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การเกิดเปนทุกข เกิดดีเปนสุข*

ขอเจริญพร วันนี้อาตมภาพพรอมดวยคณะพระสงฆ
ขออนุโมทนาในวันอันเปนมงคล คือโอกาสที่คุณโยมเกสรี
บุลสุข ไดปรารภวันเกิดซึ่งหมุนเวียนมาครบอายุหกสิบปใน
วันนี้ แลวจัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหาร และไทยธรรมแด
พระสงฆ เปนเครื่องทําใหเกิดสิริมงคลแกชีวิต พรอมกันนี้ก็
ขออนุโมทนาตอญาติมิตรทุกทาน ที่ไดมารวมทําบุญแสดง
ความปรารถนาดีเจริญไมตรีธรรมตอคุณโยมเกสรีในโอกาส
นี้ดวย
นอกจากนั้น มีขอพิเศษที่ควรจะกลาวไวดวย กลาว
คือ คุณโยมเกสรีไดบําเพ็ญกุศลเปนสวนอดิเรก คือการ
เจริญจิตภาวนา ที่เรียกกันงายๆ วา เขารีทรีต (retreat) ใน
ชวงเวลาระยะหนึ่งกอนหนานี้พรอมดวยญาติมิตร เปนการ
เจริญกุศล ทีเ่ หมือนกับวาจะเตรียมรับวันเกิดใหเปนสิรมิ งคล
*

ธรรมกถา ในพิธีทําบุญวาระคลายวันเกิด ของ คุณเกสรี บุลสุข
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มากยิง่ ขึน้ การบําเพ็ญจิตภาวนานัน้ แปลวา การพัฒนาจิตใจ
คือการทําใหจิตใจงอกงามขึ้น หรือแปลอีกอยางหนึ่งวา เปน
การทํากุศลธรรมใหเกิดใหมีใหเพิ่มพูนขึ้นในจิตใจ ซึ่งก็เปน
เรื่องเกี่ยวกับการเกิดเหมือนกัน คือเปนการเกิดของกุศล
ธรรมในจิตใจ นับวาสอดคลองกันดีกับการทําบุญวันเกิด ซึ่ง
เกี่ยวดวยการเกิดของชีวิต
วาถึงเรื่องการเกิดนี้ เราไดยินบอยๆ ในพระพุทธ
ศาสนา ทานกลาวถึงในที่หลายแหง แตเรามักจะไดยินในคํา
สวดมนตที่วา ชาติป ทุกฺขา แปลวา แมชาติคือการเกิด ก็
เปนทุกข ถามองดูตามพระบาลีนี้ ก็ทําใหเกิดความรูสึกวา
พระพุทธศาสนามองการเกิดเปนเรื่องทุกข เปนเรื่องไมสบาย
จนกระทั่งบางคนบอกวา พระพุทธศาสนามองโลกในแงราย
ความจริง ที่วาการเกิดเปนทุกขนี้ เปนการพูดไปตาม
เรื่องของสภาวธรรม หมายถึงการเกิดหรือปรากฏขึ้นของ
สังขาร หรือพูดใหชัดก็คือการปรากฏของขันธ ๕
เมื่อขันธ ๕ ปรากฏพรอมบริบูรณก็เปนชีวิต ขันธ ๕
นั้นเปนสิ่งปรุงแตง อยางที่กลาวแลววาเปนสังขาร เมื่อเปน
สังขารก็ตกอยูในอํานาจของพระไตรลักษณ คือ มีความไม
เที่ยง ไมคงที่ เกิดขึ้นแลว ตั้งอยูแลวดับไป เปนอนิจจัง เมื่อ
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ไมเที่ยง ไมคงที่ ก็อยูในสภาพเดิมไมได ไมสามารถคงทนอยู
เรียกวาเปนสภาวะของความทุกข แลวก็เปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไมเปนตัวเปน
ตนใหใครได จึงเรียกวาเปนอนัตตา
ในที่นี้ จุดสําคัญที่ทานยกขึ้นมาพูดเกี่ยวกับการเกิด
ก็คือวา เปนทุกข ไดแกเปนสภาวะที่คงทนอยูไมได อันนี้เปน
สภาวะที่เปนธรรมดาของสังขาร เมื่อพระพุทธเจาตรัสวา
อยางนั้น ก็คือตรัสไปตามความจริง ถาไมตรัสวาเปนทุกข
จะตรัสวาอยางไร เมื่อมันเปนความจริงอยางนั้น ก็ตองตรัส
ไปอยางนั้น อันนี้เปนการตรัสในแงสภาวะ
แตการตรัสถึงความเกิดนั้น ไมไดตรัสวาเปนทุกข
เสมอไป การเกิดที่เปนสุขก็มี การเกิดเปนสุขในพระพุทธ
ศาสนาเปนอยางไร อาตมภาพจะขอยกตัวอยาง เชน พุทธ
ภาษิตบทหนึ่งวา “สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท” แปลวา การเกิด
ขึ้นของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนความสุข
หรือนํามาซึ่ง
ความสุข พระดํารัสนี้แสดงวา การเกิดก็สามารถทําใหเกิด
ความสุขได เพราะวาเมื่อพระพุทธเจาอุบัติแลวก็ทรงนําแสง
สวางมา ทําใหคนเกิดปญญามองเห็นสัจจธรรม รูเขาใจวา
อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล ควรประพฤติปฏิบัติตอชีวิต
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ของตนเองและตอโลกหรือตอสิ่งแวดลอมทั้งหลายอยางไร
ทําใหแกปญหาชีวิตได ดําเนินชีวิตใหผานพนความทุกข
และประสบความสุข เพราะฉะนั้นจึงกลาววา การอุบัติของ
พระพุทธเจานําความสุขมาให
อยางไรก็ตาม ไมตองพูดถึงบุคคลซึ่งเปนที่เคารพสูง
สุด แมแตผูที่ยังมิใชเปนบุคคลในอุดมคติ ยังมิใชพระพุทธ
เจา เพียงแคเปนบุคคลดีงามที่เรียกวา สัปบุรุษ โดยทั่วไป
คนที่เรียกวาสัปบุรุษนั้น เกิดขึ้นที่ไหนก็นําความสุขมาใหที่
นั่นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสไวในบาง
แหงวา สัปบุรุษ หรือสัตบุรุษ เกิดขึ้นมาก็เพื่อความสุขของ
พหูชน หรือของชนจํานวนมาก ทั้งคนในบาน คนในครอบ
ครัว คนในปกครอง คนที่รวมงานการ ตลอดจนบานเมือง
กระทั่งถึงสังคมทั้งหมด ทําใหเกิดมีความสุขทั่วไป อันนี้ก็
เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงวา การเกิดนําความสุขมาใหได
แตก็ยังเปนการมองอยางกวางๆ
ทีนี้ชิดเขาไปอีก มองละเอียดลึกซึ้งเขาไปถึงภายใน
ชีวิตของแตละคน ภายในชีวิตของแตละคนนี้สวนที่ลึกที่สุด
ละเอียดที่สุดก็คือ จิตใจ ในจิตใจนั้นก็มีการเกิดอยูตลอด
เวลา และการเกิดนั้นก็มีทั้งการเกิดที่ดีและไมดี แลวแตสิ่งที่
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เกิดขึ้นในจิตใจนั้น ตามปกติทั่วไปการเกิดจึงมีสองอยางคือ
การเกิดของอกุศลธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมดี เปนบาปอยางหนึ่ง
