีต่อไปแล้ว ผูท้ีพ่อใจ

ในผลงานท่ีตนท�าแล้วย่อมสามารถคิดท�าสิง่อืน่ทีด่งีามยิง่ขึน้ต่อไปได้ ไม่มอีะไรมาจ�ากดั

ขอบเขตหรือขวางก้ันผูท้ีพ่อใจในผลงานทีต่นท�าแล้ว ไม่ให้เกดิสตปัิญญาความสามารถ

ในการจะคิดอ่านท�าสิ่งอื่นต่อไปให้ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ตรงกันข้าม ผู้ท่ีท�าอะไรลงไปแล้วไม่สบายใจเพราะรู้สึกไม่ได้ดังใจนั่นแหละ 

ทีจ่ะเหมอืนมอีะไรมาปิดกัน้สตปัิญญามใิห้เกดิข้ึนสมบรูณ์เตม็ทีเ่ท่าท่ีควรเพือ่ทีจ่ะได้คดิ

อ่านท�าสิง่อืน่ทีด่งีามยิง่ขึน้สบืไป เพราะความไม่ได้ดงัใจเป็นความไม่สบายใจ เป็นความ

ไม่สงบใจ อันความไม่สงบของใจนั่นแหละคือเครื่องปิดกั้นสติปัญญา ท�าให้สติปัญญา

ไม่สว่างรุ่งโรจน์เท่าทีค่วร เมือ่แสงของปัญญาไม่สว่าง ความคดิอ่านทีจ่ะประกอบกจิการ

งานใด ๆ  กไ็ม่ด�าเนนิไปได้ดเีท่าท่ีควร ความสงบของใจเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัย่ิงของปัญญา

ใจสงบเพยีงใดปัญญากจ็ะเรอืงแสงเพยีงนัน้ทีท่่านปฏบิตัสิมาธกิรรมฐานกนักเ็พือ่ให้ใจ

สงบ เพือ่ให้เกิดปัญญาตัง้แต่ปัญญาขัน้ธรรมดาส�าหรบัแก้ปัญหาทัว่ ๆ  ไป จนถึงปัญญา

ขั้นสูงส�าหรับแก้ทุกข์เป็นล�าดับ จนกระทั่งถึงอาจแก้ทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้

หมดสิน้ได้ ดงัทีเ่ป็นพระปัญญาคณุของสมเดจ็พระบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจ้า และ

เป็นปัญญาของพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ทีท่�าให้ทกุพระองค์ทกุองค์พ้นจากสังสารวัฏ 

ไม่ต้องทรงพบและไม่ต้องพบทุกข์ของสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

การปฏิบัติสมาธิกรรมฐานคือการปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบเป็นส่ิงควรท�าอย่างยิ่ง

ท�าไม่ได้จริงจังก็ควรท�าให้ใจสงบด้วยการพยายามตัดความรู้สึกไม่ได้ดังใจในผลงานที่

ตนท�าแล้วลงเสยีให้ได้ ท�าแล้วได้ผลเพยีงใดให้พยายามพอใจในผลงานนัน้เพยีงนัน้ก่อน
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ส่วนทีจ่ะคดิท�าต่อไปใหม่เพือ่ให้ดยีิง่ขึน้ให้เป็นอกีเรือ่งหนึง่เช่นท�าลงไปเสรจ็แล้วพิจารณา

แล้วว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร ก็อย่าไปผูกใจให้รู้สึกไม่ได้ดังใจ แต่ให้ปล่อยใจเสียจากส่วนที่

ท�าผ่านไปแล้ว มุ่งหน้าท�าสิง่ท่ีจะต้องท�าในปัจจุบนัต่อไปใหม่ ท�าอย่างตัง้ใจให้รอบคอบ

ประณีตบรรจงเต็มสติปัญญาความสามารถยิ่งขึ้นกว่าเดิม อาศัยจุดบกพร่องที่ผ่านมา

แล้วเป็นครูช่วยแก้ไขให้งานใหม่ส�าเร็จลุล่วงอย่างได้ผลดีย่ิงขึ้น พยายามมีสติควบคุม

ใจให้ได้พอสมควรท่ีจะไม่ปล่อยให้เกดิรู้สกึหงดุหงดิไม่ได้ดงัใจในงานส่วนทีก่ระท�าลงไป

แล้ว เป็นสิ่งไม่มีคุณประโยชน์อย่างใดเลยมีโทษสถานเดียวหากท�าลงไปแล้วรู้สึกว่ายัง

น่าจะแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขเสียจนเต็มความรู้ความสามารถ ถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วผิดพลาด

บกพร่องไปแล้วอย่างไรก็ปล่อยใจเสีย อย่าให้เกิดความรู้สึกไม่ได้ดังใจที่ไม่มีประโยชน์ 

ไม่ช่วยให้อะไรดขีึน้ได้ เตรยีมใจไว้ให้สงบให้มปัีญญาเพ่ือทีจ่ะได้ท�าอะไร ๆ  ต่อไปให้ได้

ผลดยีิง่ขึน้จะถกูต้องกว่า วางใจเชือ่ให้ได้ว่าความรูส้กึไม่ได้ดงัใจนัน้เกดิขึน้เมือ่ไรให้โทษ

เมื่อน้ัน ตรงกันข้ามกับความสงบเกิดขึ้นเมื่อไรจักเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาส่องสว่าง

ขึ้นเมื่อนั้น

         ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๗

การเอาแต่ใจตัวเป็นความทุกข์

อันเหตุผลนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะแสดงให้ปรากฏว่าผู้ใดมีปัญญามากน้อย

เพยีงไหน และกเ็หตุผลอีกเหมือนกนัท่ีจะแสดงให้ปรากฏว่าผูใ้ดเป็นผูม้จีติใจอย่างไรดี

เลวอย่างไร เห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวอย่างไร

ที่จริงนั้น เมื่อพูดว่าไม่ได้ดังใจ ก็เหมือนกับพูดว่าจะเอาแต่ใจนั่นเอง เวลาเรา

พดูถงึความรูส้กึของเรา เรากจ็ะพดูว่า ไม่ได้ดงัใจ แต่ถ้าเหน็คนอืน่แสดงความรูส้กึของ

เขาไปในท�านองไม่ได้ดังใจ เราก็จะกลับพูดเสียว่า เขาจะเอาแต่ใจ พิจารณาสักหน่อย

จะเห็นว่า เม่ือพูดเกี่ยวกับตนเองจะเป็นเหมือนว่าผู้อื่นท�าให้ไม่เหมือนที่ใจเราชอบ  

เป็นไปในท�านองผูอ้ืน่นัน่แหละผดิ แต่เมือ่พดูเกีย่วกบัผูอ้ืน่ กจ็ะเป็นเหมือนว่าผูอ้ืน่ผดิ 

จะเอาแต่ใจตวัเองเท่านัน้ แต่ทีจ่ริงกเ็ป็นดงักล่าวไว้แล้วข้างต้น คอืทีเ่รยีกว่าไม่ได้ดงัใจ

หรือจะเอาแต่ใจนั้นก็มีความหมายตรงกันนั่นเอง
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ทีน้ีก็น่าจะเห็นง่ายขึ้น ว่าความรู้สึกไม่ได้ดังใจนั้นจะดีได้อย่างไร ในเมื่อม ี

ความหมายว่าจะเอาแต่ใจ คนเอาแต่ใจก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่เป็นคนที่มีผู้นิยมชมชอบ 

ตรงกันข้าม หาคนชอบคนที่มักเอาแต่ใจตัวไม่ค่อยจะมี ทุกคนก็น่าจะเคยรู้สึกร�าคาญ

ไม่ชอบหรอืบางทีกถ็งึกบัเกลียดหรอืรังเกยีจคนท่ีมกัเอาแต่ใจตวัและกม็จี�านวนไม่น้อย

ทีเดียว เมื่อรู้สึกดังกล่าวแล้วก็มิได้เก็บความรู้สึกไว้ในใจ แต่แสดงออกเป็นกิริยาวาจา 

ให้รู้เห็นอยู่เสมอ เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ผู้เอาแต่ใจ โดยหาได้ย้อนดูใจตนเอง

ไม่ว่าวนัหนึง่ ๆ  เกดิความรูส้กึแบบจะเอาแต่ใจมากน้อยเพยีงไหน ความรูส้กึไม่ได้ดงัใจ

เกิดข้ึนมากน้อยเพยีงไหนกค็อืความรูส้กึจะเอาแต่ใจเกดิขึน้เพยีงนัน้นัน่เอง ควรพยายาม

ท�าความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดพอสมควร ให้ยอมรับว่าความรู้สึกไม่ได้ดังใจนั้น

กค็อืความจะเอาแต่ใจนัน่เองเมือ่ยอมรบัแล้วกย่็อมจะเหน็ความไม่ดงีามของความรูส้กึ

ไม่ได้ดงัใจง่ายข้ึน จะยินดรีะงับดับเสยีตามก�าลงัความสามารถแห่งเหตผุลคือสตปัิญญา 

ระงับดับได้มากเพียงใดความเย็นใจเย็นกายก็จะเกิดเป็นผลติดตามมาเพียงนั้น 

ความรูส้กึไม่ได้ดงัใจหรอืความจะเอาแต่ใจตัวเป็นเหตแุห่งความวุน่เป็นเหตแุห่ง

ความร้อน ทั้งทางกายและทางใจ ทั้งแก่ตนเอง และท้ังแก่ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องย่ิงเม่ือคน

จ�านวนมากอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เป็นประเทศชาติความรู้สึกไม่ได้ดังใจหรือความ

จะเอาแต่ใจของแต่ละคนอันมีเป็นจ�านวนมากนั้น ก็จะเป็นเหตุแห่งความวุ่นอย่างยิ่ง 

ความร้อนอย่างยิง่ ทัง้ทางกาย ทัง้ทางใจ วธิแีก้กย็ากนกั นอกเสยีจากว่าทกุคนจะต่าง

แก้ทีต่วัเอง ทีใ่จตนเอง ไม่ให้คอยแต่จะรู้สกึไม่ได้ดงัใจ หรอืคอยแต่จะรู้สกึจะเอาแต่ใจ 

เวลาเห็นคนพวกหนึ่งกลุ่มหนึ่งคิดพูดท�าสิ่งหน่ึงส่ิงใดท่ีตนเองเห็นว่าเป็นการเอาแต่ใจ

คือไม่ค�านึงถึงอะไรอื่นนอกจากที่ตนพอใจ ก็ควรย้อนดูใจตนเอง ย้อนเข้าไปควบคุมใจ

ตนเอง อย่าให้คิดพูดท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการเอาแต่ใจตนเอง แม้ทุกคนพยายามท�า

เช่นนี้ความวุ่นก็จะสงบลง ความร้อนกายร้อนใจก็จะสงบลง ทุกคนก็จะเป็นสุข ตัวเอง

ก็เป็นสุข คนอื่นก็เป็นสุข รวมเข้าเป็นบ้านก็เรียกว่าบ้านเป็นสุข รวมเข้าเป็นประเทศ

กเ็รยีกว่าประเทศชาตเิป็นสขุ ความร่มเย็นเป็นสุขเกดิได้กด้็วยความพร้อมใจกนั ไม่เป็น

คนเอาแต่ใจหรือคอยแต่จะรู้สึกไม่ได้ดังใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ในคนนั้นคนนี้อยู่เสมอ

           ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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คนช่างคดิคอืคนเป็นทุกข์

เหตุอกีอย่างหนึง่ของความทกุข์ ซึง่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตทุีแ่ท้จรงิย่ิงกว่าเหตุ

อืน่ใดท้ังหมด คอืความคดิ โรคช่างคดิทีเ่รยีกกันทัว่ ๆ  ไปนีแ้หละคอืเหตุแห่งความทกุข์

ที่แท้จริง โรคช่างคิดหรือจะเรียกว่าโรคคิดมากก็ได้ เป็นเหตุแห่งความทุกข์จริง ๆ  คน

ช่างปรุงช่างคิด เป็นคนมีความทุกข์มากกว่าคนไม่ช่างปรุงไม่ช่างคิด แม้จะประสบ

เหตกุารณ์เหมอืนกัน คนช่างปรงุช่างคดิกจ็ะมคีวามทกุข์มากกว่าคนไม่ช่างปรงุไม่ช่างคดิ 

ยกตวัอย่างเช่น เป็นคนจนเหมือน ๆ กนั คนช่างปรงุช่างคิดจะเป็นทกุข์มาก เพราะจะ

สามารถปรุงคิดไปถึงอนาคตได้อย่างวุ่นวาย คงจะต้องเป็นอย่างนั้น คงจะต้องเป็น 

อย่างน้ี ที่ล้วนแต่ไม่ดี ความทุกข์เกิดขึ้นพร้อมกับความปรุงคิด ทั้งที่บางทีความจริง 

กอ็าจไม่เป็นไปตามความปรงุคดิกไ็ด้ ความจรงิจะเป็นอย่างไรเป็นเรือ่งหนึง่ ความปรุงคิด

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และความทุกข์นั้นจะเกิดพร้อมความปรุงคิด ความทุกข์จะไม่รอด ู

ความจรงิ ไม่รอให้ความจรงิเกิดตามท่ีปรงุคดิไว้เสียก่อนแล้วจงึจะทุกข์ อนัความปรงุคดิ

น้ันเป็นผลของความไม่รูต้ามความเป็นจรงิ เพราะไม่รูจ้งึต้องคดิ ต้องคาด ต้องเดาต้อง

ประมาณต้องฟุ้งซ่านวุ่นวายไป เรื่องนี้ก็เข้าใจง่าย เป็นธรรมดาอะไรที่รู้แล้วจะต้องไป

คิดไปปรุงอะไรต่อไปอีก รู้แล้ว ถูกต้องตามเป็นจริงแล้วก็จบกันเพียงนั้น ไม่มีเหตุให้

ต้องคิดต้องปรุงต่อไปอย่างเช่นก�าลังขาดแคลน 

ถ้าศึกษาพระพุทธศาสนามาดี รู้ว่าทุกส่ิงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ เป็น

อนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการของผู้ใด ถ้ารู้เช่นนั้น 

ก็เป็นการรู้ตามความเป็นจริง รู้แล้วก็ไม่คิดปรุงต่อไป และก็ไม่เป็นทุกข์ด้วย เพราะ

การรู้ตามความเปน็จริงวา่ทุกสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็เท่ากับรูว้่าสิ่งที่ก�าลัง

ประสบอยูจ่กัต้องเปลีย่นแปลงไป ขาดแคลนอยูข่ณะนีก้จ็ะไม่ขาดแคลนตลอดไป หรอื

แม้จะมัง่คัง่ด้วยลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุอยูใ่นขณะนีก้จ็กัต้องเปลีย่นแปลงไปจะคดิอ่าน

แก้ไขป้องกันอย่างไรก็จักไม่อาจป้องกันมิให้เป็นไปตามหลักสาม คืออนิจจัง ทุกขัง 

อนตัตา ได้ป้องกนัไม่ให้ทัง้ฝ่ายดแีละฝ่ายไม่ด ีความเป็นอนจิจงั ทกุขงัอนตัตา จะต้อง

เกดิขึน้เป็นธรรมดา ถ้ารูใ้ห้ถกูให้จรงิเช่นนี ้กย่็อมจะรูช้ดัว่าความปรุงคดิไม่เป็นคณุเป็น

ประโยชน์ พูดภาษาธรรมดาก็ต้องพูดว่าคิดก็เท่านั้นไม่คิดก็เท่านั้น ต้องไม่เที่ยง ต้อง
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เปลีย่นแปลง และไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนาต้องการจนได้ ไม่ว่าเรือ่งใดสิง่ใด

และผูใ้ดทัง้สิน้ล้วนมลีกัษณะสามดงักล่าว ผูรู้ต้ามความจรงิมากน้อยเพยีงใด จกัคลาย

ความยดึมัน่ในทกุเรือ่งทกุสิง่และในทกุบคุคลมากน้อยเพยีงนัน้ เม่ือความยึดม่ันคลาย 

ความปรงุคดิก็เป็นไปเช่นเดยีวกนั รูต้ามความจรงิชัดเจนเพยีงใด ความปรงุคดิก็คลาย

ลงเพียงน้ัน เหตแุห่งความทกุข์กน้็อยลงเพยีงนัน้ ความทกุข์อนัเป็นผลกจ็กัน้อยลงด้วย 

ผลจักไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุ และผลกับเหตุจักเป็นสิ่งสมควรกันเสมอ ผลจักไม่เกิน

กว่าเหตุ และจกัไม่ผดิจากเหต ุเหตเุป็นเช่นไรผลจักเป็นเช่นนัน้แน่นอน เหตคุอืกรรม 

ผลคอืผลของกรรม ท�ากรรมเช่นไร ผลของกรรมจกัเป็นเช่นนัน้ ทีก่ล่าวกนัว่าท�าดีได้ดี 

ท�าชั่วได้ชั่วนั่นแล

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร รายการบริหารจิตขอพระราชทานน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพ

คุณพระรัตนตรัยอันทรงถึงเป็นพระสรณะ ขอพระบารมีอีกพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จ

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และขอ 

พระราชกุศลบุญราศีท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญแล้วทั้งหมด ได้อภิบาลรักษา ให้ทรงพระเกษม

สวัสดิ์ผ่องพ้นภัยพิบัติน้อยใหญ่ มีพระราชปรารถนาความส�าเร็จในสิ่งใดเป็นไปดัง 

พระราชปรารถนาอนัควร ทรงศกึษาส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดคีรบถ้วนทกุวชิาการ เสดจ็สถิต

เป็นความเบิกบานยินดีนิรันดร ขอถวายพระพร

     ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

อันคนอกตัญญูนั้นทุกคนรังเกยีจ

เร่ืองความคดิเป็นเร่ืองส�าคญั เป็นเหตทุีจ่ะท�าให้เป็นสขุกไ็ด้เป็นทกุข์กไ็ด้ จติใจ

สงบเยน็กว็ุน่วายเร่าร้อนกไ็ด้ เรือ่งของความคดิจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ ควรศกึษา ควรรูวิ้ธี

ที่จะควบคุมให้อยู่ในขอบเขตอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสุข มีจิตใจสงบเย็นเท่านั้น  

ไม่ควรปล่อยให้ความคิดเป็นเหตใุห้เกดิความทุกข์มจีติใจวุน่วายเร่าร้อน เพราะนัน่เป็น

โทษแก่เจ้าของความคิดก่อนผู้อื่นทั้งหมด และยังอาจแผ่ขยายออกไปเป็นโทษแก่ผู้อื่น

ได้อกีด้วย ตรงกันข้ามความคิดทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิความสุขมีจติใจสงบเยน็ เพราะนัน่เป็น
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คุณแก่เจ้าของความคิดก่อนผู้อ่ืนท้ังหมด และยังอาจแผ่ขยายออกไปเป็นคุณแก่ผู้อื่น 

ได้อีกด้วยเช่นกัน

ความคดิทีป่ระกอบด้วยเหตผุล เป็นความจรงิ เทีย่งตรง เป็นความคดิทีจ่ะให้

คุณสถานเดียวไม่ให้โทษอย่างใด แม้จะคิดมากมายเพียงใดก็ไม่เป็นโทษ หากเป็น 

ความคิดในขอบเขตและลักษณะดังกล่าว คือมีเหตุผล เป็นความจริง เที่ยงตรง ตรง

กนัข้ามกบัความคดิทีเ่ป็นโทษสถานเดยีว คอืความคดินัน้ไม่ประกอบด้วยเหตผุล ไม่เป็น

ความจริง ไม่เที่ยงตรง

ในทางพระพุทธศาสนา ท่านสอนวิธีท�าใจให้สงบหรือให้มีสมาธิไว้อย่างหนึ่ง 

คอืใหค้ดิถงึพระคณุของพระพุทธเจ้า หรอืพระธรรม หรือพระสงฆ์ ตามความเป็นจรงิ 

นีก่แ็สดงว่าด้วยความคิดท่ีเป็นความจรงิ เท่ียงตรง ประกอบด้วยเหตผุล ทกุคนสามารถ

จะท�าใจให้สงบเป็นสมาธิได้ ไม่วุ่นวายเร่าร้อน

ทกุวนันี ้ความวุน่วายเร่าร้อนมอียูม่ากมาย ซึง่กก็ล่าวได้ไม่ผดิว่าเกดิจากใจที่

มีความคิดอันเป็นโทษ คือความคิดที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผล ท่ีไม่เป็นความจริงท่ี 

ไม่เทีย่งตรง จะยกตวัอย่างเพยีงบางประการ คนบางคนเกดิมคีวามคดิว่า มารดาบดิา

ครบูาอาจารย์ไม่มบีญุคณุ นีแ่หละเป็นความคดิทีเ่ป็นโทษอย่างแท้จรงิ ก่อให้เกดิความ

วุ ่นวายไม่สงบเป็นอันมาก เริ่มแต่ใจผู ้คิดเอง และแผ่ออกถึงผู ้อื่นด้วย ท่ีคิด 

เช่นนั้นเป็นโทษ ก็เพราะไม่ประกอบด้วยเหตุผล ไม่เป็นความจริง ไม่เที่ยงตรง

ลองจับมาพิจารณาดูจะเห็นว่า ท�าไมคิดเช่นนั้นจึงเป็นโทษ ทั้งแก่เจ้าตัวเอง

และแก่ผู้อื่น เช่นเมื่อคิดว่ามารดาบิดามิได้ตั้งใจให้บุตรธิดามาเกิด แม้เพียงเท่านี้ 

กเ็ป็นโทษยิง่นกัแล้ว ท�าให้วุน่วายเร่าร้อนได้นกัแล้ว เพยีงตืน้ ๆ  ผลกจ็ะเกดิเป็นความ

น้อยเนื้อต�่าใจ คือเป็นความทุกข์ร้อนของผู้คิดนั่นเอง ถ้าเป็นความจริงก็ยังดี ยังจะมี

ทางแก้ไขเป็นต้นว่าหาทางบอกกล่าวท่านผู้เป็นมารดาบิดาทั้งหลาย มิให้ยอมให้บุตร

ธดิามาเกิดอีกแต่เพราะมใิช่เป็นความจรงิ บตุรธิดาเป็นทีร่กัทีป่รารถนาของมารดาบดิา 

จงึไม่มทีางจะห้ามปรามให้ท่านไม่ยอมให้เกดิบตุรธดิาได้ เรยีกว่าไม่มทีางแก้ไข เพราะ

ความจรงิย่อมเป็นความจรงิอยูเ่สมอไปผูท่ี้คิดนอกลูน่อกทางไปว่ามารดาบดิาไม่มพีระคณุ 

เพราะไม่ได้ตั้งใจให้บุตรธิดามาเกิด จึงได้แต่วุ่นวายเร่าร้อนไปไม่จบไม่สิ้น ไม่มีวันจะ
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ได้รับความสงบสุขได้ ยิ่งพยายามเผยแพร่ความคิดท่ีไม่ประกอบด้วยเหตุผล ไม่เป็น

ความจริง ไม่เที่ยงตรงมากขึ้นเพียงใด ก็จะเพิ่มความเร่าร้อนวุ่นวายมากขึ้นเพียงนั้น 

จะแผ่ออกจากจิตใจไปถึงผู้อื่น 

และขณะเดียวกันก็จะได้รับโทษจากภายนอกไปเป็นโทษกระทบกระเทือน

ตนเองอีกด้วย เช่นผูไ้ม่เหน็ด้วย เพราะเป็นผูมี้ความคดิประกอบด้วยเหตผุล เป็นความ

จรงิเทีย่งตรง คอือาจจะเกดิปฏกิริยิาทีแ่รงเช่นเกิดความคดิประณามว่าเป็นคนอกตญัญ ู

อันคนอกตัญญูนั้นเป็นคนท่ีทุกคนรังเกียจ แม้เจ้าตัวเองก็ยังรังเกียจคนอกตัญญูอื่น 

ทั้งหลาย เมื่อความคิดรังเกียจหรือดูถูกเกิดขึ้นในบุคคลใด การปฏิบัติก็อาจจะตามมา

อย่างไม่สวยงามได้ด้วย ที่เป็นความเดือดร้อนได้ด้วย แล้วความสงบสุขจะเกิดท่ีไหน 

คุณของการคิดไม่เที่ยงตรงต่อความจริงไม่ประกอบด้วยเหตุผลเช่นนั้น จะมีได้อย่างไร

จริงอยู่ส�าหรับบางคนการเผยแพร่ความคิดไม่ดีเช่นนี้เป็นการจงใจเพื่อให้เกิด

ความวุ่นวายไม่เป็นสุขแก่ส่วนรวม แต่ถ้าคนส่วนมากรู้เหตุผลเห็นคุณเห็นโทษตาม

ความเป็นจริง ไม่หวั่นไหวไปตามไม่ตกเป็นเครื่องมือไปด้วย ก็สามารถจะคุ้มครอง 

ความคิดของตนเองมิให้เป็นโทษ มิให้ก่อความวุ่นวายเร่าร้อนแก่ตนเองตลอดถึงแก่ 

ผู้อื่น แก่ส่วนรวมได้ด้วย จึงควรจะพยายามมีสติ พิจารณาเรื่องราวทั้งหลายให้เห็น

เหตุผล ให้ตรงตามความเป็นจริงอย่างเที่ยงแท้ แล้วความคิดเช่นนั้นนั่นแหละ จะเป็น

เหตุให้ใจตนเองสงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่ง

      ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๗

มารดาบดิามคีวามเมตตากรุณาต่อบุตรธดิา  
ยิ่งกว่าชวีติของท่านเอง

ความคิดที่ว่ามารดาบิดาครูอาจารย์ไม่มีบุญคุณนั้น กล่าวอย่างที่ทั่วไปเข้าใจ

กนัก็เป็นบาปกรรม บาปกรรมกค็อืกรรมไม่ด ีทีเ่ป็นบาป และกรรมทีไ่ม่ดกีเ็ป็นผลของ

กรรมไม่ดี ท่ีเป็นผลของบาป ผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ความจริงก็ต้องเป็นเช่นนั้น  
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ต้องเป็นบาปกรรม ต้องให้ผลไม่ดีเพราะเป็นผลของบาป ผลของบุญเท่านั้นจึงจะเป็น

ผลดีผลของบาปจะเป็นผลดีไม่ได้เลยเป็นอันขาด ใครจะเชื่ออย่างไรก็ตาม สัจจธรรม

นี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง ต้องเป็นสัจจธรรมอยู่ตลอดไป

ท�าไมจึงว่าความคิดท่ีว่ามารดาบิดาครูอาจารย์ไม่มีบุญคุณเป็นบาป ก็เพราะ

มารดาบิดาครูอาจารย์ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง โดยเฉพาะมารดาบิดาด้วยแล้ว 

เป็นผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดาเป็นที่สุด จนพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามารดาบิดาเป็น 

พระอรหันต์ของบุตรธิดา พระพุทธองค์นั้นก็ทรงเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่ง คือ 

พระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้า ผูท้รงพระคุณเหนอืท่านผูท้รงพระคณุทัง้หลาย แต่กระนัน้

ก็ทรงกล่าวว่า ส�าหรับบุตรธิดาแล้วมารดาบิดาเปรียบเหมือนพระอรหันต์ทีเดียว คือ

ทรงพระคุณต่อบตุรธดิาเหนอืท่านผูท้รงพระคณุทัง้หลายทเีดยีว เช่นนีแ้ล้วบตุรธดิาใด

คิดหรือพูดว่ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณต่อบุตรธิดา จึงเป็นการท�าบาปกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

เพียงคิดเท่าน้ันไม่ต้องพึงปฏิบัติต่อท่านสถานอื่นก็เป็นบาปกรรมหนักหนาแล้ว ยิ่งถึง

กับแสดงออกทางกายกรรมต่อท่านด้วยแล้ว บาปกรรมนั้นก็พ้นประมาณ ถ้าท�าให ้

ท่านถึงกับเสียชีวิตก็เป็นอนันตริยกรรม

การพูดก็ตาม การกระท�าอื่นใดก็ตาม ที่ไม่สมควรกับมารดาบิดา ล้วนมีเหตุ

มาจากความคิดที่ว่ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณท้ังส้ิน ดังนั้นจึงกล่าวว่าความคิดนั้นเป็น

บาป เป็นเหตุแห่งบาปอกุศลอย่างยิ่ง ผลของบาปนั้นก็ดังได้กล่าวแล้ว เริ่มที่จิตใจของ

ผู้เป็นเจ้าของความคิดที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผล ไม่เป็นความจริง ไม่เท่ียงตรง เป็น

ความร้อนความวุน่ มารดาบดิาท้ังหลายก็เป็นปถุุชน ย่อมมเีวลาท่ีท�าส่ิงท่ีอาจไม่ถูกต้อง

ทีเ่ป็นการพลาดพลัง้ไปได้มากบ้างน้อยบ้าง หากบตุรธดิามคีวามคดิว่าท่านไม่มบีญุคณุ

เพราะไม่ได้ตัง้ใจให้บตุรธดิามาเกดิ เวลาท่านพลาดพลัง้ไปบ้างหนกันดิเบาหน่อย บตุร

ธดิากม็ปีฏกิริิยาต่อท่านอย่างรนุแรงแต่ถ้ามคีวามคิดอยูว่่ามารดาบดิาเป็นผูท้รงพระคณุ

ของบุตรธิดาแล้ว เวลาท่านพลาดพลั้งไปบ้างตามวิสัยปุถุชน ปฏิกิริยาที่รุนแรงก็จะไม่

เกดิ จะน้อยใจเสยีใจกจ็ะเป็นไปแบบธรรมดาทีมี่ความเคารพรกัในมารดาบดิาเป็นเหตุ 

ความรุนแรงอื่น ๆ  จะไม่ตามมา ทุกวันนี้มีข่าวบุตรธิดาประทุษร้ายมารดาบิดาบ่อย ๆ  

จนบางข่าวกแ็ทบจะเหลือเชือ่ คือเป็นการแสดงความอกตญัญจูนเหลอืเชือ่ หรือจะกล่าว

ว่าเป็นการไม่กลัวบาปกลัวกรรมที่หนักหนาจนเหลือเชื่อก็ถูกเช่นกัน นี่ก็เป็นเพราะ 
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ทกุวนัน้ีมกีารคิดการพดูการชกัชวนให้เกดิความเข้าใจว่า มารดาบดิาไม่มบีญุคุณ ไม่ได้

ตัง้ใจให้บตุรธดิามาเกดิชกัชวนให้เหน็ไปว่ามารดาบดิาเป็นผูเ้หน็แก่ตวัเท่านัน้ ซึง่ทีจ่รงิ

จะหาเหตผุลอะไรมายกให้เหน็ว่าเป็นความจรงิเช่นนัน้กห็ามไีม่ ไม่มีผูใ้ดอาจหาเหตผุล

มายกประกอบได้เลยตรงกันข้าม มีเหตุผลบริบูรณ์ที่แสดงว่ามารดาบิดามีความรัก 

ความเมตตากรณุาต่อบตุรธดิายิง่กว่ามีความรกัความเมตตากรณุาต่อชวีติของท่านเอง

เพื่อป้องกันจิตใจตัวเองมิให้หวั่นไหวไปตามค�าชักชวนท่ีมีค่อนข้างมากใน 

ระยะน้ี จึงควรท่ีทุกคนจะพยายามหาเวลาสงบใจ ระลึกทบทวนถึงพระคุณของท่าน 

ผู้เป็นมารดาบิดา เริ่มแต่ความอดทนของท่านท่ีอุ้มท้องอยู่ถึง ๙ เดือน ๑๐ เดือน  

เป็นความหนกัท่ีไม่มีเวลาวางได้เลยตลอดระยะเวลานัน้ เราถือของหนกัชัว่ครัง้ชัว่คราว

ยังอยากวาง ยังต้องวาง ยังไม่ประสงค์จะหยิบขึ้นถืออีก ถ้าไม่รู้สึกว่าของนั้นเป็นส่ิง

สูงค่ายิ่งนัก นอกจากนั้น ทุกคนก็คงเคยรู้สึกแล้วว่าขณะท่ีบุตรธิดาอยู่ในครรภ์น้ัน 

ไม่ท�าให้ท่านผู้เป็นมารดาบิดามีรูปลักษณ์งดงามน่าดู บางคนคงจะเคยรู้สึกถึงกับว่า 

น่าอาย แต่ท่านผู้เป็นมารดาบิดาเองหาได้มีความรู้สึกเช่นนั้นไม่ ความรู้สึกทั้งหมด 

ของท่านไปรวมเป็นความรักความเมตตากรุณาในบุตรธิดา ที่แม้จะยังไม่ทันเห็นหน้า

ค่าตาก็ตาม นี้ประมาณได้จากการที่ท่านไม่ได้หลบหลีกปลีกตัวไปเสียที่ไหน ในระยะ

ที่บุตรธิดาถือก�าเนิดอยู่ในครรภ์ ท่านคงอยู่ในสังคมในสายตาของคนทั่วไปอย่างปกติ 

และบางทีก็อย่างภาคภูมิใจยิ่งกว่าปกติเสียอีกด้วย ทั้งหมดเป็นไปด้วยอ�านาจความรัก

และเมตตากรุณาในบุตรธิดาจริง ๆ ขอให้พยายามหาเวลาสงบใจคิดทบทวนให้ลึกซึ้ง 

จะเป็นการบริหารจิตที่ถูกต้อง

         ๑ กันยายน ๒๕๑๗

ความร่มเย็นเกดิจากระลกึรู้พระคุณท่าน

การทบทวนถึงพระคุณของท่านผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น

ซึ่งได้กล่าวมาบ้างแล้วถึงพระคุณของมารดาบิดา จะได้กล่าวต่อไป เพื่อเป็นแนวแนะ

ให้ทกุคนผูล้้วนมีบิดามารดา ผูล้้วนมีบตุรหรอืธดิาด้วยกนัทัง้นัน้ ได้คดิทบทวนเป็นการ
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บริหารจติ ยกจติให้อยู่ในระดบั สูงขณะเดยีวกนัยงัจิตให้เกดิความสงบเยอืกเยน็เป็นสขุ

ได้อย่างยิง่ ทัง้ยังเป็นเหตใุห้ได้รบัความสขุความเจรญิอนัเป็นวิบากคอืผลของกรรมทีด่ี

สืบต่อไปอีกด้วย

ทีจ่ริง ทกุเวลานาทกีว่็าได้ ท่ีมสีิง่อนัอาจเตอืนใจให้ทกุคนนกึได้ถงึพระคุณของ

มารดาบิดาเป็นต้นว่า การได้เห็นผู้เป็นมารดาบิดาท้ังหลายปฏิบัติต่อบุตรธิดาของตน 

โดยเฉพาะบุตรธิดาที่ยังเล็กไร้เดียงสาความสามารถท่ีจะปกป้องคุ้มครองเล้ียงดูตัวเอง

การได้เห็นภาพเช่นนั้น ก็มิได้แตกต่างจากการได้เห็นภาพในอดีตของตนเอง เมื่อครั้ง

ยงัเยาว์วยั เม่ือคร้ังมารดาบิดาต้องปกป้องคุม้ครองรกัษาเลีย้งดแูบบทีก่ล่าวกนัว่า ริน้ไม่

ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ท่านต้องเสียสละเพียงใด ทั้งเหนื่อยกายทั้งเหนื่อยใจ กว่าบุตรธิดา