และการเกิดของกุศลธรรม กลาวคือสิ่งที่เปนบุญเปนกุศล
เปนความดีงาม เปนคุณธรรมอยางหนึ่ง ถาอกุศลธรรมเกิด
ขึ้นในจิตใจ ก็ทําใหจิตใจขุนมัว เศราหมอง ไมสบาย คับ
แคบ อึดอัด ไมมีความสุข แตในทางตรงขาม ถากุศลธรรม
เกิดขึ้น ก็ทําใหเกิดความสบาย ปลอดโปรง ผองใส มีความ
สวาง มีความสงบ และเปนความสุข การเกิดภายในจิตใจที่
จะดีก็คือ การเกิดของกุศลธรรม เพราะฉะนั้น พระพุทธเจา
จึงตรัสเนนสิ่งสําคัญ คือ ทําอยางไรจะใหชีวิตของเราแตละ
คน โดยเฉพาะในจิตใจของเรานี้เกิดกุศลธรรมขึ้นอยูเสมอ
ถามีกุศลธรรมเกิดขึ้นอยูเสมอ ก็เปนการเกิดที่ดี เปนการเกิด
ที่ประเสริฐ
เพราะฉะนั้น แมวาชาติคือความเกิด ซึ่งหมายถึง
การเกิดของขันธ ๕ หรือการเกิดของสังขารที่ปรุงแตงจะเปน
ทุกข มันก็เปนเรื่องของทุกขตามสภาวะ แตในทางปฏิบัติ
เราสามารถทําใหมีความสุขได คือ โดยสภาวะเปนทุกข แต
ในทางปฏิบัติทําใหเกิดความสุข อันนี้คือวิธีการของพระพุทธ
ศาสนา เพราะฉะนั้น ถาคนมองพระพุทธศาสนาไมทั่วตลอด
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ก็ อ าจเข า ใจผิ ด ว า พระพุ ท ธศาสนานี้ ส อนเรื่ อ งความทุ ก ข
มองโลกในแงราย แตอันที่จริงพระพุทธเจาตรัสสอนเรื่อง
ทุกข
ก็เพื่อใหเรารูความจริงแลวเราจะไดปฏิบัติถูกตอง
ปฏิบัติถูกตองแลวก็เกิดความสุข พระพุทธศาสนาก็เลยเปน
ศาสนาแหงความสุข เพราะการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
นั้น เปนการปฏิบัติดวยความสุข
เคยมีผูมาโตตอบ หรือมาสนทนากับพระพุทธเจา
เขามีความเขาใจวา ความสุขจะตองเขาถึงหรือเขาถึงไดดวย
ความทุกข แตพระพุทธเจาตรัสวา ไมจําเปนตองเปนเชนนั้น
ความสุขสามารถเขาถึงไดดว ยความสุข ลัทธิทถี่ อื วาความสุข
จะตองเขาถึงไดดวยความทุกข มีตัวอยางที่ชัดเจนคือ ลัทธิ
นิครนถ
ลัทธินิครนถถือวา เราจะเขาถึงความสุขได ตอง
ปฏิบัติดวยความทุกข เพราะฉะนั้นพวกนิครนถจึงบําเพ็ญ
ตบะ มีการทรมานตนดวยประการตางๆ เชน ลงไปอาบแช
น้ําในฤดูหนาว และไปยืนนั่งนอนอยูกลางแดดในฤดูรอน ถา
เปนนักบวชจะโกนศีรษะก็ถอนผมทีละเสน ทําทรมานทรกรรม
ตัวเองดวยประการตางๆ เรียกวาบําเพ็ญตบะ เพราะเขาถือ
วา จะตองเอาความทุกขมาแลกเพื่อจะใหไดความสุข แต
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พระพุทธศาสนาสอนวา ความสุขเปนสิ่งที่เกิดขึ้นดวยการ
ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ดังนั้น โดยทั่วไป ความ
สุขเราจึงสามารถเขาถึงไดดวยความสุข เพราะฉะนั้น เราจึง
มีขอปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติก็มีความสุขเลยทีเดียว ญาติโยม
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เวลาปฏิบัติก็มีความสุข เมื่อ
ปฏิบัติไปแลว เจริญกาวหนาไปก็จะบรรลุจุดมุงหมายที่มี
ความสุขดวย นี้เปนลักษณะของพระพุทธศาสนา
เราจึงไดพบเห็นวา เมื่อคนจากตางประเทศหรือตาง
ชาติหรือตางวัฒนธรรมเขามาเห็นคนไทย จะประทับใจวา
คนไทยมีชีวิตจิตใจราเริงเบิกบาน มีหนาตายิ้มแยมผองใส มี
ความสุข แตในเวลาเดียวกัน จะสังเกตเห็นวา ถาฝรั่งมองไป
ที่คําสอนเขาจะหาวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความ
ทุกข มองโลกในแงราย ทีนี้พอเห็นชาวพุทธเขาก็เห็นวามี
ความสุข เขาก็เลยไมสามารถเขาใจวาอะไรกัน แตที่จริงนั้น
ก็คือ พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักความจริง ที่มีทุกขอยูตาม
สภาวะ แตแลวเมื่อปฏิบัติทานใหปฏิบัติดวยความสุข นี่คือ
หลักการของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติดวยความสุขที่
สําคั ญ ก็ คื อ การที่ เ ราทําให กุ ศ ลธรรมเกิ ด มี ขึ้ น ในใจตลอด
เวลา ถาใครทําใหกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจไดเสมอ คนนั้นก็จะ
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มี การปฏิบัติธรรมที่แทจริง แลวก็จะมีความสุขอยูเรื่อยๆ อัน
นี้เปนหลักสําคัญมาก เพราะวาการเกิดของกุศลธรรมนั้น
เปนการเกิดในจิตใจของเราแตละขณะนี่เอง
หลักของพระพุทธศาสนาไดสอนไววา จิตของเรา
เกิดดับอยูตลอดเวลา ทีนี้ ในการที่จิตเกิดดับนั้นมันก็เกิด
และดับไปพรอมดวยกุศลธรรม และอกุศลธรรม ถาเกิดกุศล
ธรรมจิตนี้ก็เกิดดับพรอมดวยกุศลธรรม ถากุศลธรรมเกิดดับ
อยูเสมอ จิตนั้นก็เจริญงอกงามขึ้นดวยกุศลธรรม คําวา เกิด
นั้นใกลกันกับคําวา เจริญงอกงาม เมื่อเราเกิดมามีชีวิตขึ้นนี้
หลังจากเกิดแลวเราก็หวังวาจะมีความเจริญงอกงาม ถาเกิด
แลวไมเจริญตอไปก็คือชีวิตดับสิ้น เกิดแลวจึงตองเจริญตอ
ไปดวย แตถาวิเคราะหใหละเอียดแลว ความเจริญคืออะไร
ความเจริญ นั้นวาที่จริงแลว ก็คือการเกิดที่ตอเนื่อง
กันไปนั่นเอง ดังเชนชีวิตของเราที่เกิดมาจากครรภมารดานี้
ในสวนของรางกายประกอบดวยสิ่งที่เรียกวา เซลล หรือทาง
พระเรียกวาเปนองคยอยๆ ของรูปขันธ เปนรูปธรรม ซึ่งมีทั้ง
มหาภูตรูป และอุปาทายรูปตางๆ มากมาย สิ่งเหลานี้เกิดดับ
อยูตลอดเวลา หลังจากที่เราเกิดมาแลว ก็มีการเกิดยอยๆ
อยางนี้ในแตละขณะเรื่อยมา รางกายของเราจึงเจริญเติบโต
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๙

ตอมาได ความเจริญเติบโต ก็คือ สภาพที่มีการเกิดเพิ่ม
อัตราขึ้นในแนวทางนั้นๆ นั่นเอง
ในทางจิตใจก็เหมือนกัน จิตใจก็มีการเกิดอยูเสมอ
ถามีการเกิดของกุศลธรรมอยูเสมอตลอดเวลา ชีวิตของเราก็
เจริญงอกงาม จิตใจก็เจริญงอกงาม คือมีความดีงามเพิ่ม
มากขึ้นๆ นั่นเอง ซึ่งก็หมายความวา เมื่อเราพูดวากุศลธรรม
เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น ก็เทากับบอกวา กุศลธรรมเกิดขึ้น
บอยๆ เรื่อยๆ เพราะฉะนั้น หลักการปฏิบัติธรรมสําคัญก็คือ
ทําอยางไรจึงจะใหกศุ ลธรรมนีเ้ กิดขึน้ อยูเ รือ่ ยๆ ตอเนือ่ งกันไป
แล ว อั น นั้ น ก็ จ ะกลายเป น ความเจริ ญ งอกงามของจิ ต ใจ
ความเจริญงอกงามนี้แหละที่เราเรียกวา ภาวนา ความมุง
หมายของภาวนาก็คือ การทําใหกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจตอ
เนื่องกันไปเรื่อยๆ แลวกุศลธรรมก็จะเจริญเพิ่มพูนไป จน
กระทั่งเต็มบริบูรณ
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจนั้นมีมากมายเหลือเกิน ควร
จะยกมากลาวเฉพาะที่เปนขอสําคัญๆ โดยเฉพาะที่เรามักใช
ในการวัดวาเราไดเจริญงอกงาม หรือพัฒนาไปไดแคไหน
เพียงใด พระพุทธเจาไดตรัสหลักธรรมบางอยางไว ซึ่งเรา
สามารถใชตรวจดูตัวเอง ถาธรรมเหลานี้เกิดขึ้นในใจของเรา
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อยูตอเนื่อง ก็เปนเครื่องวัดไปในตัววา เรากําลังมีความเจริญ
งอกงามในธรรมเปนอยางดี หลักธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธ
เจาตรัสไว สําหรับใชวัดความเจริญของจิตใจของแตละคน
ก็คือ หลักธรรมที่เรียกวา อริยวัฒิ หรืออริยวัฑฒิ หรือจะ
เรียกวา อารยวัฒิก็ได แปลวา ความเจริญอยางอริยชน หรือ
ความเจริญของอริยชน หลักความเจริญของอริยชนนี้ เปน
เครื่องวัดความเจริญกาวหนาของพุทธศาสนิกชนไดทั่วไป
หลักนี้มี ๕ ประการ ดวยกัน
ประการที่หนึ่งคือ ศรัทธา ทานใหดูวา ศรัทธานี้งอก
งามขึ้นในใจของตนหรือไม ศรัทธา ก็คือความเชื่อ ความเชื่อ
นั้นมี ๒ อยาง อยางแรกคือ ความเชื่อที่เรียกวา อมูลิกา
ศรัทธา แปลวา ความเชื่อที่ไมมีมูล คือไมมีเหตุผล โดย
เฉพาะความเชื่อที่งมงาย หมายความวา เห็นอะไรไมไดคิด
ไมไดพิจารณาก็โนมใจเชื่อตามไป ถาโนมใจเชื่อตามไปเฉยๆ
ก็ไมมีหลัก ตอไปก็กลายเปนความเชื่อแบบหลงใหล แลวก็
กลายเปนความงมงาย ในทางพระพุทธศาสนาทานใหมี
ความเชื่ออยางที่สอง คือ อาการวตีศรัทธา แปลวา ศรัทธาที่
มีเหตุผล คือ มีปญญาประกอบ รูเขาใจเหตุผล รูเขาใจเหตุ
ปจจัย มองเห็นธรรม โดยเฉพาะความเปนไปตามเหตุปจจัย
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มองเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยูดับไปซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัย
เมื่อพิจารณาเรื่องราวตางๆ ก็ดูวา เปนเรื่องที่สอดคลองกับ
ความเปนไปตามเหตุปจจัยหรือไม ดําเนินสืบเนื่องกันตาม
หลักเหตุและผลหรือไม
ศรัทธาหรือความเชื่อที่มีเหตุมีผลนี้แหละ ถาหยั่งลง
ในใจของเราแลวก็เรียกวา ไดเกิดมีกุศลธรรมที่ตองการ แต
กุศลธรรมที่ตองการนั้นยังตองเจริญตอไปอีก ความเชื่อใน
ความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้แหละ
เปนสวนสําคัญของ
ความเชื่อในธรรม ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อในความดีงาม ใน
กฎเกณฑแหงความดีความชั่ว เปนความเชื่อในหลักความ
จริง เปนความเชื่อที่มีเหตุผล เปนเหตุเปนผล เมื่อเชื่อใน
ธรรม ก็เชื่อในพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจา ที่แสดง
หลักความจริงแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย เปนตนนั้น
แลวก็เชื่อในพระพุทธเจาผูสอนหลักความจริงนั้น เชื่อในพระ
สงฆ ซึ่งประกอบขึ้นดวยหมูชนผูปฏิบัติตามหลักการนั้น
เรียกงายๆ เชื่อในพระรัตนตรัย หรือศรัทธาในพระรัตนตรัย
ความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือพูดรวมๆ
วา ความเชื่อในพระรัตนตรัยนี้ จะตองเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
พรอมกันกับความรูความเขาใจในธรรม เมื่อไดศึกษาเลา
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เรียนหลักธรรมมีความเขาใจมากขึ้น หรือวาไดปฏิบัติดวย
ตนเอง ประจักษผล ไดรับความสงบสุขของชีวิตจิตใจ ไดเห็น
จริงเห็นจัง ศรัทธาก็เพิ่มพูนขึ้น ความเชื่อความมั่นใจก็แนน
แฟนยิ่งขึ้น ศรัทธานี้จะมากขึ้นจนถึงระดับสูงสุด เรียกวาเปน
อจลศรัทธา คือ ศรัทธาที่ไมหวั่นไหว
ทานบอกวา พระโสดาบันเปนบุคคลที่มีอจลศรัทธา
คือศรัทธาที่ไมหวั่นไหว นี่เปนขั้นสูงสุดของความมีศรัทธา
เมื่อศรัทธาถึงขั้นสูงสุดแลว
ก็เปนการเขาถึงความเปน
อริยบุคคลชั้นตน ตอจากนั้นก็เจริญกาวหนาตอไปอีกโดย
ศรัทธานั้นนําไปสูปญญา จนกระทั่งในที่สุดก็ไมตองอาศัย
ศรัทธาอีกตอไป เรียกวาอยูเหนือศรัทธา ตอนนั้นก็จะเปนขั้น
ของพระอรหันต แตเบื้องตนนี้ ในระดับแหงการปฏิบัติของ