จะเตบิใหญ่นัน้แสนนาน และเม่ือบุตรธดิาเตบิใหญ่แล้วกใ็ช่ว่าความยากล�าบากของท่าน

ผู้เป็นบิดามารดาจะสิ้นสุดลง ตรงกันข้ามดูเหมือนจะทวีขึ้นเป็นอันมาก โดยเฉพาะใน

กรณทีีบ่ตุรธดิาเป็นผูไ้ม่ว่านอนสอนง่าย ไม่อยูใ่นโอวาทหรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นผูต้้องเผชญิ

อุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต เป็นต้นว่าอุปสรรคในการเล่าเรียนศึกษาหรืออาชีพการงาน

เป็นต้น ความขัดข้องเดือดร้อนทั้งหลายที่บุตรธิดาต้องประสบ ล้วนเป็นความขัดข้อง

ของมารดาบิดาด้วยเช่นเดียวกัน และความจริงนั้นท่านจะเดือดร้อนใจยิ่งกว่าบุตรธิดา 

เสียอีกด้วย กล่าวก็ไม่ผิดถ้าจะว่ามารดาบิดานั้นรักบุตรธิดายิ่งกว่าบุตรธิดารักตัวเอง 

ถ้าเรารักตวัเองเพยีงใด ท่านผูเ้ป็นมารดาบดิาของเรา ท่านรกัเรายิง่กว่านัน้อย่างประมาณ

มไิด้ น้ีเป็นความจรงิอย่างน้อยผูเ้คยมีบุตรธดิาแล้วย่อมรบัรองได้ เพยีงแต่ว่ามกัรบัรอง

ในแง่ทีว่่าตนเองรกับตุรธดิามากกว่าท่ีบตุรธดิารกัตวัเขาเอง มกัไม่รบัรองว่ามารดาบดิา

ของตนกรั็กตนย่ิงกว่าตนรกัตวัเองเหมอืนกนั ความคดิแคบ ๆ  เช่นนีเ้ป็นความคดิทีเ่รยีก

ว่าเห็นแก่ตน ค�านงึถงึจติใจตวัเองเท่านัน้ น่าจะได้รบัการบรหิารจติให้ความคดินัน้กว้าง

ขวางออกไป จนแลเห็นจิตใจของท่านผู้เป็นมารดาบิดาของตนด้วย และจะกว้างขวาง

ต่อไปถงึท่านผูเ้ป็นมารดาบิดาของผูอ่ื้นด้วยกจ็ะดเีป็นอย่างยิง่ จะก่อให้เกิดความร่มเยน็

เป็นสุขได้อย่างยิ่ง

ท�าไมจึงกล่าวว่าการระลึกถึงพระคุณของมารดาบิดาจะเป็นเหตุให้เกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุข ค�าตอบมีอยู่ และถ้าทุกคนพร้อมจะนึกดูก็จะเข้าใจ จะเห็นจริง
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เมือ่นึกถงึพระคุณของมารดาบิดาว่าท่านมแีก่ตนจริงเป็นอนัมาก กย่็อมตระหนกั

ไปพร้อมกันว่าท่านรักเรายิ่งนัก ท่านปรารถนาจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของเรายิ่งนัก 

ความเป็นคนดีของเราจะเป็นความสุขของท่าน ในทางตรงกันข้าม ความเป็นคนไม่ดี  

จะเป็นความทกุข์ของท่านเมือ่ความตระหนกัใจเช่นนีเ้กดิขึน้ กย่็อมจะเกิดความระมดัระวงั

ตัวพอสมควรเป็นอย่างน้อย ที่จะไม่ท�าความทุกข์ให้บังเกิดขึ้นแก่ท่าน และอย่างมาก 

กย่็อมจะพยายามท�าคณุงามความด ีทีจ่ะเป็นความสุขความชืน่ใจของท่านซึง่นัน่แหละ

จะเกดิผลโดยตรงแก่ตนเองก่อนในทนัท ีมารดาบดิาเป็นผู้ได้รบัความสขุความสบายใจ

ทหีลงั การท่ีคนแม้เพยีงคนเดยีวพยายามท�าคณุงามความดีเตม็ความสามารถ อ�านาจ

แห่งความดนีัน้กอ็าจจะยังให้เกดิความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนอืน่ ๆ  ได้เป็นอนัมาก อานภุาพ

แห่งความดีนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์ คิดให้ลึกซึ้งแม้เพียงพอสมควรจะเข้าใจจะซาบซึ้ง และ

คิดให้ลึกซึ้งขึ้นอีก จะเห็นตระหนักชัดว่า คนดทีุกคนผู้สร้างอานุภาพแห่งความดีขึ้นนั้น 

ล้วนเป็นหนี้พระคุณของท่านผู้มีพระคุณ เป็นต้นว่ามารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งสิ้น และ

แม้คนไม่ดีทั้งหลายก็ตาม มีชีวิตอยู่ได้อย่างที่ตนเองรู้สึกพอใจนั่นแหละ ก็ล้วนแต่เป็น

หนี้พระคุณท่านผู้มีพระคุณดังกล่าวแล้วเช่นกัน

        ๘ กันยายน ๒๕๑๗

คนดยี่อมไม่เลี่ยงหนกีารทดแทนพระคุณ

ทุกคนในโลกล้วนเป็นหนี้พระคุณท่านผู้ทรงพระคุณท้ังหลาย อาทิ ท่าน 

ผู้เป็นมารดาบิดา ครูอาจารย์ คิดให้ดีแล้วจะไม่อาจค้านได้ว่าท่ีกล่าวนี้ไม่ใช่สัจจะ  

ไม่เป็นความจริง แต่จะเห็นด้วยว่าเป็นสัจจะ เป็นความจริง ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ไปได้เลย ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม เป็นต้นว่า ถึงแม้เหตุการณ์ของบ้านเมือง 

ของชีวิตประจ�าวัน จะผันแปรเปล่ียนไปอย่างไร จนถึงแม้ว่าจะมีผู้โฆษณาชวนเชื่อ

มากมายเพยีงไหนให้ลบล้างสจัจะดงักล่าวข้างต้น สัจจะนัน้กจ็ะต้องเป็นสัจจะอยู่อย่าง

มั่นคงตลอดไป มารดาบิดาคือผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์คือผู้มีพระคุณ เราผู้เป็นบุตร

ธิดาเป็นศิษยานุศิษย์คือผู้เป็นหนี้พระคุณ ยิ่งปฏิเสธพระคุณเพียงใด หนี้พระคุณก็ยิ่ง

ใหญ่โตข้ึนเพียงนั้น ความจริงย่อมเป็นเช่นนี้ น่าจะได้ใช้เหตุผลพิจารณาให้เข้าใจพอ
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สมควรเพื่อว่าจะได้สามารถท�าตนให้เป็นลูกหนี้ที่ดี ที่มีโอกาสผ่อนหนี้ที่ยิ่งใหญ่ได้บ้าง 

แม้ไม่กล่าวกเ็ป็นทีเ่ข้าใจกนัดแีล้วว่าผูเ้ป็นลกูหนีเ้งนิทองทัง้หลาย แม้ปฏเิสธการใช้คนื

หนี้นั้น ก็มีโทษทัณฑ์ที่จะต้องทดแทน หนี้พระคุณก็ไม่แตกต่างกันเลย การพยายาม

ทดแทนหน้ีพระคณุจงึเป็นสิง่ทีค่นดมีีปัญญาไม่ปรารถนาหลกีเลีย่ง แต่ยินดทีีจ่ะทดแทน

ชดใช้เต็มสติปัญญาความสามารถ แต่ความจริงก็มีอยู่เช่นกันว่า คนกตัญญูกตเวทีคือ 

รู้พระคุณท่านที่ท�าแล้วแก่ตน และตอบสนองพระคุณท่านนั้นหายาก การจับพิจารณา

ถงึพระคณุของท่านผูมี้พระคุณให้จรงิจงั เพือ่ได้ตอบแทนพระคณุให้จรงิจงั จงึเป็นการ

บริหารจิตที่ส�าคัญย่ิง เพราะเป็นการยกจิตให้เป็นจิตของคนดีมีกตัญญูกตเวทีที่แม้

พระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวยกย่องสรรเสริญว่า เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง 

จบัพจิารณาพระคณุท่านผูท้รงพระคุณให้จรงิจงั จนเกดิความซาบซึง้จับใจแล้ว

กรรมใด ๆ ที่จะประกอบกระท�าต่อไปจะเป็นกรรมที่ดี อันจะยังให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง

ยิ่งกว่าแก่ผู้ใดอื่นทั้งสิ้น

ได้กล่าวถึงการพจิารณาพระคุณของท่านผูเ้ป็นมารดาบดิามาบ้างแล้วแม้เพียง

เล็กน้อย ยังมีพระคุณของท่านยิ่งกว่าท่ีได้ยกมากล่าวแล้วอีกมากมายเหลือคณานับ 

ควรจะได้พยายามค่อยคดินกึ ค่อยพิจารณาให้กระจ่างชดัแก่จติใจด้วยกนัทกุคน จะไม่

เป็นการเสยีเวลาเปล่า จะไม่เป็นการกระท�าของคนโง่เขลาเบาปัญญา แต่จะเป็นการได้

รับผลตอบแทนอย่างยิ่ง เป็นการกระท�าของคนดีมีปัญญา

อันคนดีนั้นเป็นผู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ กาลเวลาจะล่วงไปสักเท่าใด สมัยจะ

เปลี่ยนแปลงฟุ้งเฟื ่องไปสักเพียงไหน คนดีก็เป็นผู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ คนดีไม่ม ี

พ้นสมัย ไม่มีล้าสมัย ความคิดที่ว่าคนดีเป็นคนไม่ทันสมัย เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง 

คนไม่ดีต่างหากที่เป็นคนพาตนพ้นสมัยออกไปทุกที ไม่เท่าไรก็จะพ้นลับไปเลย

เมืองไทยเป็นเมอืงพระพทุธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของคนด ีและทรง

เป็นผูท้ีท่กุคนต้องยอมรบัว่าเป็นผูท่ี้ทันสมัยอยูต่ลอดเวลา ไม่ทรงพ้นสมยัเลย ตัวอย่าง

ประกอบความเป็นคนดีที่ไม่พ้นสมัยที่ทันสมัยอยู่เสมอของพระพุทธเจ้าท่ีเห็นอยู่อย่าง

เด่นชดัมอียูม่ากมายในเมอืงไทยเรานี ้และในเมอืงอ่ืนด้วยมใิช่น้อย พระพทุธรปูกต็าม 

วดัวาอารามกต็าม พระพทุธเจดย์ีน้อยใหญ่กต็าม เหล่าน้ีล้วนเป็นเครือ่งประกาศเทดิทนู
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ความดีที่ทันสมัยอย่างที่สุดของพระพุทธเจ้า เวลากว่าสองพันห้าร้อยปี มิได้ท�าให้ทรง

พ้นไปจากสมัย ในขณะท่ีใคร ๆ อีกมากมายประมาณมิถ้วนที่มิได้ทรงความดีเช่น

พระพุทธองค์ ต่างพ้นไปหมดแล้วจากสมัย จากความทรงจ�าร�าลึกถึงของผู้คนรุ่นหลัง

ที่กล่าวว่าเป็นคนสมัยใหม่ เมื่อเห็นพระพุทธรูป เห็นวัดวาอาราม เห็นพระพุทธเจดีย์

น้อยใหญ่ เพื่อเป็นการบริหารจิตโดยตรง ขอให้นึกถึงความจริงที่ว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น

เพราะความดี เพราะพระพุทธองค์ทรงเป็นคนดี ไม่ใช่เพราะเหตุใดอื่นทั้งสิ้น ความดี

แท้ ๆ  ทีเ่ป็นเหตุให้เกดิอนสุรณ์สูงค่า ท่ีสร้างข้ึนด้วยเงนิทองมหาศาลวจิิตรงดงามตระการ 

เกนิกว่าอ�านาจอืน่ใดจะบนัดาลได้ นอกจากอ�านาจความดเีท่านัน้ ความดจีงึเป็นส่ิงไม่ตาย 

เป็นสิง่ไม่พ้นสมยั เป็นสิง่ทนัสมยัอยูเ่สมอ นัน่กค็อืคนดเีป็นคนทนัสมยัอยูเ่สมอ ไม่มี

ผูใ้ดแม้ว่าจะเกดิในสมยัใหม่สดุเพยีงไหนทีถ้่าไม่เป็นคนดเีสียอย่างเดียวแล้ว จะเป็นคน

ทันสมัยได้เท่ากับคนดีท่ีแม้จะละร่างไปจากโลกนี้แล้วก็ตาม ฉะนั้น ถ้าปรารถนาจะ

กล่าวว่าตนเป็นคนทนัสมยั หรอืเป็นคนน�าสมยั กจ็�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องบรหิารจติของ

ตนให้เป็นจิตของคนดีเสียก่อนดังกล่าวแล้ว

       ๑๕ กันยายน ๒๕๑๗

การคดิถงึความดเีป็นการบรหิารจติ

“ความดเีป็นสิง่ไม่ตาย เป็นสิง่ทนัสมยัอยูเ่สมอ อยูคู่ส่มัยทุกสมยั” การคดิถงึ

ความดีเป็นการบริหารจิตโดยตรงที่สุด เพราะจะท�าให้จิตใจของผู้คิดใสสว่าง ว่างจาก

ความรู้สึกนึกคิดในด้านรุนแรงขุ่นมัวเศร้าหมอง อย่างน้อยก็ในช่ัวระยะเวลาท่ีก�าลัง

คิดถงึความดเีช่นนัน้ ใจทีใ่สสว่างจากความรูสึ้กมวัหมองดงักล่าวเป็นใจทีม่ค่ีา ควรเป็น

ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง การคิดถึงความดีหรือพระคุณของท่านผู้ท�าพระคุณแล้วจึงเป็น

สิ่งควรท�ายิ่งนัก

ไม่เพียงแต่พระคุณของบุคคลเท่านั้นท่ีมีอยู่ พระคุณของประเทศชาติก็มี 

เช่นกัน ทั้งยังเป็นพระคุณที่ใหญ่ยิ่ง จนยากจะหาท่ีเปรียบ คิดให้ดีจะเห็น จะเข้าใจ  

คดิง่าย ๆ  กเ็ช่นทีเ่คยรูส้กึกนับ่อย ๆ  ว่า ชาตไิหนกไ็ม่สบายเหมือนชาตไิทย อยู่ทีไ่หน
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กไ็ม่สบายเหมอืนอยู่ประเทศไทย ความคดิแม้เพยีงเท่าทีก่ล่าวนีก้เ็ป็นเครือ่งแสดงอย่าง

แจ้งชัดถึงพระคุณของประเทศชาติท่ีมีต่อคนในประเทศชาติทุกคนดังนั้นจึงควรที่จะ 

ไม่ละเลยหลงลืมพระคุณน้ี ไม่ควรจะถือว่าประเทศชาติมิใช่บุคคลที่มีชีวิตจิตใจ แล้ว

มองข้ามไปเสยี ท้ัง ๆ  ท่ีพระคุณของประเทศชาตน้ัินยิง่ใหญ่นกัมคีวามส�าคญัแก่บคุคล

ทุกคนยิ่งนัก ความสุขกายสบายใจความเจริญรุ่งเรืองใด ๆ จะมีไม่ได้แม้ขาดพระคุณ

ของประเทศชาติสนับสนุนค�้าจุนอยู่ เช่นประเทศชาติที่ไม่เป็นไทแก่ตน เป็นเมือง 

ข้ึนเขา คนในประเทศชาติก็ขาดความเป็นไทไปด้วย เป็นผู้ต้องขึ้นอยู่กับผู้อ่ืนไปด้วย

ความสุขกายสบายใจความเจริญรุ่งเรืองจะมีมาแต่ไหน ย่อมเห็นกันอยู่อย่างชัดเจน  

แต่ประเทศชาติมิใช่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจ มิใช่ผู้ท่ีสามารถจะท�าอะไร ๆ ได้เช่นบุคคล 

ประเทศชาตจิ�าเป็นต้องมบีคุคลท้ังหมดพร้อมใจกันสร้างสรรค์รกัษา ซึง่เท่ากับเป็นการ

สร้างสรรค์รักษาตนของตนเอง แต่ถ้าตามล�าพังตนเองไม่มีประเทศชาติเป็นที่ส่งเสริม

สนับสนุนค�้าจุนแล้ว ก็หาอาจเกิดผลเท่าที่พึงปรารถนาได้ไม่

คดิให้ด ีคดิให้ถกู แล้วจะตระหนกัแก่ใจในพระคณุของประเทศชาต ิจะไม่อาจ

ยินดีหวั่นไหวกับเครื่องล่อทั้งหลายที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตน

ความไม่ยินดีหวั่นไหวนั้นด�ารงอยู่ได้เพราะมีความเห็นถูกว่าความมั่นคงของ

ตนจะเกดิไม่ได้ ถ้าขาดความมัน่คงของประเทศชาติ เครือ่งล่อทัง้หลายเป็นเพยีงเครือ่ง

ชักน�าไปสู่กับดัก ไปสู่อันตราย เช่นเดียวกับเหยื่อที่ล่อปลาไปสู่ความตายนั่นเอง

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบในเรื่องน้ีจะเกิดก็ต่อเมื่อเห็นพระคุณของประเทศ

ชาติเสียก่อนว่าเป็นสิ่งมีจริง ทั้งยังเป็นความส�าคัญอย่างยิ่งแก่บุคคลทุกคนในประเทศ