อริยชนทั่วไป กิจที่ถือเปนสําคัญก็คือการทําศรัทธาใหเจริญ
เพิ่มพูนขึ้น เพราะฉะนั้น ทานจึงใหดูวา ศรัทธาความเชื่อ
ความมั่นใจในคุณธรรม ในความดีงาม ในคุณพระรัตนตรัย
นี้ เจริญเพิ่มพูนขึ้นหรือไม ถาหากไดพิจารณาดูตัวเองแลว
มองเห็นวามีศรัทธาเกิดขึ้นในใจบอยๆ จิตใจผองใส จิตใจ
เอิบอิ่มดวยศรัทธา และมีศรัทธาที่มั่นคงเพิ่มขึ้น ก็แสดงวามี
ความเจริญอยางอริยชนขั้นที่หนึ่ง
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ตอไปขอที่สอง คือ ศีล ศีลนั้นก็คือปกติของกาย
วาจา หมายถึงการสํารวมกายวาจาใหอยูในสุจริต คือความ
ประพฤติที่ดีงาม ความประพฤติที่ดีงาม หรือการสํารวมกาย
วาจาอยูในสุจริตคืออะไร ก็คือกายวาจาที่ไมกอความเดือด
รอนแกใครๆ ไมเบียดเบียนผูอื่น การที่กายวาจาของเราอยู
ในความสงบเรียบรอย ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกผู
อื่นนี้เปนศีล จะเห็นงายๆ วา หลักศีลเบื้องตน ก็คือการที่วา
บุคคลแตละคนอยูเปนปกติรวมกับผูอื่น ไมใชกายวาจาของ
ตนนี้ ไปทําใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น
เริ่มตั้งแตไมกอความเดือดรอนแกชีวิตรางกายของ
เขา ไมเบียดเบียนทํารายชีวิตรางกายของเขา ก็คือศีลขอเวน
ปาณาติบาต
ลําดับตอไป ไมเบียดเบียนทํารายเขาในเรือ่ งกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินตางๆ ก็เปนศีลที่เรียกวาเวนจากอทินนาทาน
ลําดับที่ ๓ ไมทํารายเบียดเบียนเขาในเรื่องของรัก
ของหวง โดยไมละเมิดตอคูครองของเขา ก็เปนศีลขอเวน
จากกาเมสุมิจฉาจาร
ลําดับที่ ๔ ไมใชวาจาเบียดเบียนทํารายผูอื่น เชน ไม
ตัดรอนผลประโยชนของเขาดวยคําเท็จ หรือไปหลอกลวงให
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เขาเสียผลประโยชน หรือทําใหเกิดโทษเกิดภัยตอชีวิตของ
เขา ก็เปนศีลขอเวนจากมุสาวาท
ลําดับที่ ๕ คนที่ขาดสติเนื่องจากมึนเมา คุมสติไมได
อาจทํารายเบียดเบียนผูอื่นไดทุกอยาง แมกระทั่งอุบัติเหตุ
เชนรถชนกัน กอความเดือดรอนแกสังคมไดมาก ทานจึงให
งดเวนจากการดื่มสุราและของมึนเมาตางๆ แลวจัดเปนศีล
ขอที่เรียกวาเวนจากสุราเมรัย
การประพฤติตนอยางที่กลาวมาทั้งหาขอนี้ คือการ
สํารวมกายวาจาใหเปนปกติขั้นเบื้องตนหรือทั่วไป ถาหาก
เวนจากการเบียดเบียนทั่วไปไดแลว ก็เปนพื้นฐานสําหรับ
ชีวิตและสังคมที่ดีงาม ตอจากนั้นทานก็ใหประพฤติศีลที่ยิ่ง
ขึ้นไปอีก ศีลที่ยิ่งขึ้นไปก็คือ การฝกกายวาจานั้นใหประณีต
ยิ่งขึ้น กายวาจาที่ไมเบียดเบียนคนอื่น ก็มีความประณีตชั้น
หนึ่งแลว แตทานยังตองการใหประณีตยิ่งขึ้นไปอีก ใหกาย
วาจามีความประณีตขึ้นไป เพื่อจะไดเปนเครื่องฝกจิตไป
ดวย จะเห็นวาคนที่สํารวมกายวาจาใหประณีต ใหสงบเรียบ
รอยนั้น จะตองใชกําลังใจดวย ทําใหตองมีการฝกฝนจิตใจ
ของตนเอง เราจึงอาศัยการฝกทางกายวาจานี้มาเปนเครื่อง
อุปกรณ ในการฝกจิตใจของเราในเบื้องตน เพราะฉะนั้น เรา
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จึงมีวฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตา งๆ เชน การสํารวม
กายวาจาในพิธีกรรมตางๆ การปฏิบัติตามระเบียบในพิธี
และการฝกมารยาทเปนตน อันนี้ก็เปนเรื่องของศีลทั้งสิ้น ขอ
วัตรปฏิบัติตางๆ อยางเรื่องของพระที่เรียกวา เสขิยวัตร ซึ่ง
เปนการฝกในเรื่องขนบธรรมเนียม เชนวาจะฉันอาหารควร
จะฉันอยางไรใหเรียบรอย ใหนาดู ใหงดงาม ใหสะอาดอะไร
ตางๆ มารยาทในการเดิน ในการนั่ง ในการกระทําการ
เคลื่อนไหวตางๆ นี้ ลวนแตเปนเรื่องของการฝกกายวาจาให
ประณีตยิ่งขึ้นทั้งนั้น ขอวัตรปฏิบัติเหลานี้เมื่อแพรกระจาย
ออกมาในหมูญาติโยม ก็กลายเปนขนบธรรมเนียมตางๆ ซึ่ง
รวมแลวก็เปนเรื่องของศีลนั่นเอง
ศีล ๘ ก็เหมือนกัน ก็เปนการฝกกายวาจาใหประณีต
ยิ่งขึ้น ใหเปนพื้นฐานของการฝกจิต เมื่อเรามีศีลหา เราก็ไม
เบียดเบียนใครอยูแลว พอมาถึงศีลแปดจะเห็นวามันไมใช
เรื่องของการเบียดเบียนใครเลย แตเปนเรื่องของการฝกกาย
วาจาของตัวเอง เชน การงดเวนจากการรับประทานอาหาร
ในยามวิกาล หรือการเวนจากการทัดทรงของหอม เครื่องลูบ
ไล ดอกไม และของที่ทําใหเกิดความสวยงามทั้งหลาย เวน
จากการตบแตงรางกาย และการฟอนรําขับรองเลนดนตรี
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ตลอดจนการนอนการนั่งบนที่นอนที่นั่งสูงใหญ อะไรตางๆ
เหลานี้เปนเรื่องของการฝกในทางกายวาจาใหประณีตยิ่งขึ้น
หรือขัดเกลามากขึ้น เพื่อเปนพื้นฐานของการฝกจิตใจนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ศีลจึงนําไปสูสมาธิ พระพุทธเจาทรงสอนใหเรา
มีความเจริญในศีล ศีลก็เลยมาเปนหลักอริยวัฒิ หรือหลัก
วัดความเจริญของอริยชนประการที่สอง
รวมความวา ขอปฏิบัติตางๆ จําพวกที่ไดกลาวมา
นั้น เปนเรื่องศีลทั้งในแงที่วา สํารวมกายวาจาใหเปนปกติไม
เบียดเบียนใคร และในแงฝกกายวาจาใหประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป
เมื่อเราประพฤติกายวาจาไดดีแลว คราวใดระลึกถึงความ
บริสุทธิ์สะอาดในการบําเพ็ญศีล ก็จะเกิดความไมเดือดรอน
ใจ จะเกิดความปติความอิ่มใจ และความอิ่มใจนั้นก็นําไปสู