ชาติด้วยจริง ๆ  ไม่มีผู้ใดเลยที่จะไม่ต้องอาศัยพระคุณของประเทศชาติ ต้องอาศัยด้วย

กันทั้งน้ัน อาศัยอยู่ทุกเวลานาทีท้ังนั้น แต่ก็ต้องทุกคนนี้แหละพร้อมเพรียงร่วมแรง

ร่วมใจกนั สร้างสรรค์รกัษาประเทศชาตใิห้อาจด�ารงพระคณุไว้ได้ เปรยีบให้เหน็ง่าย ๆ  

ประเทศชาติก็คือบ้านของทุกคน เป็นที่ให้ความสุขแก่คนในบ้านทุกคน แต่คนในบ้าน

กต้็องรกัษาบ้านของตน ให้อยูใ่นสภาพท่ีจะอาศยัอยูไ่ด้อย่างมคีวามสุข ไม่ปล่อยให้พงั

ไม่ปล่อยให้ร่ัวไปโดยไม่คอยดแูลซ่อมแซมรกัษา นอกจากนัน้ในบ้านท่ีมเีดก็ ผู้ใหญ่กย็งั

ต้องคอยตกัเตอืนว่ากล่าว มใิห้เดก็เล่นสนกุแบบท�าลายบ้านเรอืนให้ช�ารดุเสยีหาย เช่น
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ไม่ให้เอามีดเอาขวานเท่ียวถากเท่ียวฟันฝาเรือนเสาเรือน ไม่ให้ทะเลาะกันตีกันสนั่น 

ลั่นบ้าน เด็กก็ต้องมีความเคารพ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ซึ่งดูแลรักษาบ้านเรือน  

ตลอดจนกระท่ังเล้ียงดูรกัษาพวกเดก็ ๆ  เองมาก่อน ผูใ้หญ่ว่ากล่าวตกัเตอืนกต้็องรู้จกั

เชื่อรู้จักฟัง รู้จักหยุดเล่นสนุกแบบท�าความช�ารุดเสียหายให้แก่บ้านเรือนของตนเอง  

ซึง่ตนเองนัน่แหละจะมีส่วนได้รบัความไม่เป็นสขุ เพราะความช�ารดุทรดุโทรมของบ้าน

เรือนนั้นด้วย

เป็นเด็กอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่เชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนแหละดี อย่างน้อยก็รู้ก็

เห็นอยู่ว่าผู้ใหญ่เป็นผู้มีพระคุณเลี้ยงดูมา อบรมสั่งสอนมา มิได้ทอดทิ้ง การทอดทิ้ง

ของผู้ใหญ่ย่อมหมายถึงการหมดก�าลังของเด็ก หรืออาจจะหมายถึงการหมดชีวิตเลย 

กเ็ป็นได้ ดงันัน้ ชวีติของทกุคนจงึล้วนเป็นหน้ีพระคุณของผู้ท่ีเป็นผู้ใหญ่กว่า มพีระมหา-

กษัตริย์ มารดาบิดา พี่ป้าน้าอา ครูอาจารย์ เป็นต้น คนดีจึงนึกถึงพระคุณนี้ จึงมี

โอกาสจะได้กระท�าสิง่ทีค่วรสรรเสรญิสบืไป คอืไม่ท�าสิง่ทีล่บล้างพระคณุท่าน นัน่กค็อื

ไม่ท�าส่ิงที่จะท�าให้ตนเองถูกต�าหนิ หรือประณามว่าท�าไปอย่างคนไม่มีกตัญญูต่อท่าน

ผู้มีพระคุณ รวมทั้งต่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วย

     ๒๒ กันยายน ๒๕๑๗

ประเทศชาตเิปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร

การกระท�าใด ๆ  ก็ตามที่จะเป็นเหตุให้ชาติประเทศล่มจมเดือดร้อน นับได้ว่า

เป็นการแสดงความอกตญัญอูย่างยิง่ เช่นเดยีวกบัท�าความเดอืดร้อนให้ท่านผูม้พีระคุณ

ยิ่งใหญ่เป็นต้นว่ามารดาบิดาครูอาจารย์นั่นเอง หรือว่าที่จริงแล้วยังเป็นความอกตัญญู

ที่ยิ่งกว่าความอกตัญญูต่อบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ที่อยู่ในประเทศชาติใด เช่นผู้ที่

อยูใ่นประเทศชาตไิทย จงึควรทีส่ดุทีจ่ะต้องรอบคอบระมดัระวงัการปฏบิตัทิกุอย่างของ

ตนมิให้เป็นเหตุแห่งความวุ่นวายเดือดร้อน หรือล่มจมของประเทศชาติของตน ความ

รอบคอบระมัดระวังจ�าเป็นต้องมีอย่างมาก ยิ่งเสียกว่าการปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณที่เป็น

บคุคลมีชวิีตจติใจเป็นตวัตน ทัง้นีก้เ็พราะว่าเป็นการยากท่ีจะแลเหน็ความเดือดร้อนใด ๆ  
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ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเดือดร้อนของประเทศชาติ เหตุก็เพราะประเทศชาติมิใช่บุคคล

มใิช่สิง่มชีวีติจติใจนัน่เอง เมือ่เอ่ยถงึประเทศชาต ิกมั็กจะนกึกนัถึงผนืแผ่นดนิท่ีประกอบ

ด้วยตึกรามอาคารน้อยใหญ่และต้นหมากรากไม้เท่านั้น มักจะไม่นึกถึงความหมายท่ี

ลกึซึง้และมคีวามส�าคญัสงูสดุอนัเป็นความหมายทีถ่กูต้องแท้จรงิ คอืเป็นร่มโพธิร่์มไทร

ทีใ่ห้ความปลอดภยัอบอุน่ด้วยประการทัง้ปวง เป็นทัง้แม่ทัง้พ่อทัง้พีน้่องเพือ่นสนทิมติร

สหายและครูอาจารย์ ประเทศชาติมีความหมายลึกซึ้งกว้างขวาง แต่ก็เป็นไปในทางดี

สถานเดยีว ไม่เป็นไปในทางร้ายเลย นัน่กค็อืประเทศชาตนิัน้ทรงพระคณุย่ิงใหญ่ทีสุ่ด

ยากจะหาที่เปรียบ

การบรหิารจติวธิหีนึง่ซึง่โดยเฉพาะยคุนีส้มยันีค้วรปฏบิตัอิบรมให้เกดิขึน้มขีึน้

เป็นอย่างย่ิง คือการท�าใจให้เชื่อมั่นเห็นจริงว่า ประเทศชาติเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของ 

ทกุ ๆ  คน การท�าให้กิง่ใบของต้นโพธิต้์นไทรหักร่วงหรือการยับย้ังความเจรญิเตบิใหญ่

ไว้เสียก็คือการท�าให้ตนเองของผู้อาศัยร่มเงาต้องร้อนแดดร้อนฝน ไม่ร่มเย็นเป็นสุข 

เท่าที่ควรจะได้รับ ภัยธรรมชาติจะมาแผ้วพานก็ยังควรป้องกันรักษา จึงหาควรไมท่ี่ผู้อยู่

ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรจะทะเลาะเบาะแว้งรบราฆ่าฟันกัน จนถึงเป็นเหตุให้โพธิ์ไทรหักราน 

เกิดช่องเกิดทางให้แสงแดดสายฝนสาดส่องแผดเผาเปียกปอนตนเองให้เป็นทุกข์ 

เดือดร้อน อาจจะเพียงเล็กน้อยในระยะต้น แต่แสนสาหัสได้ในระยะปลาย จึงเป็น 

สิ่งควรรอบคอบระวงัเปน็อยา่งยิ่ง จะท�าอะไรก็ใหเ้ป็นห่วงป้องกันรกัษาโพธิ์ไทรไว้กอ่น 

แล้วผลดีทัง้หลายตนเองนัน่แหละจะได้รบั ไม่ใช่จะท�าอะไรกเ็ป็นห่วงตวัเองก่อน การเป็น

ห่วงตัวเองหรือการนึกถึงตัวเองมากเกินไปไม่เกิดผลดีได้ดังท่ีคิดกัน ตรงกันข้ามการ

ห่วงตัวเอง หรือการนึกถึงตัวเองมากเกินไป จะเกิดผลไม่ดีตามมาได้ทั้งน้อยและใหญ่ 

ตัวอย่างก็เช่นเป็นผู้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรพร้อมกับใคร ๆ มากหลาย เห็นคนวุ่นวายใช้

มีดใช้ขวานตัดรานกิ่งก้านชุลมุน เพราะคาดคิดว่าเป็นการช่วยตกแต่งให้โพธิ์ไทรนั้น

เรยีบร้อยงดงามเจริญตาเจรญิใจยิง่ขึน้ ผูท่ี้ห่วงตวัเองมากเกินไปจะไม่ห้ามปรามแนะน�า

ตักเตือนทั้ง ๆ  ที่อาจรู้ว่าการกระท�าเช่นนั้นเป็นความวุ่นวายที่จะก่อผลร้ายให้เกิด แต่

ความห่วงตวัเองจะท�าให้คดิเกรงไปได้ว่า จะถูกเพ่งเลง็ว่าเป็นคนไม่รูจ้กัสวยรูจ้กังามบ้าง 

หรอืเป็นคนวุน่กบัเร่ืองของคนอ่ืนเกนิไปบ้าง หรือเป็นคนปากอยูไ่ม่สขุบ้าง อะไรท�านองนี ้

ทีผู่ห่้วงตวัเองมากเกินไปจะหลงถอืว่าส�าคัญกว่าการทีโ่พธิไ์ทรต้องถูกหักราน ความห่วง
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ตัวเองหรือเห็นแก่ตัวจนเกินไปนี้แหละ ที่ปกปิดเหตุผลหรือบดบังแสงแห่งปัญญาให ้

มืดมิด ไม่อาจเห็นความเสียหายที่จะเกิดแก่ตัวเพราะความห่วงตัวเองจนไม่กล้าพูดไม่

กล้าท�าสิ่งที่ควรพูดควรท�าทั้งหลาย

โพธิไ์ทรทีย่กมากล่าวข้างต้นกค็อืประเทศชาต ิประเทศชาตทิีม่ัน่คงไม่คลอนแคลน

ด้วยความชุลมุนวุน่วายของผู้คนในชาต ิกค็อืร่มโพธิร่์มไทรทีแ่ผ่ก่ิงก้านสาขากว้างใหญ่

หนาแน่น ซึง่จะเป็นไปได้กดั็งกล่าวแล้วต้องอาศยัคนในชาตทิีไ่ม่เหน็แก่ตวัเองจนเกนิไป 

ไม่ห่วงตวัเองจนเกนิไป เป็นธรรมดาทกุคนกต้็องห่วงตวัเอง ต้องเห็นแก่ตวัเอง แต่ควร

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องระมัดระวงัให้อยู่ในขอบเขตทีส่มควร ให้สามารถแผ่ความห่วงไปถึงผูอ้ืน่

สิง่อืน่ได้ด้วย เพราะผู้อ่ืนสิง่อ่ืนมใิช่ว่าจะไม่เกีย่วพนัถึงเรา คนร่วมชาตศิาสนาพระมหา-

กษัตริย์เดียวกันย่อมต้องเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก บริหารจิตเสียก่อนด้วยการ 

น้อมใจให้ยอมรับความจริงที่ส�าคัญนี้ แล้วลดความนึกถึงตัวเองให้น้อยลง ห่วงตัวเอง

ให้น้อยลง นกึถงึชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มากกว่า แล้วตวัเองนัน่แหละจะสวสัดไีด้

           ๒๙ กันยายน ๒๕๑๗

พระคุณของพระศาสนา 
และพระมหากษัตรยิ์เป็นสิ่งอัศจรรย์

ได้กล่าวถึงพระคุณของชาติมาบ้างแล้ว จะได้กล่าวถึงพระคุณของพระศาสนา

และพระมหากษัตริย์ไปพร้อมกัน เพราะการรู้จักพระคุณของสถาบันยิ่งใหญ่ทั้งสาม

อย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะท�าให้เกิดส�านึกในพระคุณ เกิดความกตัญญูกตเวที นั่นก็คือ

สามารถจะพาใจของตนให้พ้นจากการคดิผดิ ด�ารผิดิ เชือ่ผดิ อนัจะเป็นเหตใุห้เกดิการ 

กระท�าผดิสบืต่อมาซึง่เป็นของแน่นอนเมือ่การกระท�าทัง้หลายผดิ คอืเป็นการประกอบ

กระท�ากรรมไม่ดไีม่ชอบ ผลทีจ่ะเกดิขึน้ทีจ่ะต้องได้รบักจ็ะต้องเป็นผลทีไ่ม่ดไีม่ชอบไป

ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตรงกันข้ามกับการประกอบกระท�ากรรมดีกรรมชอบ ผลที่

จะเกิดข้ึนที่จะได้รับก็จะเป็นผลดีผลชอบไปด้วย อย่างท่ีแม้จะพยายามปฏิเสธไม่รับก็

หาอาจเป็นไปได้ไม่ บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพึงร�าลึกให้ดี ร�าลึกให้ถูก
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พระศาสนานั้นทรงพระคุณยิ่งใหญ่ ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้ประจักษ์ผลรับรอง

ได้ด้วยตนเองมากน้อยตามควรแก่การปฏบิตั ิขาดพระศาสนา ปราศจากพระธรรมค�า

สัง่สอนในพระศาสนา ซึง่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรสัรูด้้วยพระปัญญาคุณ และทรง

ประกาศสอนด้วยพระกรณุาคุณย่ิงใหญ่ ผูใ้ดหรอืจะสามารถรู้ทางด�าเนินเพือ่ความผ่อน

คลาย จนถึงสิน้ทุกข์อย่างสิน้เชงิได้ ทุกวนันีอ้าจกล่าวได้ไม่ผดิว่าคนมคีวามทกุข์ ความ

วุน่วายใจในเรือ่งนัน้เร่ืองนีม้ากมายเหลอืประมาณ แต่ส�าหรบัผูท้ีศ่กึษาพระศาสนาและ

ปฏิบัติพระศาสนาจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างซาบซึ้งในพระคุณของพระศาสนาว่าใจจะ

เป็นสขุสงบได้ตามควรแก่การปฏิบตัไิม่ว่าเหตกุารณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะต้อง

ปฏิบัติด�าเนินภาระหน้าที่ให้เหมาะ ให้ควรอย่างไรต่อคุณของพระศาสนานั้นเป็นสิ่ง

อศัจรรย์ อาจป้องกนัภยัทางใจได้อย่างทีเ่จ้าตวัเองย่อมเหน็ประจกัษ์แจ่มชดั และกอ็าจ

ป้องกันภัยทางกายได้ด้วย เพียงแต่ว่าบางทีก็อาจพิสูจน์ให้เห็นถนัดชัดแจ้งไม่ได้  

ซึง่เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาการบรหิารทางจติจะกล่าวเฉพาะพระคณุของพระศาสนาในทาง

ใจเป็นส่วนใหญ่

แทบทกุคนคงจะเคยได้ยนิค�าพงัเพยทีว่่า “คบัทีอ่ยูง่่าย คบัใจอยูย่าก” กนัมาแล้ว 

ความหมายที่ตรงและแคบของค�าพังเพยนี้ก็คือ อยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไม่สบายใจแล้วแม้ที่

อยู่จะกว้างขวางน่าเป็นสุขเพียงใดก็อยู่ยาก ก็ไม่อยากอยู่ แต่แม้ที่อยู่จะคับแคบไม่น่า

เป็นสขุ แต่อยูแ่ล้วสบายใจ ก็อยูไ่ด้กอ็ยากอยู่ น่ันเป็นความหมายท่ีตรงและเพยีงแคบ ๆ  

ความหมายทีก่ว้างออกไปอกีควรจะเป็นว่า ความสบายใจนัน้ส�าคัญกว่าความสบายกาย 

ถ้าใจสบายแล้วความไม่สบายกายกเ็กอืบไม่เป็นปัญหา เจบ็ไข้ได้ป่วยหนกัหนาเพยีงใด

ถ้าท�าใจให้สบาย ไม่ยึดไม่ถือให้จริงจัง ก็อยู่ได้เป็นสุข หรือถึงตายไปก็ตายไปเป็นสุข

ความจริงเป็นได้ถึงเช่นนี้ แต่ถ้าไม่สบายใจแล้วความสบายกายก็เกือบปราศจากความ

หมาย มีเงินทองของข้าวชื่อเสียงเกียรติยศสมบูรณ์พูนพร้อมเพียงใดถ้าท�าใจให้สบาย

ไม่ได้ยึดอยู่ถืออยู่ในเรื่องร้อนทั้งหลาย ก็อยู่ได้ไม่เป็นสุข ถึงตายไปก็ไปเป็นทุกข์ 

ความจรงิก็เปน็ได้ถึงเชน่นีอ้กีเช่นกนั ดงันัน้ ความสบายใจจงึมค่ีากวา่ความสบายกาย

จึงควรเป็นที่พึงปรารถนายิ่งกว่าความสบายกาย พระพุทธศาสนาเป็นพระศาสนาที่

เพียบพร้อมด้วยเครื่องให้ความสบายใจ พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด

รวมลงเพือ่ความสบายใจทัง้สิน้ มใิช่เพือ่อะไรอืน่ จับศกึษาพระพทุธศาสนาแล้วปฏบิตัิ
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ตามทีพ่ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ จะได้รับผลเป็นความสบายใจต้ังแต่ขณะแรกทีเ่ริม่ลงมอื

ทีเดียว ตนเองจะสามารถรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าพระพุทธศาสนาทรงพระคุณยิ่งนักมีค่า

ควรแก่การป้องกันรักษาไว้ให้คงคู่โลกยิ่งนัก

ท่านผูจ้ะสามารถอ�านวยความส�าเรจ็ในเร่ืองนีไ้ด้กค็อื พระมหากษตัรย์ิ ปราศจาก

พระมหากรณุาธคิณุของพระมหากษัตรย์ิปกป้องค�า้จนุแล้ว ย่อมยากท่ีจะเทดิทนูศาสนา

ใด ๆ  จะด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่สวสัด ีดงันัน้ ผูเ้ป็นศาสนกิชนท้ังหลายทีม่คีวามเหน็

ถูกจึงเทิดทูนท้ังพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ไปพร้อมกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ 

เห็นพระคุณของพระศาสนาเพียงใดก็เห็นพระคุณของพระมหากษัตริย์เพียงนั้นเป็น 

อย่างน้อย เช่นเดยีวกนัเหน็คณุของความสบายใจเพยีงใดกค็วรเหน็คณุของพระศาสนา

และพระมหากษัตริย์เพียงนั้น ก็ด้วยเหตุผลดังได้กล่าวมาก่อนแล้วในรายการบริหาร

ทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ คือแม้ไม่มีพระธรรมชี้ทางปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตใจไว้ก็จะมี

ผู้ใดเล่าสามารถผ่อนคลายความทุกข์ให้ลดน้อยลงจนถึงหมดอย่างสิ้นเชิงก็ได้

ไม่มชีาตกิม็ศีาสนามพีระมหากษตัรย์ิไม่ได้ มผีูค้นทีม่คีวามสงบสบายใจไม่ได้

ไม่มศีาสนาและพระมหากษตัรย์ิชาตกิจ็ะเป็นชาตทิีใ่ห้ความร่มเยน็เป็นสขุแก่ผูค้นไม่ได้

สถาบนัส�าคญัท้ังสามเกีย่วข้องกนัอย่างแยกไม่ออก ทัง้ยังเกีย่วข้องถงึคนทกุคนในชาติ

ด้วยดังนี้

การคดิการพดูการท�าใด ๆ  โดยไม่ค�านงึให้รอบคอบถึงสถาบนัสูงส่งทัง้สามจงึ

เป็นการท�าลายความสงบสขุทางใจของตนเอง ซึง่เป็นการท�าลายความสขุสวสัดทีางกาย

ของตนเองด้วยอย่างแน่นอน พระพุทธองค์ทรงกล่าวสอนสัจจธรรมไว้ว่า ผู้ท�ากรรม

เท่านัน้จะเป็นผูไ้ด้รับผล กรรมของคนหน่ึงผลจะเกดิแก่อกีคนหนึง่ไม่ม ีแต่เรือ่งกรรม

และการให้ผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อน ผู้ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้เช่นนี้ หรือผู้ที่รู้

แต่ไม่เชื่อ จึงหลงคิดหลงพูดหลงท�ากรรมท่ีตนเองนั่นแหละจะได้รับผลเป็นความทุกข์

ความเดือดร้อน ตั้งแต่เพียงเล็กน้อยจนถึงมากมายอย่างที่สุด ผลของกรรมที่เห็นด้วย

ตาอาจจะเร็วไปบ้างช้าไปบ้าง แต่ผลของกรรมทีป่รากฏแก่ใจผูท้�าเองนัน้จะเกดิข้ึนทันที

พร้อมกับการประกอบกระท�ากรรมนั้น ๆ ทีเดียว อย่าว่าแต่จะเป็นถึงขั้นกายกรรม 

หรอืวจกีรรมเลยทีผ่ลจะปรากฏแก่ใจผูป้ระกอบกระท�าทันที มโนกรรมกจ็ะให้ผลปรากฏ

แก่ใจทันที ที่เป็นกรรมดีก็ให้ความสุขแก่ใจทันที ที่เป็นกรรมไม่ดีก็ให้ความทุกข์แก่ใจ
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ทันทีผู้บริหารจิตควรสังเกตใจของตนเองให้ดี ให้เห็น จะได้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมตามที่

พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ คือกรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลช่ัว ผู้ใดท�ากรรมใดไว้จัก 

ได้รับผลของกรรมนั้น และเมื่อความเชื่อมั่นในกรรมเกิดขึ้นแม้เพียงพอสมควรแล้ว 

ความคิดไม่ดีพูดไม่ดีท�าไม่ดีก็จะลดน้อยลงเป็นล�าดับ ความคิดดีพูดดีท�าดีจะเพิ่มขึ้น

เป็นล�าดับเช่นเดียวกัน

ความมีกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณเป็นความดี เป็นคุณธรรมอันเลิศ 

ตรงกันข้ามกับความอกตัญญู เมื่อสามสถาบันสูงส่งคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

มีพระคุณยิ่งใหญ่ดังได้กล่าวทุกคนไม่มียกเว้นจึงต้องมีกตัญญูกตเวทีต่อ ไม่เช่นนั้น 

ก็จะพบความสุขสวัสดีไม่ได้ เพราะไม่ได้ประกอบกระท�ากรรมท่ีดีคือความมีกตัญญู

กตเวทีจึงจะได้รับผลที่ดีได้ไม่

เรื่องของกรรมและผลของกรรมนี้เป็นของจริงแท้ เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เชื่อไว้

ก่อนเป็นถูกต้องที่สุด จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังซึ่งแก้ไขไม่ได้แล้ว

กรรมนั้นถ้าท�าลงไปแล้วจะแก้ไขให้เป็นอื่นไม่ได้เลย ลบล้างก็ไม่ได้ ได้แต่จะ

ต้องยอมรับผลอย่างสุดวิสัยจะเลี่ยงพ้นเท่านั้น

คนฉลาดหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองต้องเชื่อกรรมเป็นประการแรก  

แล้วจะได้พบความสุขความเจริญสมดังหวัง

       ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๗

ความอกตัญญูเป็นบาปกรรมที่หนัก

เมื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันสูงส่งของเรานี้ทรงพระคุณ

อย่างยิ่ง มีความประเสริฐอย่างยิ่ง แม้พยายามเชื่อให้ม่ันได้เพียงใดก็จะเป็นคุณแก่

ตนเองเพียงนั้น เป็นเครื่องกางกั้นภัยอันตรายได้เพียงนั้น ความพยายามแม้มากมาย

เพยีงใดของผูม้ปัีญญาในทางช่ัวร้ายเพยีงไหนกจ็ะไม่สามารถท�าลายได้เลย จึงควรอย่าง

ยิง่ทีจ่ะเช่ือให้มัน่ในความประเสรฐิสดุแล้วของชาตศิาสนาพระมหากษตัรย์ิของเรา อย่าคดิ
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อย่าพูดอย่าท�ากรรมแม้เพียงเล็กน้อยท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบความเดือดร้อนแก่

สถาบันนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสงบความไม่เดือดร้อนของตนเองด้วย

ความอกตญัญตู่อท่านผูมี้พระคุณเป็นบาปกรรมทีห่นกั จงึจะให้บาปผลทีห่นกั

ทกุคนปรารถนาความสขุสวสัดีในชวีติ แต่ไม่ทกุคนทีเ่ข้าใจอย่างถกูต้องถ่องแท้

ว่าต้องท�าอย่างใดจึงจะบรรลุผลท่ีปรารถนาได้จรงิ การเชือ่กรรมอย่างถกูต้องนัน่แหละ

ช่วยได้ทัง้ยงัเป็นการช่วยทีไ่ม่มีโอกาสจะผดิพลาดได้เลย การช่วยของผูอ้ืน่ซึง่แม้จะเป็น

ผูม้ปีรารถนาดกีอ็าจมีโอกาสช่วยอย่างผดิพลาดได้ ยิง่เป็นผูป้รารถนาร้ายทีแ่สดงว่าเข้า

มาช่วยด้วยแล้วก็ไม่ต้องสงสัย จะต้องพาไปสู่ความหายนะในที่สุดอย่างแน่นอน สติ

และปัญญาจึงจ�าปรารถนาเพื่อน�ามาพิจารณาใคร่ครวญ โดยยึดกตัญญูกตเวทีให้มั่น

ผูใ้หญ่หรือมารดาบิดาทีมี่สมัมาทฏิฐ ิบางคนอบรมสัง่สอนบตุรหลานว่า พระเจ้า

แผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศชาติ รักพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องรักประเทศชาติด้วย  

รกัประเทศชาตกิต้็องรกัพระเจ้าแผ่นดนิด้วย รกัประเทศชาติ รกัพระเจ้าแผ่นดนิกคื็อ

รกัตวัเองนัน่แหละ ไม่รกัประเทศชาต ิไม่รกัพระเจ้าแผ่นดินกคื็อไม่รกัตัวเองนัน่แหละ

ค�าอบรมสัง่สอนของท่านผูเ้ป็นสมัมาทิฏฐนิีน่้าน�ามาคดิเป็นอย่างยิง่ น่าปลกูฝัง

ให้แนบแน่นลงในจิตใจเป็นอย่างย่ิง จะเป็นการบริหารจิตโดยตรงวิธีหนึ่งท่ีให้ผลดีแท้

เพราะเป็นการปลกูฝังทัง้ความกตญัญกูตเวทลีงในจติใจ และเป็นการส่งเสรมิให้ประกอบ

กระท�ากรรมดีท้ังปวงอย่างเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปตามเครื่องยั่วยุหรือเหยื่อล่อให้หลง 

ทั้งหลาย

น่าจะเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่าผู้ท่ีใช้เครื่องย่ัวเครื่องล่อ จะต้องมีความมุ่งหวัง

ประโยชน์ส่วนตัวเขาที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาสละมายั่วมาล่อ นั่นก็คือผู้ถูกยั่วถูกล่อจะได้

รับน้อยกว่าท่ีจะต้องเสียไปดังปลาท่ีกินเหยื่อ สิ่งที่ปลาได้รับคือความยินดีว่าจะได้อิ่ม

ปากอิ่มท้อง แต่สิ่งท่ีปลาต้องเสียไปคือเลือดเนื้อและชีวิต ก่อนจะทันอิ่มปากอิ่มท้อง

เสียด้วยซ�้า นี้น่าคิด และควรจะคิดให้มากก่อนจะยินดีว่าจะได้อิ่มปากอิ่มท้องเช่นปลา

เห็นเหยื่อทั้งหลาย
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เมือ่ยกตวัอย่างเหยือ่กบัปลาเช่นนีแ้ล้ว กข็อกล่าวแนะน�าวิธบีรหิารจติโดยตรง

อีกวิธีหนึ่งที่จะให้ผลเป็นการยับยั้งจิตมิให้ตกอยู่ใต้อ�านาจของกิเลสเครื่องล่อทั้งหลาย

นัน่กค็อื ทกุครัง้ไปทีเ่กดิกเิลส จะเป็นกเิลสในใจตนเองหรอืทีผู่ห้นึง่ผูใ้ดน�ามาล่อก็ตาม

ต้องนึกถึงปลาที่หลงเหยื่อ เชื่อว่าจะให้ความอิ่มปากอิ่มท้อง แล้วก็รีบอ้าปากคาบ

นึกให้รู้ชัดในความจริงว่าตนก�าลังเป็นปลาที่มีเหยื่อล่ออยู่แล้วตรงหน้า แม้ 

ไม่ท�าใจให้เข้มแข็งปฏิเสธไม่ยอมรับ ก็จะต้องเสียชีวิตและเลือดเนื้อเช่นเดียวกับปลา

กนิเหยือ่ทกุตวันัน่เอง เตอืนตวัเองให้หนกั ให้แรง ให้ตวัเองเชือ่ จะเป็นการบรหิารจติ 

พาให้พ้นภัยได้โดยสวัสดี

เปรยีบอกีอย่าง ประเทศชาตคิอืบ้านเรอืน ศาสนาคือเครือ่งให้ความร่มความเย็น

ในบ้านเรือนและพระมหากษัตริย์คือมารดาบิดาผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือน ทุกคนคือ 

บุตรหลานผู้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ร่มเย็นเป็นสุข เพราะมีมารดาบิดาปกครองและ 

มีพระศาสนาเป็นเครื่องให้ความร่มความเย็นดังกล่าว

พยายามให้เวลาตนเองส�าหรับคิด พิจารณาดูใจตนเองว่ามีหรือไม่ท่ีอยากจะ

เป็นผูไ้ม่มบ้ีานเรือนของตนเอง ต้องไปขออาศยัผูอ้ืน่อยู่ หรอืมหีรอืไม่ทีม่บ้ีานเรอืนของ

ตนเองมีมารดาบิดาอยู่ร่วมบ้านเรือนอย่างอบอุ่น แต่อยากอยู่อย่างว้าเหว่ไม่มีมารดา

บิดา ไม่มีเครื่องให้ความร่มความเย็น มิหน�าซ�้ายังอาจจะมีคนพาลเกเรเข้ามาปะปน

วุ่นวายกองฟืนกองไฟก่อเผาให้เร่าร้อนอีกด้วย ตัวเองก็เป็นเด็ก ไร้ความสามารถที่จะ

ปกปักรักษาตัวเองและบ้านเรือน มารดาบิดาก็ไม่มีจะปกป้องคุ้มครองพิจารณาดูใจ

ตนเองว่าต้องการสภาพชวีติเช่นนัน้หรอืไม่ เชือ่ว่าทกุคนมคี�าตอบตรงกนัว่าไม่ต้องการ

ทกุคนต้องการจะมีบ้านเรือน มีมารดาบดิาปกปักรกัษาให้ความอบอุน่ และมี

เคร่ืองให้ความร่มเย็น แต่บางทีก็ไม่ทุกคนไปที่เข้าใจความต้องการของตนทันเวลา  

จึงประกอบกระท�ากรรมต่าง ๆ ที่ล้วนจะก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับท่ีต้องการ ดังน้ัน 

จงึควรมสีตริอบคอบ อย่าลืมว่าตนปรารถนาสภาพชวีติเช่นไร จะได้สามารถด�าเนนิไป

ได้บรรลุจุดหมายสมดังปรารถนา
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วันที่ ๒๑ ตุลาคม เป็นวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีบพิตร 

ผูท้รงพระคณุอันประเสรฐิ ผู้พระราชทานก�าเนดิรายการบรหิารทางจติทางวิทย ุอ.ส. นี้ 

ขอพระราชทานอ้างอานุภาพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ถวายพระพรชัยมงคล

ขอให้ทรงพระเจริญสุขสวัสดีด�ารงพระชนมายุยืนนานเป็นมิ่งเป็นศรีสืบไป ขอถวาย

พระพร

         ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗

ความกตัญญูกตเวทเีป็นเครื่องคุ้มครองรักษา

การบรหิารจติส�าหรบัผูใ้หญ่ได้กล่าวถึงความส�าคญัของชาติ ศาสนา พระมหา-

กษัตริย์ ติดต่อกันมาหลายอาทิตย์ เพื่อเป็นการช่วยเตือนสติที่บางทีจะมีผู้หลงลืมไป

มากบ้างน้อยบ้างตามวสิยัผูเ้ป็นปถุชุน ขณะเดยีวกนักไ็ด้แนะให้ใช้ธรรมส�าคญัข้อหนึง่

ประกอบ คือ กตัญญูกตเวที

ธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเครื่องให้เกิดสุข แม้ความกตัญญูกตเวท ี

ก็เช่นกัน เป็นเครื่องให้เกิดสุข และมิใช่เกิดสุขแก่ผู้อื่น ให้เกิดสุขแก่ตัวเองนั่นแหละ 

แต่บางทกีไ็ม่เข้าใจกนั และความไม่เข้าใจนีเ้องท�าให้ไม่เห็นความส�าคญัของความกตญัญ-ู

กตเวที

ที่จริงความกตัญญูกตเวทีมีคุณมาก อาจเป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมทราม

ความช่ัวร้าย ความไม่สวสัดนีานาประการได้จรงิ และนอกจากจะเป็นเครือ่งป้องกันแล้ว 

ยังเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความสวัสดีทุกประการได้

ด้วย ลองพิจารณาให้เห็นความจริง ซึ่งไม่น่าจะยากจนเกินวิสัยของคนทั่วไป

ผู้มีกตัญญูกตเวทีนั้น จะคิดจะพูดจะท�าอะไรมีความกตัญญูกตเวทีคุ้มครอง

รักษา เพราะผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมุ่งดีต่อผู้มีพระคุณเต็มเปี่ยม จะไม่คิดไม่พูด

ไม่ท�าอะไรก็ตามที่ไม่ดี เพราะจะเป็นการกระทบกระเทือนเป็นโทษถึงผู้มีพระคุณ
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เคยมปัีญหาแย้งว่า ถ้าผูม้พีระคณุเป็นคนร้าย ผูแ้สดงความกตญัญกูตเวทต่ีอ

ผู้มีพระคุณจะมิต้องท�าอะไร ๆ  ทีถ่กูใจของผู้ร้ายด้วยหรือ เช่นมต้ิองไปลักขโมยหรือตรัีน

ฟันแทงเขา เพือ่ช่วยเหลือผูร้้ายผูมี้พระคุณด้วยหรือ ปัญหานีต้อบได้ว่า ความกตญัญ-ู

กตเวทีไม่มีความหมายเช่นนั้น

การรู้พระคุณท่านและการตอบสนองพระคุณท่าน ไม่ใช่การท�าให้ถูกใจท่าน

แม้ในทางที่ไม่ดีไม่งาม ความมีกตัญญูกตเวทีหมายถึง การคิดการพูดการท�าเพื่อช่วย

ยกย่องเชิดชูท่านผู้มีพระคุณ มิใช่ซ�้าเติมให้ท่ีไม่ดีอยู่แล้วเพ่ิมความไม่ดีย่ิงขึ้นเช่นนั้น

เป็น “การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที”

“การเอาใจ” นัน้เป็นไปได้ท้ังทาง “ทีค่วรและไม่ควร” แต่การแสดง “กตญัญ-ู

กตเวที” นัน้ เป็นไปได้ใน “ทางดทีางเดยีว” ผูม้พีระคณุท�าไม่ดีไม่ชอบ จะแสดงกตญัญ-ู

กตเวทต้ีองช่วยวิธใีดกต็ามเพือ่ให้เลิกท�าเช่นนัน้ ไม่จ�าเป็นจะต้องให้ถกูใจอย่างเดยีวจะ

ขัดใจบ้างหรือแม้จะขัดใจอย่างยิ่งก็ควรท�า หากด้วยการท�าเช่นนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้

มพีระคณุหยดุท�าไม่ดหีนัมาท�าดไีด้ ไม่มกีารตอบแทนพระคุณใดจะงดงามเท่าการช่วย

ให้ท่านมโีอกาส “ได้ท�าดที�าชอบ” ดงันัน้ แม้ผูม้พีระคณุจะเป็นผูร้้าย การแสดงกตญัญ-ู