ความสุข และนําไปสูสมาธิ เปนพื้นฐานของการฝกจิตยิ่งๆ
ขึ้นไปดวย เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนผลของการฝกในเรื่อง
ศีลก็ตาม หรือตัวการฝกในศีลนั้นเองก็ตาม ก็ลวนแตเปน
เรื่องของการทําจิตใจใหงอกงาม ทําใหเกิดสมาธิไดทั้งสิ้น นี้
เปนขอที่สอง เรียกวา ศีล
ตอไปขอที่สาม ทานใหดูที่ สุตะ สุตะคือความรูหรือ
สิ่งที่ไดยินไดฟง สิ่งที่ไดยินไดฟงนี้ อาจจะเปนความรูทั่วไป
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อยางชาวโลก เชน ความรูขาวสารขอมูลตางๆ และการร่ํา
เรียนวิชาการทั้งหลาย คนเราจะดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้ไดจะ
ตองเลาเรียน อยางนอยก็มคี วามรูท รี่ บั ฟงจากพอแม จากทาน
ผูใหญหรือคนรุนกอน เพื่อใหรูจักวาจะดําเนินชีวิตอยางไร
จะทําอะไรอยางไร ถาไมมีสุตะก็ทําอะไรไมเปน หรือมาเริ่ม
ตนเปนคนปากันใหม แตนั้นก็เปนสวนหนึ่ง
สําหรับพุทธศาสนิกชน สุตะมีความหมายรวมไปถึง
คําสอนของพระพุทธเจาดวย ควรตรวจสอบตัวเองวา เรามี
ความรูห ลักการและขอธรรมตางๆ ในคําสอนของพระพุทธเจา
แคไหนเพียงใด เมื่อเราเริ่มเขามาสูการปฏิบัติธรรมแลว ก็
ควรจะรูจักเนื้อหาสาระในพระธรรมคําสอนมากยิ่งขึ้น เชน รู
วาหลักธรรมที่จะนํามาใชปฏิบัติคืออะไร มีความหมายวา
อยางไร มีประโยชนอยางไร สัมพันธกับขอธรรมอื่นๆ อะไร
บาง ในแงไหนอยางไร จะนําไปสูผลอะไร มีวิธีปฏิบัติที่ถูก
ตองอยางไร ทางเขว ทางพลาด และโทษของการปฏิบัติผิด
เปนอยางไร เปนตน ดังนั้น ถาเราจะกาวหนาไปสูการปฏิบัติ
มากขึ้น เราก็ตองมีสุตะมากขึ้น เพราะถาไมมีสุตะคือไมรู ก็
ไมสามารถปฏิบัติตอไปได สุตะนี้อาจจะอาศัยครูอาจารยมา
ชวยกลาวสอนให มาบอกเลาถายทอดความรูให แตวาโดย
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หลักการก็คือ จะตองมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจามากขึ้น
ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการ
ปฏิบัติใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป อันนี้เรียกวาสุตะ จัดเปนเครื่อง
วัดอยางหนึ่ง ใหดูวา เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนั้น เราไดมี
ความรูละเอียดลึกลงไปในหลักธรรมมากขึ้นแคไหน เพียงใด
มีสุตะมากขึ้นไหม นี้เปนประการที่สาม
ตอไปประการที่สี่ คือ จาคะ จาคะ แปลวา ความ
สละ หมายความวาสละความยึดติด จิตใจนี้ไปยึดติดถือมั่น
ผูกพันกับสิ่งตางๆ ความยึดติดของคนเรานั้นที่มองเห็นงายๆ
ก็คือความยึดติดผูกพันในวัตถุสิ่งของตางๆ ที่เราสรางขึ้นมา
เพื่อเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต ตาม
ความมุงหมายเดิมนั้น สิ่งเหลานี้เราสรางขึ้นมาเพื่อที่จะชวย
ใหชีวิตดํารงอยูดวยดี แตพอสรางขึ้นมาแลว ก็เกิดความมี
ขึ้น พอมีการมีขึ้น ก็มีการเปนเจาของ พอมีการเปนเจาของ
ก็เกิดมีความยึดมีความสําคัญมั่นหมายผูกพันติดตัว พอมี
ความยึดติด ก็มีความหวง มีความหวง มีความกังวล แลวสิ่ง
เหลานั้น นอกจากจะทําใหเกิดความสะดวกในการดําเนิน
ชีวิต ก็จะนําความทุกขมาใหดวย เพราะทําใหเกิดความรูสึก
หวงกังวลเปนอยางนอย แลวก็ทําใหเกิดความเศราเสียใจ
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เมื่อมีการแตกสลายเปนตน อันนี้จึงเปนขอที่ตองแกไข คือ
จะทําอยางไรใหสิ่งที่เกิดมีขึ้นมาชวยตัวเรานั้น อํานวยแตผล
ดี ทําใหเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต แตไมเกิด
โทษแกชีวิตจิตใจของเรา
การที่สิ่งที่เราสรางสรรค ทําใหเกิดมีขึ้นมาแลว จะไม
เกิดโทษ ก็ตองอาศัยการรูจักทําใจ ไมใหมีความยึดติดผูก
พันมากเกินไป โดยรูเทาทันความจริงที่สิ่งเหลานั้นมันจะ
ตองเปนของมันตามธรรมดา ระลึกถึงความมุงหมายเดิมใน
การที่เราสรางหรือมีสิ่งเหลานั้นๆ และฝกตนในทางที่จะไม
ยึดติด ดวยเหตุนี้ในทางพระพุทธศาสนา ทานจึงสอนหลาย
แงหลายอยาง เริ่มตั้งแตใหรูจักสละสิ่งของ มีการให มีการ
เผื่อแผ แบงปนดวยทาน
การสละสิ่งของใหแกผูอื่นเรียกวา ทาน ซึ่งมีทั้งการ
ถวายทานแกพระสงฆ
การใหทานแกบุคคลผูยากไรที่
ตองการความชวยเหลือ การบริจาคเพื่อสงเสริมสนับสนุน
บุคคลหรือกิจการที่ทําความดีงามบําเพ็ญประโยชน และ
การสละใหปนกันในหมูญาติมิตรหรือคนที่เสมอกัน เพียง
เพื่อผูกน้ําใจตั้งไมตรี สวนในดานจิตใจของตนเอง เมื่อเผื่อ
แผไปแลวก็มีความสุขจากการให
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คนเรานั้น ตามปกติเมื่อเริ่มแรกก็จะมีความสุขจาก
การไดกอน เราไดของ สรางสิ่งของขึ้นมาได หรือใครให ได
มาเปนของตัว เราก็มีความสุข ตอมาจิตใจเจริญขึ้น เราจะรู
จักความสุขจากการให แตการใหจะทําใหเกิดความสุขได ก็
ตองมีความพรอมใจที่จะให จิตใจที่พรอมจะใหคือจิตใจ
อยางไร ก็คือจิตใจที่มีความรัก มีความปรารถนาดี หรือมี
เมตตา พอแมรักลูก มีเมตตาตอลูก จึงมีจิตใจที่พรอมที่จะ
ใหแกลูก เมื่อใหแกลูก พอแมก็มีความสุขในการให ทั้งๆ ที่
ของนั้นถูกสละออกไป แตแทนที่จะเสียดายก็ไมเสียดาย