กตเวทตีอบสนอง กเ็ป็นสิง่พงึท�าอย่างยิง่ จะไม่เป็นการท�าให้ต้องพลอยเป็นคนไม่ดไีป

ด้วยได้เลย ผูแ้สดงกตญัญกูตเวทีตอบสนองพระคณุของผู้แม้เป็นผูร้้ายย่อมท�าให้ผูแ้สดง

กตัญญูกตเวที ผิดไปว่าเช่นเดียวกับการเอาใจดังกล่าวแล้วข้างต้น

การเอาใจทีไ่ม่ประกอบด้วยความกตญัญูกตเวที แม้บางทจีะเหมอืนไม่เป็นโทษ

แต่บางทกีเ็ป็นโทษได้อย่างย่ิง ทัง้ผูเ้อาใจและผูถู้กเอาใจ ตวัอย่างทีพ่บเห็นกนัอยู่ทัว่ไป

กม็อียูเ่ป็นอนัมาก บางทถีอืการเอาใจไปเสยีทกุส่ิงทกุอย่าง ไม่ว่าผดิว่าชอบ ไม่ว่าควร

หรือไม่ควรว่า เป็นการแสดง ความกตัญญูกตเวทีเช่นนี้ก็เป็นโทษเห็น ๆ อยู่ ควรจะ

ได้รอบคอบสังวรระวังให้เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีจริง ๆ อย่าเพียงให้เป็นแต่การ

เอาใจหรอืจะกล่าววา่ประจบไปเสียทกุเรือ่งทุกครัง้ โดยไม่ค�านงึถงึผลเสยีผลดีอย่างใด 

การเอาใจถึงเช่นนัน้นอกจากจะไม่เป็นการแสดงกตญัญกูตเวทแีล้ว ยงัเป็นความอกตญัญู

ไปได้ แม้โดยไม่ตัง้ใจกต็าม ธรรมของพระพทุธเจ้าเป็นสิง่ละเอยีดประณตี ควรท�าความ

เข้าใจให้ดี จะได้ปฏิบัติให้เกิดผลดี ไม่หลงปฏิบัติผิดจนเกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

            ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
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ความกตัญญูกตเวทเีป็นเครื่องพาให้งาม

ความมีกตญัญกูตเวที คือรูค้ณุท่านและตอบสนองคณุท่าน เป็นคณุธรรมเครือ่ง

ท�าให้งามจรงิ แม้ปรารถนาจะเป็นคนงาม กต้็องอบรมคณุธรรมประการส�าคญันีใ้ห้เกดิขึน้ 

เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาไว้ และต้องเพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้นเสมอไป

ความจรงินัน้ แม้จะเป็นผูพ้ร้อมด้วยสมบตัอิืน่ใดมากมายแล้วเพยีงไหนกต็าม

ถ้าขาดสมบัติคือความกตัญญูกตเวทีเสียอย่างเดียว ก็หาอาจเป็นคนงามได้ไม่ ในทาง

ตรงกนัข้าม แม้จะเป็นผูไ้ม่พร้อมด้วยคณุสมบัติอืน่ใดกต็าม ถ้ามีสมบติัคือความกตัญญ-ู

กตเวทีแล้ว ก็อาจเป็นคนงามได้อย่างย่ิง เพราะความกตัญญูกตเวทีนั้นเปรียบดังต้น

เหตุที่จะก่อให้เกิดการประกอบกระท�ากรรมต่าง ๆ ที่เป็นกรรมดีกรรมงามติดตามมา

ได้ทุกประการ เช่นเดยีวกบัความอกตญัญทูีจ่ะก่อให้เกิดการประกอบกระท�ากรรมต่าง ๆ  

ที่เป็นกรรมไม่ดีไม่งามได้ทุกประการ

ส�าหรับคนไทยทุกคน สิ่งส�าคัญสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

ดงันัน้ความกตญัญูกตเวทีต่อสถาบนัส�าคัญสูงสุดทัง้สามนี ้จงึเป็นยอดของความกตญัญ-ู

กตเวทีที่จะให้ผลดีงามอย่างเยี่ยมยอดเช่นเดียวกัน

คนไทยมีความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพียงใด  

คนไทยก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างงดงามเป็นความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรือง

เพยีงนัน้ ในทางตรงกนัข้าม คนไทยขาดความกตญัญกูตเวทต่ีอชาต ิศาสนา พระมหา-

กษัตริย์เพียงใด คนไทยก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างสมควรกัน เป็นความเดือดร้อน 

ความเสื่อมทรามเพียงนั้น

อนัผลนัน้ย่อมเกิดแต่เหตเุสมอ ไม่มเีหตจุะไม่มผีล เหตเุป็นเช่นใดผลกจ็ะเป็น

เช่นนั้น เหตุดีผลก็ดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี

ผู้เช่ือในเหตุในผลกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เชื่อกรรมนั่นเอง คือเชื่อว่ากรรมดี

ย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว ผู้ท�ากรรมใดไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้น
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ผู้เชื่อกรรมแน่วแน่ม่ันคงเพียงใด นับว่าเป็นผู้ได้เปรียบเพียงนั้น เพราะจะ

สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริง เพราะเมื่อเชื่อในกรรมและ 

การให้ผลของกรรมอย่างถกูต้องแล้วกจ็กัไม่ท�ากรรมไม่ด ีจกัท�าแต่กรรมด ีทัง้ทางกาย 

ทางวาจา ทางใจ หรืออย่างน้อยเพียงทางกาย ทางวาจา ก็ยังนับว่าดี

วิธีจะดูให้รู้ว่าได้มีการประกอบกระท�ากรรมดีหรือไม่ดีขึ้นแล้ว ก็ให้ดูที่ผล 

ซึ่งก�าลังปรากฏอยู่ ถ้าผลเป็นความสุขความสงบของส่วนรวม ก็แสดงว่าส่วนรวม 

พร้อมเพรียงกนัประกอบกระท�ากรรมดอียู ่ถ้าผลเป็นความเดอืดร้อนความวุ่นวายของ

ส่วนรวม ก็แสดงว่าส่วนรวมพร้อมเพรียงกันประกอบกระท�ากรรมไม่ดี

จะแก้ไขกต้็องแก้ท่ีเหต ุคือต้องแก้ทีก่ารประกอบกระท�ากรรมทัง้หลาย ให้เป็น 

การประกอบกระท�ากรรมด ีและจะท�าได้ไม่ยากถ้ายกความกตญัญกูตเวทขีึน้เป็นใหญ่

ในหัวใจ กตัญญูกตเวทีต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

แล้วผลทีเ่กดิขึน้จะเป็นของตนเองแต่ละคนรวมเป็นของส่วนรวม เป็นของประเทศชาติ

อนัการจะกระท�าเหต ุเพยีงเพ่ือให้ผลเกดิแก่ตนนัน้ ท�าได้ง่ายกว่าการจะกระท�า

เหตุเพื่อให้ผลเกิดแก่ส่วนรวม แม้ว่าส่วนรวมนั้นจะมีตนเองรวมอยู่ด้วยก็ตาม ทั้งนี้ก็

เพราะความเห็นแก่ตัวของคนเรามีอยู่เป็นอันมาก ถ้าท�าอะไรเพื่อตัวแล้วแม้จะต้อง

ล�าบากกายล�าบากใจบ้างก็พร้อมจะท�า แต่ถ้าเพือ่ส่วนรวมแล้วท�าได้ไม่ง่าย เหตกุเ็พราะ

อาจจะลมืไปว่า ส่วนรวมทีม่ตีวัเองอยูด้่วยกเ็หมอืนส่วนตัวนัน่เอง การจะกระท�าเหตเุพือ่

ให้เกดิผลดแีก่ส่วนรวมท�าได้ยากเพราะเหตุผลดงักล่าวประการหนึง่ อกีประการหนึง่ก็

เพราะการกระท�าเหตุเพื่อส่วนรวมเช่น เพื่อชาติ เพื่อศาสนา เพื่อพระมหากษัตริย์  

จะต้องเป็นการกระท�าที่พร้อมเพรียงกันอย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง หน้าที่ของ

ผู้ใดมีอย่างใด ผู้นั้นต้องท�าให้ได้ดี ทุกคนไป ทุกฝ่ายไป ท�าเพียงบางคนบางฝ่าย  

แต่บางคนบางฝ่ายไม่ท�า เช่นนั้นย่อมไม่ส�าเร็จผลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมได้สมบูรณ์ 

เท่าที่ควร

ตัวอย่างที่เห็นอยู่ก็การท�าประโยชน์เพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

น้ีแหละ ถ้าคนในชาตทิกุฝ่ายไม่ท�าหน้าทีข่องตนให้ด ีให้สมบูรณ์ ความม่ันคงสมบูรณ์

ของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มี
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ทกุคนทุกฝ่ายต้องท�าหน้าท่ีของตนให้ดทีีสุ่ดให้สมบูรณ์ท่ีสุด จงึจะถูกจงึจะควร

จึงจะก่อให้เกดิผลเป็นความม่ันคงสมบูรณ์บรบิรูณ์อย่างดไีด้ เดก็กม็หีน้าทีข่องเดก็ทีจ่ะ

ต้องท�าให้ดท่ีีสดุ ผู้ใหญ่กมี็หน้าทีข่องผูใ้หญ่ทีจ่ะต้องท�าให้ดทีีส่ดุ ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาก็

มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องท�าให้ดท่ีีสดุ ผูบั้งคบับญัชากม็หีน้าทีจ่ะต้องท�าให้ดทีีสุ่ด ผูอ้ยูใ่นปกครอง

ก็มีหน้าที่ที่จะต้องท�าให้ดีที่สุด ผู้ปกครองก็มีหน้าที่ที่จะต้องท�าให้ดีที่สุด

การจะท�าหน้าที่ของตนให้ได้ดีที่สุดนั้นก็ต้องรู้จักหน้าท่ีของตนเสียก่อน รู้จัก

รบัผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเสยีก่อน ต่อจากน้ันกต้็องไม่ก้าวก่ายหน้าทีข่องผู้อืน่ ต้องไม่

ปัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นด้วยอคติใดก็ตาม

ฉนัทาคต ิอคตเิพราะความรกั โทสาคติ อคตเิพราะความโกรธ โมหาคต ิอคติ

เพราะความหลง ภยาคติ อคติเพราะความกลัว อคติทุกประการนี้จะเป็นเหตุให้เกิด

การปัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นได้โดยง่าย

แม้มคีวามกตัญญูกตเวทปีระจ�าใจพอสมควรแล้วจะสามารถดบัอคตทิัง้หมดได้

เมือ่ถงึเวลาจะต้องแสดงกตญัญกูตเวทต่ีอท่านผู้ทรงพระคณุ โดยเฉพาะต่อชาตศิาสนา

พระมหากษัตริย์ สามสถาบันอันทรงพระคุณสูงสุดหาที่เปรียบมิได้นี้

     ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

พงึท�าหน้าที่ของตนให้ดทีี่สุดเสมอ

ทุกคนมีหน้าที่ของตน กล่าวได้ว่าไม่มีผู้ใดเลยท่ีไม่มีหน้าท่ี ผู้ใหญ่หรือเด็ก 

ก็มีหน้าที่ คนชั้นไหนก็มีหน้าที่ และหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่ควรท�าให้ดีที่สุด จึงจะให้ผลดี

ที่สุดแต่ไม่ทุกคนไปท่ีเข้าใจ คือ ไม่เข้าใจว่า หน้าท่ีของตนมีอย่างไรนั้นประการหนึ่ง 

ไม่เข้าใจว่าหน้าทีข่องตนแล้วตนต้องท�าให้ดทีีสุ่ดอกีประการหนึง่ ความไม่เข้าใจดงักล่าว

เป็นสิง่ทีอ่าจแก้ไขให้เป็นเข้าใจขึน้มาได้ ทัง้นีก้ด้็วยการศึกษาให้เกดิความรูว่้าตนมหีน้า

ที่อย่างไร
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การศึกษานั้นก็มีหลายทาง ไม่ใช่แต่จากหนังสืออย่างเดียว จากบุคคลจาก

เหตุการณ์ก็เป็นการศึกษาให้เกิดความรู้ได้เช่นเดียวกัน ว่าตนมีหน้าที่อย่างไร เช่นอยู่

ในวัยเด็กขนาดไหนก็ศึกษาจากเด็กในวัยเดียวกับตนได้ ว่าเขาท�าอะไรกันที่มีผู ้

รบัรองว่าเป็นการท�าหน้าท่ีทีเ่หมาะสมถกูต้องเป็นต้นว่าใคร ๆ  กร็บัรองกนัทัว่ไปว่าเดก็

ที่ท�าหน้าที่ที่เหมาะสมก็คอืศึกษาเลา่เรยีน เชน่นี้ถ้าตนอยู่ในวัยเดียวกนัก็ให้รู้วา่หนา้ที่

ของตนก็คือต้องศึกษาเล่าเรียน

เมื่อรู้หน้าท่ีของตนแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจต่อไปว่าการท�าหน้าที่อย่างดีท่ีสุด

กับเพียงว่าท�านั้นอย่างไหนถูกอย่างไหนไม่ถูก จะรู้ว่าถูกหรือไม่ถูกก็รู้ได้จากผลที่ 

เกดิขึน้ซึง่กอ็าจศึกษาจากผูอ่ื้นท่ีอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรยีนเช่นเดยีวกบัตนนัน่เอง ดใูห้เห็น

ว่าผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังกับผู้ท่ีเพียงแต่เรียนไปเท่านั้น ระหว่างสองฝ่าย

นีฝ่้ายไหนทีไ่ด้รบัผลส�าเรจ็ดกีว่ากัน ก็ย่อมจะต้องเหน็ว่าฝ่ายทีเ่อาจรงิเอาจงั หรอืกล่าว

ให้ถูกก็คือฝ่ายที่ท�าหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดนั้นแหละ เป็นฝ่ายที่จะได้รับผลส�าเร็จ 

ดีกว่า

การท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นสิ่งควรท�า นี่ก็หมายถึง 

ผู้อยู่ในวัยท�ากิจการงานท้ังหลายด้วย ท่ีต้องท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด จึงจะสมควร  

จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้แก่ตนเองก่อนอื่นและแก่ประเทศชาติเป็นล�าดับไป

การศึกษาให้รู้หน้าท่ีของตนและการอบรมตนให้ต้ังใจท�าหน้าที่อย่างดีที่สุด

เป็นการบริหารจิตอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการยกจิตให้สูงขึ้นได้

การกระท�าใด ๆ ที่ถูกต้องเป็นการยกจิตหรือบริหารจิตไปด้วยในตัวทั้งนั้น  

ตรงกันข้ามกับการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการท�าจิตใจให้ตกต�่าไปด้วยในตัวเช่นกัน

ผูเ้หน็ค่าของจติว่าเป็นสิง่สงูค่ากว่าส่ิงใดอ่ืนทัง้ส้ินจงึควรเริม่บรหิารจิตด้วยการ

ศกึษาให้รูห้น้าทีข่องตนและท�าหน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุ จ�าเป็นต้องกล่าวไว้ด้วยว่าการที่

บุคคลจะท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดได้นั้น บางทีก็จ�าเป็นต้องเสียสละเป็นอันมาก ทั้งนี้

แล้วแต่หน้าที่ใดจะต้องการเสียสละอย่างใด จะยกตัวอย่างพอสมควร เช่นหน้าที่เป็น

นกัเรยีนกต้็องเสยีสละเวลาท่ีจะได้เท่ียวได้เล่นได้สนกุเพลดิเพลนิ เพือ่จะได้มีเวลาศึกษา

เล่าเรยีนให้มากยิง่ขึน้ ต้องเสยีสละเพ่ือนฝงูทีจ่ะพาไปผดิ คอืพาไปให้ไม่ได้ศกึษาเล่าเรียน
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อย่างจรงิจงั หน้าท่ีเป็นผูป้กครองก็ต้องเสยีสละความสุขสบายบ้าง ความเป็นญาตพิีน้่อง

มติรสหายบ้าง ความได้ผลประโยชน์ข้างส่วนตนบ้าง ฯลฯ เหล่านีเ้ป็นต้น ถ้าส่ิงทีจ่�าเป็น

ต้องสละเหล่านั้นเป็นส่ิงที่จะกีดขวางมิให้ตนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีผู้ปกครองได้อย่างดี

ที่สุด แม้ผู้มีหน้าท่ีปกครองไม่รู้จักหน้าท่ีของตน และไม่เสียสละอย่างเต็มท่ีก็จะท�า

หน้าที่ได้ดีเต็มที่ไม่ได้ ผลที่เกิดขึ้นก็จะดีเท่าที่ควรไม่ได้

ผู้เป็นเด็กท�าหน้าที่ไม่ถูกต้องเต็มที่นั้นแม้จะไม่เกิดผลดีเท่าท่ีควร ก็ยังดีกว่า

ผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญที่ท�าหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ดีเต็มที่ เพราะผลที่เกิดจากการกระท�า

เช่นน้ันเป็นผลกว้างขวางครอบคลุมถึงประเทศชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ผูม้หีน้าท่ี

ปกครองหรอืนกัปกครองจงึจ�าเป็นต้องศกึษาให้รู้จกัหน้าท่ีของตนให้กระจ่างชดั และต้อง

บริหารจติให้อย่างย่ิงเพ่ือให้สามารถเสยีสละได้อย่างถงึทีส่ดุ เพือ่ผลส�าเรจ็ในการปกครอง

ให้เกดิความม่ันคงแก่ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ซึง่แน่นอนทีสุ่ด ผลส�าเรจ็

น้ันย่อมเป็นผลดแีก่ตนเองด้วย เพราะเรือ่งของกรรมนัน้มิใช่เรือ่งของคนอืน่ เป็นเรือ่ง