แทนที่จะทุกขก็ไมทุกข กลับมีความสุขขึ้นมาแทน แตถาไมมี
คุณธรรมในใจ ไมมีเมตตา ก็มีความเสียดายของ เวลาใหก็
ฝนใจแลวก็มีความทุกข เพราะฉะนั้น จะทุกขหรือจะสุขก็อยู
ที่ใจของเราเอง
คนที่ฝกฝนพัฒนาจิตใจขึ้นมาแลว ก็สามารถใหได
โดยมีความสุข เพราะเมื่อแผเมตตากรุณาใหกวางขวางออก
ไป ทําใจของตนใหประกอบดวยเมตตากรุณาตอคนอื่นเพิ่ม
จํานวนมากยิ่งขึ้น ก็จะทําใหการใหกลายเปนความสุขมาก
ขึ้นบอยขึ้น ยิ่งมีเมตตากรุณากวางขวางออกไปเทาใด ก็ยิ่งมี
ความสุขจากการใหไดมากเทานั้น ยิ่งรักเพื่อนมนุษย ยิ่งรัก
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คนอื่นไดมากเทาใด ก็ยิ่งไดความสุขจากการใหและการไม
ตองเอามากขึ้นเทานั้น จนกระทั่งเขาถึงพุทธพจนที่วา “ผูให
ความสุข ก็ไดความสุข” ทั้งหมดนี้ก็อยูที่ทําใจเปน ซึ่งเปน
หลักปฏิบัติอยางหนึ่ง ที่ทําใหสําเร็จหนาที่ของจาคะอยางใน
กรณีนี้ เมตตากรุณาก็เปนธรรมสําคัญที่ชวยหนุนจาคะให
เกิดขึ้น ดังนั้น จึงจะตองฝกตนวา ทําอยางไรเราจะมีความ
พรอมที่จะให ที่จะสละ มีความไมยึดติดในสิ่งทั้งหลาย การ
มี จาคะจึงเปนเครื่องสํารวจจิตใจของตนเองอยางหนึ่งวา
เจริญในธรรมแคไหน ดูวาเวลานี้เรามีจาคะ มีความสละ มี
ความไมยึดติดในสิ่งทั้งหลายเพิ่มขึ้นไหม สามารถอยูไดโดย
มีความสุขดวยใจของตนเอง โดยไมตองไดไมตองเอาแคไหน
มีความสุขจากการใหหรือการสละไดแคไหน ตลอดกระทั่ง
วา สามารถอยูเปนสุขไดหรือไมแคไหน เมื่อไมไดหรือแมแต
เมื่อตองสูญเสียอะไรไป
บางคนมีความพึ่งพาสิ่งภายนอกมาก ถาไมมีสิ่ง
ภายนอกแลวก็หาความสุขไมได พอพัฒนาจิตใจขึ้นไปแลว
ก็มีความสุขแมดวยใจของตนเอง ลําพังใจของตัวเรา เราอยู
กับใจของตัวเองได มีความสุขได อันนี้ก็จะเปนการพึ่งตนเอง
ได ถาเราไมสามารถมีความสุขดวยใจของตนเอง เราก็ตอง
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พึ่งสิ่งภายนอก ความสุขของเราก็ฝากไวกับสิ่งภายนอก สิ่ง
ขางนอกเปนอยางไรเราก็เปนไปตามนั้น
จิตใจของเราก็
แปรปรวนไปตาม ทานเรียกวา มีความสุขความทุกขขึ้นกับ
ปจจัยภายนอก แตเมื่อมีจาคะมากขึ้น จิตใจคลายความยึด
ติดผูกพัน มีความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
แลว ก็อยูกับใจของตัวเองได มีความสุขดวยใจของตัวเอง
เปนอิสระ ไมขึ้นตอสิ่งภายนอก เปนไทแกตัว ทานเรียกวา
พึ่งตนเองได อยางแทจริง อันนี้ก็เปนความเจริญในธรรมอีก
ประการหนึ่ง ที่เรียกวา จาคะ ทานจึงใหสํารวจวาเรามีจาคะ
คือความสละได ความไมยึดติดผูกพันในสิ่งทั้งหลายเจริญ
ขึ้นในใจแคไหนเพียงใด
ตอไปประการสุดทายก็คือ ปญญา ปญญา คือ
ความรูความเขาใจ ในสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง จะเห็น
ไดวา ตอนนี้เรามีเรื่องความรูขึ้นมาแลวสองขอ คือ ขอสาม
สุตะก็เปนความรู ขอหา ปญญาก็เปนความรู ความรูสอง
อยางนี้ตางกันอยางไร สุตะก็เปนความรู แตเปนความรูที่เรา
สดับตรับฟงมาจากผูอื่น เปนถอยคําของทานผูอื่นพูดใหเรา
ฟง อาจารยถายทอดวิชาให หรือแมแตไปอานหนังสือ ก็ได
ขอมูลความรูที่ถายทอดมาจากคนอื่น อันนี้เปนความรูของผู
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อื่นที่เรารับเอาเขามา ยังไมเปนของเรา ทีนี้ถาเรารูเขาใจใน
สิ่งที่รับมา หรือไดสดับตรับฟงมา ความรูที่เปนความเขาใจ
ของตัวเองก็เกิดขึ้นใหม ความรูนั้นแหละเปนปญญา
บางคนมีสุตะมาก เลาเรียนทรงจําสิ่งตางๆ ไดมาก
มาย แตมีปญญานอย คือ ไมรูไมเขาใจสิ่งที่ไดสดับเลาเรียน
มานั้น ก็ไมเกิดประโยชนแทจริง เหมือนไดอุปกรณบางอยาง
มา แตไมรูวาอุปกรณนั้นเปนอยางไร มีคุณคาอยางไร จะใช
อยางไร ก็ไดประโยชนนอย บางทีก็เกิดโทษดวย เพราะ
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนเนนวา นอกจากจะมีสุตะแลว
ตองมีปญญาดวย ทานวา ปฺญา สุตวินิจฺฉินี แปลวา
ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยสุตะ คือ ความรูที่เขามานั้นเปนขอ
มูลดิบ เปนของดิบ ยังไมรูวาเปนอยางไร มีคุณคาอยางไร
จะเอาไปใชอยางไร ถาคนไมมีปญญา ความรูนั้นก็เอามา
กองไวเฉยๆ ไมรูวา จะเอาไปใชประโยชนไดอยางไร แตคนที่
มีปญญาจะสามารถวินิจฉัยได เลือกเฟนไดวา อันนี้เปนขอ
มูลเปนความรูที่ใชประโยชนเพื่อการนั้น เอาไปใชทําอยาง
นั้นๆ ได ถาเราจะทําอะไรใหสําเร็จสักอยางหนึ่ง จะตองเอา
ความรูนี้ไปใชไปทําอยางไร ไปดัดแปลงอยางไร เอาความรู
นั้นไปยักเยื้องใชงานทําการแกไขปญหา จัดทําสิ่งตางๆ ให
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สําเร็จผลตามตองการได ความรูที่เขาใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง ความรูที่สามารถสืบสาวหาเหตุปจจัยของสิ่ง
ตางๆ ความรูที่สามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได เลือกเฟน
กลั่นกรองได เชื่อมโยงประสานได ทําใหเอาสุตะหรือขอมูล
ขาวสารวิชาการตางๆ ไปใชงาน สามารถจัดสรรจัดการ
ดําเนินการทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จได ความรูอยางนี้ เรียกวา
ปญญา
ปญญาเปนสิง่ สําคัญ เปนตัวควบคุมทัง้ หมด ควบคุม