ของผู้กระท�ากรรมเองที่จะต้องได้รับผลแน่นอน

ผูท้�ากรรมดย่ีอมได้รบัผลด ีผูท้�ากรรมชัว่ย่อมได้รบัผลชัว่ ถ้าศึกษาเรือ่งกรรม

กันให้เข้าใจจริง ให้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมให้จริง ๆ จะไม่มีการกระท�าสิ่งที่ไม่ควรท�า ที่

ไม่ดีงาม เพราะจะต้องรู้ว่าถ้าผู้ใดท�าไม่ดีก็ผู้นั้นแหละจะต้องได้รับผลแห่งการกระท�า

นั้นที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อน ความเสื่อมจากภาวะที่พึงปรารถนาทั้งปวง

     ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

กรรมเป็นเครื่องจ�าแนก

ปัญหาหนึ่งซึ่งน่าจะทุกคน ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ชายหญิง ต้องเคยปรารถนา 

กนัอยูเ่สมอ ก็คือท�าไมเราไม่เหมือนคนน้ันไม่เหมอืนคนนี ้โดยเฉพาะในเรือ่งฐานะชาติ

ก�าเนิดผูท้ีต่�า่กว่ามกัจะเป็นผูท้ีป่รารถนาดงักล่าวอยูเ่สมอ และไม่ว่าจะมฐีานะชาติก�าเนดิ

ดีแล้วสูงแล้วเพียงใด ก็ยังอดจะปรารถนาเพราะน�าตนไปเปรียบกับผู้ที่สูงกว่าอยู่ไม่ได้

นั่นเอง
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ปัญหานีเ้ป็นปัญหาท่ีดอีย่างย่ิง แม้เมือ่ตัง้ปัญหาขึน้แล้วพยายามหาค�าตอบให้

ได้ถูกต้องตามความจริง ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวผู ้เป็นเจ้าของอย่างย่ิง  

แต่ก็มีน้อยเหลือเกินท่ีจะแก้ปัญหาน้ีจนกระจ่างแก่ใจให้เป็นความเข้าใจถูกต้องถ่องแท้ 

มแีต่ปรารภขึน้แล้วกห็าค�าตอบไปตามชอบใจตนเองโดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นค�าตอบทีถู่ก

ต้องเป็นคณุเป็นประโยชน์แก่ตนหรอืไม่ ด้วยเหตนุีปั้ญหาส�าคัญทีจ่ะให้คณุได้เป็นอย่าง

ยิง่จึงจะยงัคงเป็นปัญหาทีต้่องถามกนัอยู่ไม่จบสิน้ โดยไม่มีค�าตอบอนัจะเป็นคณุยิง่ใหญ่

แก่ผู้ถามนั้น ๆ  เลย

ไม่ต้องไปยกตัวอย่างคนอ่ืนให้ไกลตัวเราออกไป ยกตัวเรานี้แหละขึ้นเป็น

ตวัอย่างเลยทีเดยีว เป็นเจ้าของปัญหาท่ีว่า ท�าไมเราจงึไม่เหมอืนใครกไ็ด้ทีม่ฐีานะชาติ

ก�าเนดิดกีว่าเราสงูกว่าเรา ท�าไมเขาจงึเป็นเช่นนัน้ ท�าไมเราจงึเป็นเช่นนี ้เขาเกดิมาใน

ชาติสกุลที่ดีกว่าเรา มีฐานะสูงมั่งคั่งที่อ�านวยความสะดวกสบายให้แก่เขาได้สารพัด

อย่างเราท�าไมไม่เป็นเช่นนัน้ เราอาจจะสะดวกสบายกว่าคนพวกหน่ึง แต่ก็ไม่ทดัเทยีม

คนอีกพวกหนึ่งซ่ึงเราอยากจะทัดเทียม เพราะความสูงส่งมั่งมีศรีสุขสะดวกสบายนั้น

ยิง่มเีพยีงใดกย่ิ็งด ีปถุชุนท้ังหลายย่อมปรารถนาเช่นน้ี ปัญหาเช่นนีจ้งึมอียูท่ัว่ไปแม้ใน

บรรดาผูท้ีม่ัง่มศีรสีขุสะดวกสบายอยูแ่ล้ว ไม่เพยีงจะมอียูแ่ต่ในบรรดาผูล้�าบากยากจน

เท่านั้น

เป็นเรือ่งกเิลส ซึง่ถ้าหาค�าตอบให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิแล้ว กเิลสน่ันแหละ

จะน�าไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่สละกเิลส และกเิลสกค็อืโลภโกรธหลงสามประการนีล้ะได้เพยีง

ใดก็จะละทุกข์ได้เพียงนั้น ได้พบความสุขร่มเย็นใจเพียงนั้น

ค�าตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้นถ้าชอบง่าย ก็ถือเอามาได้ทันทีเลยจาก 

พระพทุธวจนะ พระพทุธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า กรรมเป็นเครือ่งจ�าแนกสตัว์ นัน้กค็อืทรง

กล่าวว่าความแตกต่างของสัตว์บุคคลเกิดจากกรรม กรรมแตกต่างกัน สัตวบ์ุคคลจึง

แตกต่างกันไปตามกรรม กรรมในปัจจุบันพอเห็นได้ชัด ๆ ก็เช่น ท�ากรรมใดก็เป็นไป 

ตามกรรมนั้น ท�าเกษตรกรรมก็เป็นเกษตรกร ท�าอุตสาหกรรม ก็เป็นอุตสาหกร  

ท�าพาณิชยกรรมก็เป็นพาณิชยกร คือท�านาก็เป็นชาวนา ท�าสวนก็เป็นชาวสวน ท�าไร่

ก็เป็นชาวไร่ดังนี้เป็นต้น นี้กล่าวว่ากรรมจ�าแนกอย่างที่เห็นได้ชัด ๆ



343การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

กรรมจ�าแนกที่เห็นได้ยากขึ้นไปอีกเพียงเล็กน้อยก็คือ ท�ากรรมดีก็เป็นคนดี

ท�ากรรมชั่วก็เป็นคนชั่ว ที่กล่าวว่าเห็นได้ยากก็เพราะผู้อื่นนอกจากผู้ท�ากรรมเองอาจ

เห็นได้ยาก เพราะไม่ได้รู้ได้เห็นการกระท�านั้น ๆ ผู้อ่ืนจึงอาจจะรู้ไม่ได้เสมอไปว่า 

คนไหนดีคนไหนชัว่แม้แต่เจ้าตวัผูก้ระท�ากรรมเอง บางทโีมหะความหลงมมีากกย็งัไม่รู้

ว่าตนกระท�ากรรมดหีรือชัว่กนัแน่ บางทีท�ากรรมไม่ดก็ียังหลงว่าท�ากรรมด ีซึง่กท็�าให้

หลงคิดว่า ตนเป็นคนดีไปด้วย แม้ผู้ที่ท�าจะหลงไปถึงเช่นนี้แต่กรรมก็หาได้จ�าแนกผิด

ไปตามความหลงไม่ กรรมจ�าแนกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอ

ถ้าท�ากรรมไม่ดีต้องเป็นคนไม่ด ีถ้าท�ากรรมดต้ีองเป็นคนด ีไม่ว่าตวัเองจะคดิ

อย่างไร คนอ่ืนจะคิดอย่างไร กรรมก็คงจ�าแนกไปตรงตามความเป็นจริงอยู่นั่นเอง

หน้าที่ของกรรมมีอยู่เช่นนี้ ไม่อาจมีอะไรมาบิดเบือนได้ ผู้ที่มีความแตกต่าง

กันทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะกรรมจ�าแนกนั่นเอง กรรมที่ต่างคนต่างท�ากันไว้

นัน่เอง ท�านาเป็นชาวนาท�าไร่เป็นชาวไร่ ท�าความเป็นเศรษฐกีต้็องเป็นเศรษฐ ีท�าความ

เป็นผูม้ยีศมตีระกลูกต้็องเป็นผูม้ยีศมตีระกลู ท�าความเป็นคนยากจนอนาถาก็ต้องเป็น

คนยากจนอนาถา ท�าความเป็นคนฉลาดก็ต้องเป็นคนฉลาด ท�าความเป็นคนโง่ก็ต้อง

เป็นคนโง่ท�าไว้อย่างไรกต้็องได้อย่างนัน้ ตดิต่อเกีย่วพนักนัมาเนิน่นานจนบางทกีท็�าให้

แลไม่เห็นเหตุ คือไม่เห็นว่าได้ท�ากรรมใดไว้ มาเห็นเอาแต่ผลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

บริหารจิตให้มากคืออบรมจิตให้มีเหตุผลมีปัญญาให้มากจะได้เข้าใจเรื่องกรรมจ�าแนก

สัตว์บุคคลให้เป็นไปต่าง ๆ  กัน

         ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

ความลมืเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจเรื่องกรรม

ถ้าไม่มปัีญญาจะพจิารณาใคร่ครวญให้เห็นความจรงิว่า กรรมเป็นเครือ่งจ�าแนก

สตัว์ดังพระพทุธองค์ตรสัไว้ กน่็าจะมีปัญญารบัฟังค�าทีพ่ระพทุธองค์ทรงสัง่สอนไว้ด้วย

มีพระกรุณาต่อสรรพสัตว์เป็นอย่างยิ่ง
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ท�าไมจึงกล่าวว่าการที่ทรงสอนว่า กรรมเป็นเครื่องจ�าแนกสัตว์เป็นการทรง

แสดงพระกรุณาอย่างย่ิงต่อสรรพสัตว์ เหตุผลก็เพราะค�าสอนนี้แหละจะเป็นเหตุให ้

ผู้เชื่อสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละเว้นการปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิดท้ังปวง ผลก็คือจะถูก

กรรมคอืการกระท�าของตนเองนัน้แหละจ�าแนกให้เป็นคนด ีมคีวามสขุความเจรญิตาม

ควรแก่การกระท�าของตน ส่วนผู้ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ละเว้นการปฏิบัติชั่ว

ปฏบัิตผิดิ ผลกจ็ะถกูกรรมคอืการกระท�าของตนเองนัน้แหละจ�าแนกให้เป็นคนไม่ดไีม่มี

ความสุขความเจริญตามควรแก่การกระท�าของตน

พระพุทธองค์ทรงแสดงพระกรุณาอย่างย่ิงแล้วท่ีทรงชี้ทางไปสู่ความเป็นคนดี

มีความสุขความเจริญ ให้ผู้ไม่เชื่อไม่ด�าเนินไปตามทางที่ทรงช้ีเป็นผู้ปฏิเสธไม่รับ 

พระกรุณา หาใช่ไม่ทรงมีพระกรุณาไม่ อาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ผู้ไม่ยอมเชื่อว่า

กรรมเป็นเครือ่งจ�าแนกสตัว์นัน้แหละคอืผูป้ฏเิสธไม่รบัพระกรณุาของพระพทุธเจ้า ส่วน

ผู้ยอมเชื่อคือผู้น้อมรับพระกรุณา อาจพาตนไปสู่ความดีงามความสุขสวัสดีได้แน่นอน

ยังไม่ต้องกล่าวถึงกรรมข้ามภพข้ามชาติก็ได้เพราะเป็นส่ิงยากจะเข้าใจ มา

พจิารณากนัถงึกรรมในปัจจบุนัชาตนิีเ้สยีก่อน หากเข้าใจเรือ่งกรรมในปัจจบัุนชาตแิล้ว

ก็ย่อมจะสามารถเข้าใจไปถงึกรรมในชาตภิพทีห่่างไกลออกไปได้ ไม่มากกต้็องพอสมควร

ยกนาย ก. กับนาย ข. ขึ้นเป็นตัวอย่าง นาย ก. ได้รับการฝึกหัดอบรมมา

แต่เด็กให้รู้จักพูดจาแสดงกิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงามตามแบบผู้ดีของไทยตลอดมา 

คร้ันโตเป็นผู้ใหญ่ นาย ก. เคยชินต่อการพูดจามีกิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงาม 

เช่นน้ันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดมาแม้ว่านาย ก. จะไม่รู้เลยว่าเมื่อเด็กก็เป็นเช่นนั้น 

เหมือนกัน ตรงกันข้ามกับนาย ข. นาย ข. ได้รับการฝึกหัดอบรมมาแต่เด็กให้พูดจา

แสดงกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยสวยงามตลอดมา ครั้นโตเป็นผู้ใหญ่นาย ข. เคยชิน

ต่อการพูดจามีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยสวยงามเช่นนั้น ก็เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดมา

แม้ว่านาย ข.จะไม่รู้เลยว่าเมื่อเด็กก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นเครื่องแสดงว่าแม้จะไม่ได้

จดจ�าการกระท�าในอดีตไว้ แต่ผลในปัจจุบันก็เป็นผลของอดีตนั่นเอง ไม่ใช่ว่าผลใน

ปัจจุบันเป็นสิ่งปุบปับเกิดขึ้นโดยไม่มีการกระท�าในอดีตเป็นสาเหตุ พูดอีกอย่างหนึ่ง 

ก็คือถ้าไม่มีกรรมแล้วจะมีผลไม่ได้ แต่ผลมีได้แม้ว่าจะจ�ากันไม่ได้แล้วว่าได้ท�ากรรม 
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เช่นใดไว้ แต่ส่วนมากจ�ากันไม่ได้ว่าได้ท�ากรรมใดกันไว้เมื่อมีผลดีเกิดขึ้นให้ได้เสวย 

ก็ยังไม่ค่อยนึกถึงว่าเป็นเพราะได้ท�ากรรมใดไว้ให้เป็นเหตุต่อเมื่อใดผลไม่ดีเกิดขึ้นให้

ต้องเสวย นัน่แหละจงึจะคดิหาเหต ุและกม็กัจะคดิไปว่าเหตคุอืกรรมของตนนัน้ไม่น่า

จะมีผลไม่ดี เหตุที่คิดเช่นนั้นก็เพราะนึกได้แต่กรรมดีที่เพิ่งท�าลงไป ส่วนกรรมที่ท�าไว้

จนลืมเสียแล้วน้ันเป็นกรรมไม่ดีก็นึกไม่ได้ คนจึงมีปกติสงสัยอยู่เป็นอันมากว่าท�าดี

ท�าไมไม่ได้ดี หรือท�าไม่ดีท�าไมจึงได้ดี

ความลมืเป็นเหตุหนึง่ทีท่�าให้คนไม่เข้าใจเรือ่งกรรมตรงตามความเป็นจรงิ คอื

คนจะลืมกรรมที่ตนท�าแล้วในอดีตอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอดีตที่นานไกล

เพียงใดก็ยิ่งจะลืมกันอย่างสนิทเพียงนั้น ลืมกันอย่างไม่เหลือร่องรอยใด ๆ  ให้พอเป็น

เคร่ืองสะกิดเตอืนความจ�าได้เลย ดงันัน้เม่ือผลของกรรมเกดิขึน้ให้ต้องเสวยจงึไม่เข้าใจ

ผลของกรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ดังเช่นกล่าวกันอยู่ว่า คนนั้นท�าดีเห็น ๆ อยู่

ท�าไมไม่ได้ดี คนนี้ท�าไม่ดีเห็น ๆ อยู่ท�าไมได้ดีเช่นนี้แล้วลังเลสงสัยในสัจจธรรมที่ว่าท�าดี

ต้องได้ดีท�าชั่วต้องได้ชั่ว

กล่าวได้ว่ามักจะตดัสนิกรรมนัน้เฉพาะทีก่ระท�าขึน้ในปัจจบุนัเท่านัน้ เท่าทีจ่�า

ได้เท่านั้น เท่าที่เห็น ๆ อยู่เท่านั้น ส่วนที่กระท�ามานานแล้ว ลืมไปหมดแล้ว ไม่เห็น

อยู่กับตาแล้ว มักจะไม่ยอมถือว่าเป็นกรรมเหมือนกัน ทั้งที่ก็เป็นกรรมเหมือนกัน  

เพราะได้กระท�าแล้วเหมือนกัน

สิง่ทีไ่ด้กระท�าแล้วย่อมส�าเรจ็เป็นรปูร่างแล้ว แม้ว่าผู้ท�าหรือใคร ๆ  จะลมืแล้ว

ว่าได้เป็นผู้กระท�าก็หาอาจท�าให้สิ่งที่เป็นรูปร่างแล้วสลายตัวไปได้ไม่ ยกตัวอย่างวัตถุ

ต่าง ๆ  ที่ท�าขึ้นนานแล้วจนไม่รู้ตัวผู้ท�าแล้ว วัตถุนั้นก็ยังคงเป็นรูปร่างชิ้นอันอยู่ กรรม

กเ็ช่นกนัท�าแล้วแม้นานจนไม่รูแ้ล้วว่าได้ท�าไว้แต่เม่ือใด กรรมนัน้กยั็งคงต้องเป็นกรรม

อยูน่ัน่เอง ผู้ใดจะปฏเิสธหาได้ไม่ และเมือ่กรรมเกดิข้ึนแล้ว ผลของกรรมกต้็องตดิตาม

มาอย่างปฏเิสธไม่ได้เช่นกนั เพยีงแต่ว่าสลบัซบัซ้อนจนผูไ้ม่ใช้ปัญญาหรอืไม่ใช้ศรทัธา

ในพระพุทธเจ้ายากจะเชื่อ แต่เชื่อหรือไม่เชื่อกรรมก็ต้องให้ผลอยู่นั่นเอง และกรรมดี

กต้็องให้ผลดี กรรมชัว่กต้็องให้ผลชัว่ แน่นอนตายตวัอยูต่ลอดไป ไม่มอีะไรกต็ามผูใ้ด

ก็ตามจะมาเปลี่ยนแปลงผลของกรรมให้ผิดไปจากที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวแล้วได้
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จงึกล่าวได้ว่า นอกจากความลืมจะท�าให้คนไม่เข้าใจเรือ่งของกรรมถูกต้องตาม

ความจริงแล้ว ความให้ผลสลบัซบัซ้อนของกรรม คอืกรรมไม่ให้ผลตามล�าดบัการกระท�า

ก่อนหลงั กเ็ป็นอกีเหตหุน่ึงทีท่�าให้คนไม่อาจเข้าใจเร่ืองของกรรมได้ถูกต้องตามความจรงิ

ส่วนมากเข้าใจว่า กรรมที่ท�าในปัจจุบันคือเหตุของผลที่ก�าลังได้รับในปัจจุบัน

แม้ก�าลงัท�ากรรมดีอยูแ่ต่ก�าลังได้รบัผลไม่ดก็ีเข้าใจว่าผลไม่ดนีัน้เป็นผลทีเ่กดิจากกรรมดี

ทีก่�าลงักระท�าอยู่นัน่เอง หรอืแม้ก�าลงักระท�ากรรมไม่ดอียู่แต่ได้รบัผลดกีเ็ข้าใจว่าผลดี

นั้นเป็นผลที่เกิดจากกรรมไม่ดี ความเข้าใจเช่นนี้ที่เกิดจากความสลับซับซ้อนแห่งการ

ให้ผลของกรรมเป็นเหตุส�าคัญมากที่ท�าให้มีผู้ท้อแท้ที่จะท�ากรรมดี เป็นเหตุท�าให้ม ี

ผู้ถือโอกาสปลุกปั่นให้ท�าความไม่ดีกันทั่ว ๆ  ไป โดยชี้ให้หลงเข้าใจผิดว่าท�าดีก็เท่านั้น

ไม่เห็นได้ดี สู้ท�าไม่ดีเสียดีกว่าเพราะได้ดีแน่ ดังที่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่

ในระยะน้ีมีผู้ถือโอกาสในเรื่องน้ีกันมากยิ่งกว่าที่เคยมีมาในยุคก่อน ๆ การ

ปลุกปั่นให้หลงท�ากรรมไม่ดีมีอยู่ทั่วทุกแห่ง และเพราะความไม่เชื่อในเรื่องกรรมและ

ผลของกรรมนีแ้หละจงึท�าให้มผีูท้�าไปตามการปลกุป่ันมากมายจนชลุมนุวุน่วายไปหมด 

ปรากฏให้เห็นผลของการท�าไม่ดีอย่างถนัดชัดเจน แต่กระนั้นคนจ�านวนหนึ่งก็ยังไม่

พยายามใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นว่าการกระท�าอันเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน

วุน่วายในทกุวนันีน้ัน้เป็นการกระท�าท่ีไม่ด ีทีผู่ป้รารถนาความสขุสวสัดีแก่ตนเองไม่พงึ

กระท�าอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามจ�าต้องกล่าวว่า กรรมดีท่ีจะให้ผลดีนั้นจะต้องเป็นกรรมดีตาม 

สจัจธรรม ไม่ใช่เป็นกรรมดทีีแ่อบอ้างกนัเอาเองดงัเช่นท่ีมผีูแ้อบอ้างกนัเป็นอนัมาก คอื

แอบอ้างกล่าวกรรมไม่ดว่ีาเพียงใดกจ็ะยิง่ปรากฏผลเป็นความทกุข์ความเดอืดร้อนมาก

เพียงนั้น และผลนั้นใช่ว่าจะเกิดแก่ผู้อื่นดังที่ผู้ท�ามุ่งประสงค์ก็หาไม่ ผลจะเกิดแก่ผู้ท�า

นั่นแหละ อาจจะในเวลาที่ไม่นานจนเกินไปก็ได้ ดังนั้นอย่าประมาทกรรมว่าไม่มีผล  

ว่าจะไม่ให้ผล ถ้าสายเกินไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้ว ผู้ท�านั่นแหละจะรับทุกข์อย่างยิ่ง

        ๘ ธันวาคม ๒๕๑๗
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ไม่มอี�านาจใดเปลี่ยนแปลงผลของกรรมได้

การให้ผลของกรรมนั้น ใครจะเชื่ออย่างไรก็ตาม เมื่อท�ากรรมอันเป็นเหต ุ

เช่นใดก็จะต้องได้รับผลเช่นนั้น ผลของกรรมไม่เป็นไปตามความเชื่อ แต่เป็นไปตาม

ความจริง ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้

แม้บางทีกรรมจะไม่ให้ผลปัจจุบันทันทีคือไม่ให้ผลทันตาเห็น แต่ก็จะต้องให้

ผลในอนาคตใกล้บ้างไกลบ้าง และตวัผูท้�ากรรมนัน่แหละจะได้รบัได้รูไ้ด้เหน็ด้วยตนเอง

อย่างแน่นอน ในอนาคตอันใกล้ก็มีในชาตินี้ ในอนาคตอันไกลก็มีในชาติข้างหน้า

แม้ไม่เชือ่ว่าชาตหิน้าม ีเพราะไม่รูไ้ม่เห็นว่ามีกน่็าจะลองใช้ปัญญาคิดดบู้างว่า

เรามาแต่ไหนชาตนิีเ้ป็นชาตแิรกและชาติเดยีวของเราเช่นนัน้หรอื เราไม่เคยมชีาตก่ิอน

มาเลยหรอื ถ้าไม่เคยมีชาตก่ิอนมาเลย ทกุชวีติในชาตนิีเ้ร่ิมต้นในชาตนิีด้้วยกนัท้ังหมด

ท�าไมทุกชีวิตจึงไม่เหมือนกัน ไม่ทัดเทียมกัน มีความสุข ทุกข์ ดีเลว ไม่เท่ากัน  

อะไรท�าให้เป็นเช่นนั้น

คนอ่ืนจะไม่คิดก็ช่างเถิด แต่เมื่อตั้งใจมาบริหารจิตแล้วก็ควรได้คิดด้วยกัน 

ทุกคน จนให้มีความเข้าใจด้วยกันทุกคนว่า ท�าไมทุกชีวิตหรือจะเรียกว่าสรรพสัตว ์

ในโลกนี้จึงแตกต่างกัน เพียงเล็กน้อยบ้าง มากมายเหลือเกินบ้าง ทั้งในรูปลักษณะ

หน้าตากิริยามารยาทหรือฐานะมั่งมียากจนตลอดถึงชาติตระกูลที่สูงต�่าต่างกันดังที่

ปรากฏให้เหน็อยูอ่ย่างเด่นชดั ความแตกต่างกนัท้ังหมดดงักล่าวเกดิจากอะไร ใช้ปัญญา

คดิแล้วก็จะได้ความเข้าใจ จะเชือ่ในเรือ่งของกรรมและการให้ผลของกรรมว่าเป็นส่ิงมีจรงิ 

เมื่อเกิดความเชื่อเช่นนั้นแล้วก็จะกลัวการท�ากรรมไม่ดี จะอาจหาญท�ากรรมดีท้ังปวง

โดยไม่กลวัอ�านาจอะไรเลย เพราะไม่มอี�านาจใดจะมาเปลีย่นแปลงผลของกรรมดทีีท่�า

แล้วให้เป็นผลไม่ดไีด้เลยเป็นอันขาด ควรม่ันใจในสัจจธรรมนี ้และความมัน่ใจนีจ้ะให้คณุ

สถานเดียวไม่มีโทษแม้เล็กน้อยเพียงใดเลย

ความสุขสวัสดีจะเกิดก็ต่อเมื่อท�าความดีเป็นเหตุเท่านั้น ลงว่าท�าความไม่ดีที่

ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยผิดวิสัยของคนดีมีคุณธรรมแล้วจะให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ตน

นั้นเป็นไปไม่ได้ ยิ่งท�ามากเป็นกรรมดี ก�าลังท�ากรรมไม่ดีแต่แอบอ้างว่าก�าลังท�ากรรม

ดเีช่นนีจ้ะให้เกิดผลดีหาได้ไม่ ผลท่ีจะเกิดข้ึนในกรณเีช่นนีต้้องเป็นผลไม่ดอีย่างแน่นอน
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เพ่ือให้พ้นจากการเชื่อตามค�าแอบอ้างกรรมไม่ดีว่าเป็นกรรมดีจึงจ�าเป็นต้อง

อบรมปัญญา ให้มปัีญญารูจ้กัความดตีามความเป็นจรงิ รู้จกัความชัว่ตามความเป็นจรงิ

ไม่ใช่เชือ่ตามผูม้ปีากเสยีง มคีารมน่าเชือ่ถอื อนัผูใ้ช้คารมคมคายนัน้เม่ือมุ่งประโยชน์ตน

หรอืมุง่ประโยชน์พวกพ้องของตนกย่็อมจะพยายามท�าคนอ่ืนให้ตกเป็นเครือ่งมอืเสรมิสร้าง

ประโยชน์ที่ตนปรารถนาให้บังเกิดข้ึน โดยไม่ค�านึงว่าผู้ใดจะเสียประโยชน์มากน้อย

เพียงไหน

การอบรมปัญญาให้รู้ทัน ให้รู้จักความดีความชั่วคนดีคนชั่วอย่างถูกต้องตาม

ความเป็นจริงเท่านั้นที่จะป้องกันตนเองมิให้พลอยประกอบกระท�ากรรมไม่ดีและต้อง

ได้รับผลของกรรมไม่ดีไปด้วยได้

อนักรรมไม่ดนีัน้ลงว่าได้กระท�าลงไปแล้ว แม้จะเสียใจเพยีงใดในภายหลงักห็า

อาจแก้ไขได้ไม่ ผลไม่ดีต้องเกิด ต้องหนักเบาตามเหตุคือกรรมไม่ดีที่ได้กระท�าลง 

ไปน้ัน จึงควรต้องรอบคอบให้ทีส่ดุ ระมัดระวงัให้ทีสุ่ดเชือ่พระปัญญาคณุของพระพทุธเจ้า

ให้มากที่สุด ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างไรที่เกี่ยวกับความดี

ความช่ัว ทรงมีพระกรุณาสั่งสอนไว้เป็นอันมาก หากไม่ละเลยจนเกินไปก็น่าจะพอรู้

พอเข้าใจตามที่ทรงสอนไว้ น่าจะไม่หวั่นไหวลังเลไปตามเสียงทั้งหลายที่มุ่งร้าย น่าจะ

มีอ�านาจใจเข้มแข็งรวมเป็นพลังต้านทานอย่างได้ผล ช่วยตนให้พ้นได้จากการต้องตก

ไปอยู่ใต้อ�านาจของกรรมชั่ว ต้องเสวยผลของกรรมชั่ว เป็นความทุกข์ความเดือดร้อน

อย่างที่แม้ไม่ปรารถนาแต่ถ้าไปหลงประกอบกระท�าเหตุเข้าแล้วก็ย่อมหนีผลไม่พ้น

       ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๗

กรรมปัจจุบันอาจชนะกรรมในอดตีได้

การบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ได้แนะน�าให้อบรมปัญญาให้มาก ให้ใช้ปัญญา

ใคร่ครวญพิจารณาให้เข้าใจว่าท�าไมชีวิตทั้งหลายในโลกนี้จึงแตกต่างกัน ท้ัง ๆ ท่ีต่าง

ปรารถนาจะมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองด้วยกัน แต่ท�าไมจึงมีผู้ที่จะต้องเป็นทุกข์ 
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ต้องตกต�า่ยากจนคับแค้น ท้ัง ๆ  ท่ีบางคนก็ท�างานมากเท่ากนัแต่ผลทีไ่ด้รับกไ็ม่ทดัเทยีม

กันหรือยิ่งไปกว่าน้ัน บางทีผู้ท�ามากกลับได้รับผลน้อยกว่า ผู้ที่ท�าน้อยกลับได้รับผล

มากกว่าเป็นเพราะอะไร

ใช้ปัญญาที่อบรมด้วยดีให้มากแล้วจะเข้าใจ ว่าเป็นเรื่องของกรรมที่ได้กระท�า

กันไว้แล้วทั้งนั้น กรรมแตกต่างกันอย่างใดผลที่ได้รับมาปรากฏให้เห็นก็แตกต่างกัน

อย่างนั้น กรรมในอดีตท่ีส่วนใหญ่แลไม่เห็นจ�าไม่ได้แล้วนั่นแหละเป็นเจ้าของผล 

ที่ปรากฏให้เห็นความแตกต่างกันอยู่ในทุกวันนี้ แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มถือปฏิสนธ ิ

นัน่ทเีดียว กรรมจ�าแนกมาตัง้แต่นัน้ทเีดียว กรรมของตนนัน่แลหาใช่กรรมของผูอ้ืน่ไม่

ที่บางคนเกิดมายากจนแล้วโทษมารดาบิดาว่ายากจนนั้นไม่ถูก โทษตนเองจึงจะถูก  

ถ้าต้องการจะเลือกมารดาบดิาท่ีม่ังมศีรสีขุกต้็องเลอืกเองแต่ก่อนมาเกดิด้วยการท�าเหตุ 

อนัจะท�าให้ตนสามารถเลือกมารดาบดิาผูมี้ฐานะเช่นนัน้ได้ ถ้าตนเองท�าเหตุคอืท�ากรรม

น่ันเองไว้ในอดตีทีจ่ะให้ผลเป็นความมัง่มศีรสีขุแก่ตนกไ็ม่มผู้ีใดจะมาท�าให้ตนต้องล�าบาก

ยากจนได้มารดาบดิากท็�าให้ตนยากจนไม่ได้ พดูง่าย ๆ  กค็อืถ้าท�ากรรมทีจ่ะให้ผลเป็น

ความมั่งมีศรีสุขก็จะต้องได้มาเกิดกับมารดาบิดาที่มั่งมีศรีสุข จะไม่ไปเกิดอยู่ในสภาพ

ที่เป็นทุกข์ล�าบากยากจน

ทีน่�ามากล่าวนีเ้พยีงเพือ่ให้คดิว่าเรือ่งของกรรมมีจรงิ ให้ผลจรงิ ปรารถนาผล

ดีก็ต้องท�ากรรมดี ต้องไม่ท�ากรรมไม่ดี อย่าเกิดความเห็นผิดต่อไปว่า ถ้าขณะนี้เป็น 

ผู้อยู่ในสภาพที่ไม่ดีต่าง ๆ  เช่นยากจนบ้าง เกะกะเกเรบ้าง แล้วก็ปล่อยให้เป็นเช่นนั้น

ต่อไปโดยถือเสียว่าเป็นผลของกรรมที่ได้ท�าไว้แล้ว เช่นนั้นไม่ถูก

กรรมในอดีตที่ก�าลังให้ผลนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าท�ากรรมปัจจุบันให้ 

หนักแน่นจริงจังและมากมายกว่า เช่น มีนิสัยเกะกะเกเรอยู่ก็แก้ได้ เปลี่ยนให้สุภาพ

เรียบร้อยได้โดยตวัเองต้องท�ากรรมปัจจบุนัให้ถูกต้องให้จรงิจงั คือต้องท�าพร้อมทัง้กาย

วาจาใจ คอืใจกพ็จิารณาให้เห็นว่าความเกะกะเกเรไม่ดีอย่างไร ท�าใจให้มเีหตผุล ให้เหน็

โทษของการเป็นเช่นน้ัน แล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขการพูดการท�าให้ไม่เกะกะเกเรเสีย 

เช่นนี้กรรมปัจจุบันก็จะสามารถเอาชนะกรรมในอดีตได้ ความเกเรท่ีแม้อบรมมาใน
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อดตีกจ็ะสิน้สดุลงได้ ความสภุาพเรยีบร้อยทีพ่ึง่มาอบรมในปัจจบุนักจ็ะเกดิข้ึนแทนทีไ่ด้ 

ฉะนัน้ การเช่ือในเร่ืองของกรรมจึงต้องไม่ใช่เป็นการเชือ่แบบยอมแพ้แก่กรรมทีท่�าแล้ว

ในอดีต จะท�าผิดท�าชั่วไม่สมควรอย่างใดก็โทษว่ามีกรรมท�าไว้เช่นนั้นเป็นเหตุเช่นนี้ไม่

เรียกว่าเป็นการเช่ือกรรมอย่างถูกต้อง แต่กลับเป็นการเชื่อกรรมอย่างผิดอย่างยิ่ง 

เป็นการเชื่อแบบเดียวกับผู้ไม่เชื่อกรรมเสียด้วยซ�้า เพราะผู้ไม่เชื่อกรรมนั้นเมื่อไม่

ต้องการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องใด ๆ  ก็มักจะอ้างว่าเป็นเรื่องของกรรม ท�าอะไร

ไม่ได้ เกิดมาด้วยกรรมเช่นนั้นเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นเกิดมาขี้เกียจก็ปล่อยให้ข้ีเกียจ 

ต่อไป เกดิมาอ่อนแอกป็ล่อยให้อ่อนแอต่อไปเกดิมาขีโ้มโหโทโสกป็ล่อยให้ขีโ้มโหโทโส

ต่อไป เกิดมามักได้ก็ปล่อยให้มักได้ต่อไปเหล่านี้เป็นต้น เรียกว่าไม่เชื่อกรรมแล้ว 

น�ากรรมไปอ้างส่ง ๆ ไปเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องมานะพากเพียรท�ากรรมดีเพื่อเอาชนะ

กรรมไม่ดีทีก่�าลังส่งผลเช่นน้ีไม่ถกูผูม้าบริหารจติต้องไม่ถอืเป็นแบบอย่าง ต้องเชือ่กรรม

ให้ถูกต้อง ต้องมีก�าลังใจเข้มแข็งที่จะท�ากรรมปัจจุบันให้ดีท่ีสุด เพื่อว่าจะได้สามารถ

ยับยั้งผลของกรรมในอดีตที่ไม่ดีให้ได้ และเพื่อสะสมไว้ให้ได้มีความสุขความเจริญ

รุง่เรอืงสบืไปในอนาคตทัง้ในอนาคตอันใกล้ในชาตภิพนี ้และในอนาคตอนัไกลต่อไปอกี

       ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๗



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