ตั้งแตศรัทธามาจนถึงจาคะ จะรูวาอะไรควรเชื่อไมควรเชื่อ ก็
ตองอาศัยปญญา จะประพฤติศีลไดถูกตอง ก็ตองมีปญญา
กํากับวา ที่เราประพฤติปฏิบัติอยูนี้เพื่ออะไร ตอนนี้เราควร
จะฝกฝนตนอยางไรดวยศีลนัน้ สําหรับสุตะก็มคี วามสัมพันธ
ที่ชัดเจนอยูแลววาตองอาศัยปญญาเปนเครื่องวินิจฉัย และ
นําไปใชใหถูกตองใหเปนประโยชน
จาคะก็เชนเดียวกัน
เพราะมีปญญาจึงทําใหเราสามารถมีจาคะ ไมยึดติดถือมั่น
ในสิ่งทั้งหลาย กลาวคือ ในขั้นสูงสุดเมื่อรูเขาใจเทาทัน
สังขาร รูเทาทันโลกและชีวิตตามความเปนจริง จึงจะทําให
จิตใจหลุดพนเปนอิสระ ไมยึดติดผูกพันในสิ่งทั้งหลาย มี
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จาคะที่แทจริง ปญญาทานจึงจัดไวเปนขอสุดทาย เพราะ
เปนตัวคุมทั้งหมด
ปญญานี้ ก็เปนขอธรรมสําหรับวัดความเจริญของ
ชาวพุทธอีกอยางหนึ่ง คือใหตรวจดูตั้งแตขั้นตนๆ วา เรามี
ปญญา ความรูความเขาใจในธรรมที่ไดเลาเรียนมา แคไหน
เพียงใด
สุตะคือความรูจดจําหลักธรรมที่ไดเลาเรียนมา
ปญญาคือความเขาใจแทงตลอดในหลักธรรมที่เลาเรียนมา
นั้น ทั้งสองอยางนี้ประกอบกัน ถาสุตะมากขึ้น แลวปญญา
เจริญไปดวย สุตะนั้นก็เกิดเปนประโยชน แตถาเลาเรียนสุตะ
เรียนหลักธรรมมา แตไมมีปญญา หลักธรรมที่เลาเรียนมา
เปนสุตะนั้นก็ไมเกิดผล ไมเกิดประโยชนเทาที่ควร ตลอดจน
ตรวจดูปญญาที่รูเขาใจสังขาร รูเขาใจเทาทันโลกและชีวิต
ตามความเปนจริง โดยมองเห็นธรรมดาของความเปนไป
ตามเหตุปจจัย และรูจักที่จะทําตามเหตุปจจัย ไมใชทําตาม
ใจอยาก เปนตน เพราะฉะนั้น ทานจึงใหมีปญญาเปนหลัก
ประการสําคัญ ที่จะนําชาวพุทธใหกาวหนาไปในการปฏิบัติ
เมื่อรวมแลว ก็มีหลักธรรม ๕ ขอที่จะตองตรวจดูวา
เปนสิ่งที่ไดเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราอยูเรื่อยๆ หรือไม ขอให
ธรรมเหลานี้เกิดมีขึ้นในใจอยูเสมอ และใหเกิดมากขึ้นบอย
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ขึ้น ยิ่งเกิดบอยเทาไรก็ยิ่งเจริญงอกงามเทานั้น นั่นแหละคือ
ความเจริญงอกงามในการปฏิบัติธรรม
ที่กลาวมานั้น เปนธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจา
ตรัสไว สําหรับใชวัดความเจริญของชาวพุทธ นอกจากนี้แลว
ทานยังมีหลักอื่นๆ สําหรับวัดอีก อาตมภาพจะพูดถึงไวอีก
สักหมวดหนึ่ง กลาวคือธรรมทั้งหลายเทาที่เราจะรูได เมื่อจัด
ประเภทแลว จะมีอยูสี่พวกดวยกัน
ธรรมพวกที่หนึ่งคือ ธรรมประเภทที่จะตองรูวาอะไร
เปนอะไร ทานเรียกวา ธรรมที่ควรกําหนดรู ซึ่งเราตองรูจัก
เชนโลกและชีวิตนี้ หรือสังขารทั้งหลาย หรือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้ เปนสิ่งที่เราจะตองรูจัก
ตามสภาพของมัน รูวาอะไรเปนอะไร ธรรมในหมวดนี้ทาน
เรียกวา ปริญไญยธรรม ธรรมที่ควรกําหนดรู คือรูตามที่มัน
เปนของมัน เรียกเปนศัพทแทๆ เฉพาะตัวหลักวา ปริญญา
ปริญญาก็คือ การกําหนดรูเทาทันตามที่มันเปนจริง
ตอไป ธรรมพวกที่สอง คือธรรมที่ตองจะตองกําจัด
ตองแกไข เชน กิเลสตางๆ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน หรือวา
โลภะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อะไรพวกนี้ จัดเปน
ธรรมเหมือนกัน แตเปนอกุศลธรรม เปนธรรมประเภทที่ตอง
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ละ ตองแกไข ตองกําจัด พวกนี้ทานจัดเปนประเภทที่สอง
เรียกวา ปหาตัพพธรรม เฉพาะตัวหลักแทๆ คือ ปหานะ
แปลวา การละหรือกําจัด
ตอไปอีก ธรรมพวกทีส่ ามคือ ธรรมทีเ่ ราควรประจักษ
แจง ควรจะเขาถึง หรือควรจะบรรลุ เชน ความสงบของจิต
ใจที่เรียกวาสันติ ความสะอาด ความสวาง ความผองใส
ความบริสุทธิ์ ความปราศจากธุลีมลทินของจิตใจ ความไร
เศราไรโศกอะไรตางๆ เหลานี้เปนธรรมที่ควรบรรลุหรือควร
เขาถึง เรียกวาเปน สัจฉิกาตัพพธรรม เปนประเภทที่สาม ตัว
หลักแทๆ คือ สัจฉิกิริยา แปลวา การทําใหประจักษแจง
สุดทาย ธรรมพวกที่สี่ คือธรรมที่ควรปฏิบัติ ควรเอา
มาใช เอามาลงมือทํา เชน ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน ธรรม
ประเภทนี้เปนธรรมที่เราควรเอามาใช เอามาปฏิบัติ เอามา
ลงมือทํา เปนภาคปฏิบัติ และเปนวิธีการ เรียกวา ภาเวตัพพ
ธรรม แปลวา ธรรมที่ควรเจริญ คือ ควรพัฒนา หรือทําใหมี
ทําใหเปนเพิ่มขึ้นๆ ตัวหลักแทๆ คือ ภาวนา แปลวา การ
เจริญ การพัฒนา หรือการลงมือปฏิบัติ
ตกลงวา ธรรมนั้นมีสี่หมวดดวยกัน ในเวลาที่พุทธ
ศาสนิกชนพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้น ทานให
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ดูใหครบวา ธรรมที่ควรรูจักตามความเปนจริง เรารูจักหรือ
ยัง เรารูจักแคไหน ธรรมที่ควรแกไขควรกําจัด เราไดกําจัด
หรือไดละไปแลวแคไหนเพียงใด ธรรมที่ควรเขาถึงหรือควร
บรรลุ เราไดบรรลุหรือเขาถึงแลวแคไหนเพียงใด ธรรมที่ควร
ใชปฏิบัติเอามาลงมือทํา เราไดลงมือทําไปแคไหน ถาจัด
ธรรมเปนหมวดๆ อยางนี้ถูก เราจะวัดผลไดดีทีเดียว จะไม
เกิดความสับสน พอจัดธรรมเขาเปนหมวดเปนชุดอยางนี้
แลวสบาย คือมีหลักในการพิจารณาตัวเองวา ไดเจริญกาว
หนาในธรรมสักแคไหน
เปนอันวา หลักการอยางหนึง่ ในการตรวจสอบตนเอง
คือใหสํารวจตรวจดู หรือวัดผลตนเองวา
๑. ปริญไญยธรรม ธรรมที่ควรรูจักตามเปนจริง โดย
เฉพาะกายและใจของเรา ที่เรียกวาขันธ ๕ รวมถึงโลกและ
ชีวิตทั้งหมดนี้ เรารูจักมองและเขาใจดวยความรูเทาทันตาม
เปนจริงหรือไม
๒. ปหาตัพพธรรม ธรรมที่ควรละ ควรกําจัด เชน
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราไดกําจัด ไดลดละ ได
แกไขไปแลวแคไหนเพียงใด
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๓. สัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมที่ควรเขาถึง ควรบรรลุ
ควรทําใหประจักษแจงขึ้นมา เชน ความสงบ ความเบิกบาน
ผองใส ความเปนอิสระ ความเปนสุขไรทุกข ความปลอด
โปรงโลงเบา เราไดเขาถึงประจักษแจงไปแลวแคไหนเพียงใด
๔. ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่เปนตัวการปฏิบัติ คือ
ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือแยกเปนเรื่องๆ
เชน จิตตภาวนา วิปสสนาภาวนา หรือแยกเปนอยางๆ เชน
เมตตา กรุณา ความมีสติ ความเพียร ความอดทน เปนตน
เราไดเอามาใชไดปฏิบัติไปแลวแคไหนเพียงใด
นี้เปนหลักสําหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งขอกลาวไว
อยางกวางๆ ที่สุด เมื่อทําไดอยางนี้ เราจะมีหลักมีเกณฑใน
การปฏิบัติธรรมใหไดผลมากขึ้น
ในวันนี้ เทาที่อาตมภาพไดกลาวมาทั้งหมดนั้น ก็
เปนเรื่องที่สัมพันธกับการเกิด กลาวคือ ในการเกิดของชีวิต
นั้น เราตองการใหมีความเจริญกาวหนาสืบตอไป ความ
เจริญกาวหนานั้นมีสองดาน เพราะวาชีวิตของเราประกอบ
ไปดวยองครวมสองสวน คือ กายกับใจ ความเจริญดานที่
หนึ่ง ก็คือดานกาย ซึ่งอาศัยปจจัยสี่ โดยเฉพาะอาหารเปน
เครื่องบํารุงเลี้ยงทําใหเจริญเติบโตตอมา แตอีกดานหนึ่งคือ
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ดานจิตใจ ก็จะตองมีความเจริญงอกงามเหมือนกัน จิตใจก็
มีการเกิดอยูตลอดเวลา เมื่อเขาสูการปฏิบัติตามหลักพระ
พุทธศาสนา การเกิดของจิตใจนั้นจะตองใหมีความหมาย
เปนการทําใหกุศลธรรมเกิดมีขึ้นในใจ ทําใหจิตใจแตละ
ขณะที่เกิดขึ้นคือในขณะจิตหนึ่งๆ นี้มีกุศลธรรมเกิดขึ้น ถา
ทําไดอยางนี้ก็จะเปนความเจริญงอกงามของจิตใจ เมื่อได
ความเจริญงอกงามของรางกายและของจิตใจครบทั้งสอง
ประการ ก็จะเปนชีวิตที่สมบูรณ
โดยเฉพาะ ในระยะซึ่งชีวิตเจริญงอกงามมากขึ้นนั้น
เราจะเห็นไดวา ในสวนของรางกายจะมีการเสื่อมโทรมได
ยิ่งในระยะปลายแลวยิ่งมีความเสื่อมมองเห็นชัดมากขึ้น แต
สิ่งที่ทุกทานจะทําไดก็คือดานจิต ดานจิตนี้เราสามารถทําให
เจริญงอกงามมากขึ้นๆ โดยไมเสื่อม เพราะฉะนั้น เมื่อชีวิต
เจริญขึ้น ก็ควรจะเนนใหความสําคัญแกการที่จะบํารุงจิตใจ
ใหเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้น เพราะความเจริญงอกงามของ
จิตใจจะทําใหชีวิตนี้เปนชีวิตที่มีคา มีความหมายที่แทจริง
แมวารางกายจะเปลี่ยนแปรเสื่อมโทรมไปตามธรรมดาของ
ธรรมชาติ เปนไปตามหลักของพระไตรลักษณ แตจิตใจที่
เปนไปตามพระไตรลักษณเหมือนกันนั่นแหละ กลับเจริญ
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งอกงาม เปนความเปลี่ยนแปรไปในทางที่ดีงาม คือ ในขณะ
ที่รางกายเปลี่ยนแปรไปในทางเสื่อมโทรม แตจิตใจกลับแปร
เปลี่ยนไปในทางที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้น เปนความเปนไปตาม
พระไตรลักษณ แตเปนพระไตรลักษณในทางที่วา เจริญงอก
งามดวยกุศลธรรม ยิ่งมีกุศลธรรมเกิดบอยขึ้น ก็งอกงาม
มากยิ่งขึ้น แลวก็จะมีความสุขที่แทจริง เพราะเปนความสุขที่
อิสระ ไมขึ้นตอสิ่งปรุงแตงภายนอก และก็จะเปนชีวิตที่มีคุณ
คาอยางแทจริง ดังที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา เปน อโมฆ
ชีวิต คือชีวิตที่ไมวางเปลา เพราะมีสิ่งดีงามล้ําคา คือ กุศล
ธรรมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
วันนี้อาตมภาพขออนุโมทนา คุณโยมเกสรี ซึ่งได
ปรารภวันอันเปนมงคล คือวันอายุครบ ๖๐ ป ที่ในโลกเรา
นิยมถือกันวา เปนระยะกาลเหมาะสมที่จะเฉลิมฉลองทํา
บุญทํากุศลครั้งสําคัญ แลวจัดพิธีทําบุญครั้งนี้ขึ้น ซึ่งแทจริง
แลวการทําบุญทํากุศลที่จัดเปนพิธีนี้ ก็เปนอุบายเพื่อทําให
กุศลธรรมเกิดมีขึ้นนั่นเอง เมื่อกุศลธรรมเกิดมีขึ้นแลว ก็เปน
ความงอกงามและเปนความสุขของชีวิต อาตมภาพจึงขอ
ตั้งจิตตั้งใจเปนกัลยาณฉันทะ รวมอนุโมทนา เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหคุณโยมเจริญงอกงาม ดวยกุศลธรรมเพิ่มพูน
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ยิ่งๆ ขึ้นไป และในโอกาสอันเปนสิริมงคลนี้ ก็ขออางอิงคุณ
พระศรีรัตนตรัย อวยชัยใหพร รตนตฺตยานุภาเวน รตฺนตฺตย
เตชสา ดวยอานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม และ
คุณพระสงฆ พรอมดวยบุญกุศลที่คุณโยมไดบําเพ็ญแลว
จงเปนเครื่องอภิบาลรักษาใหคุณโยม พรอมทั้งญาติมิตร
เจริญดวยจตุรพิธพรชัย เจริญงอกงาม และรมเย็นเปนสุขใน
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนาน

