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ความสุขที่เห็นได้

อันความสุขย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุก ๆ คน  และทุก ๆ
คนย่อมเคยประสบความสุขมาแล้ว  ความสุขเป็นอย่างไรจึงเป็นที่รู้จัก
กันอยู่   ในเวลาที่กายและจิตใจอิ่มเอิบสมบูรณ์สบาย   ก็กล่าวกันว่า
เป็นสุข
ความสุขจึงเกิดขึ้นที่กายและจิตใจนี่เอง
สำหรับกายนั้น   เพียงให้เครื่องอุปโภคบริโภคพอให้เป็นไปได้
ก็นับว่าสบาย   แม้กายสบายดังกล่าวมานี้   ถ้าจิตไม่สบาย   กายก็
พลอยซูบซีดเศร้าหมองด้วย  ส่วนกายเมื่อไม่สบายด้วยความเจ็บป่วย
หรือด้วยความคับแค้นอย่างใดอย่างหนึ่ง  ถ้าจิตยังร่าเริงสบายอยู่   ก็
ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเท่าใดนัก   และความไม่สบายของกายก็
อาจบรรเทาไปได้
เพราะเหตุนี้ความสุขจิตสุขใจนั่นแลเป็นสำคัญ
อันความสุขทางจิตใจนี้   คิด ๆ ดูก็น่าเห็นว่าหาได้ไม่ยากอีก  
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เพราะความสุขอยู่ที่จิตใจของตนเอง   จักต้องการให้จิตเป็นสุขเมื่อใด
ก็น่าจะได้   ใคร ๆ เมื่อคิดดูก็จักต้องยอมรับว่าน่าคิดเห็นอย่างนั้น  
แต่ก็ต้องยอมจนอีกว่าสามัญชนทำไม่ได้เสมอไป   เพราะยังต้องการ
เครื่องอุปกรณ์แห่งความสุข   หรือเรียกว่าเครื่องแวดล้อมอุดหนุน
ความสุข   มีเงินทอง   เครื่องอุปโภคบริโภค   เป็นต้น   ถ้าเครื่อง
อุปกรณ์แห่งความสุขขาดไปหรือมีไม่เพียงพอ   ก็ทำให้เป็นสุขมิได้  

นี้ เ รี ย กว่ า ยั ง ต้ อ งปล่ อ ยใจให้ เ ป็ น ไปตามเหตุ ก ารณ์ อ ยู่   ข้ อ นี้ เ ป็ น
ความจริง
เพราะเหตุฉะนี้   ในที่นี้จึงประสงค์ความสุขที่มีเครื่องแวดล้อม
หรือที่เรียกว่าสุขสมบัติ  อันเป็นความสุขขั้นสามัญชนทั่วไป
คิดดูเผิน ๆ ความสุขนี้น่าจักหาได้ไม่ยาก   เพราะในโลกนี้มี
เครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขแวดล้อมอยู่โดยมาก
หากสังเกตดูชีวิตของคนโดยมากที่กำลังดำเนินไปอยู่   จักรู้สึก
ว่าตรงกันข้ามกับที่คิดคาด   ทั้งนี้มิใช่เพราะเครื่องแวดล้อมอุดหนุน
ความสุขในโลกนี้มีน้อยจนไม่เพียงพอ   แต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลนสุข
สมบัติ   ไม่ทำเหตุอันเป็นศรีแห่งสุขสมบัติ   จึงไม่ได้สุขสมบัติเป็น
กรรมสิทธิ์   ส่วนผู้ที่ทำเหตุแห่งสุขสมบัติ   ย่อมได้สุขสมบัติมาเป็น
กรรมสิทธิ์
เพราะเหตุนี้   ผู้ปรารถนาสุขจึงสมควรจับเหตุให้ได้ก่อนว่า  
อะไรเป็นเหตุของความสุข  และอะไรเป็นเหตุของความทุกข์   บางคน
อาจเห็นว่า  เหตุของความสุขความทุกข์อยู่ภายนอก   คือสุขเกิดจาก
สิ่งภายนอก  มีเงิน  ทอง  ยศ  ชื่อเสียง  บ้านที่สวยงาม  เป็นต้น  
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ส่วนความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเหมือนกัน   บางคนอาจเห็น
ว่ า ความสุ ข ความทุ ก ข์ เ กิ ด จากเหตุ ภ ายใน   จั ก พิ จ ารณาความเห็ น
ทั้งสองนี้ต่อไป
สิ่งภายนอกโดยมาก   ถ้าเป็นส่วนที่ดี   มีเงิน   ทอง   ยศ  
ชื่อเสียง   เป็นต้น   ก็เป็นที่ปรารถนาตรงกันของคนเป็นอันมาก   จึง
ต้องมีการแสวงหาแข่งขันกันโดยทางใดทางหนึ่ง   เมื่อได้มาก็ให้เกิด
ความสุขเพราะสมปรารถนาบ้าง   เพราะนำไปเลี้ยงชีพตนและผู้อื่นให้
อิ่มหนำสำราญบ้าง   สิ่งภายนอกย่อมอุดหนุนความสุขฉะนี้   แต่สิ่ง
ภายนอกเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน   แปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอ   ความสุขที่เกี่ยว
เกาะติดอยู่ก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตาม   ความทุกข์จึงปรากฏขึ้นติด ๆ
กันไปทีเดียว  ความสุขเช่นนี้เป็นความสุขที่ลอยไปลอยมา  หรือเรียก
ว่าเป็นความสุขลูกโป่ง  และในความแสวงหา  ถ้าไม่ได้หรือได้สิ่งที่ไม่
ชอบก็ให้เกิดความทุกข์เพราะไม่สมปรารถนา   อนึ่ง   ถ้าได้สิ่งนั้น ๆ
มาด้วยการกระทำที่ไม่ดี   การกระทำนั้นก็จักเป็นเครื่องตัดทอนตนเอง
อีกส่วนหนึ่ง
ข้ อ ความที่ ก ล่ า วมานี้ แ สดงว่ า สิ่ ง ภายนอกอุ ด หนุ น ความสุ ข
สำราญให้บ้าง แต่จัดเป็นเหตุของความสุขหรือ ?
ถ้าเป็นเหตุของความสุข   ผู้ที่มีสิ่งภายนอกบริบูรณ์จักต้องเป็น
สุขทุกคน  แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้น  ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสิ่งภายนอก
แต่เป็นทุกข์มีถมไป  เพราะเหตุนี้   สิ่งภายนอกจึงมิใช่เป็นตัวเหตุของ
ความสุข   เป็นเพียงเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุขดังกล่าวแล้ว
เท่านั้น
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บัดนี้ยังเหลืออยู่อีกความเห็นหนึ่ง   ซึ่งว่าสุขทุกข์เกิดจากเหตุ
ภายใน
อันสิ่งภายนอกมี  เงิน  ทอง  ยศ  ชื่อเสียง  เป็นต้น  อันเป็น
อุปกรณ์แก่ความสุข   เมื่อคิดดูให้ซึ้งลงไป   จักเห็นว่าเกิดจากการ
กระทำของตนเอง   ถ้าตนเองอยู่เฉย ๆ ไม่ทำการงานอันเป็นเหตุที่
เพิ่มพูนสิ่งภายนอกเหล่านั้น   สิ่งภายนอกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น   ที่มีอยู่
แล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนไป   ถ้าไม่มีใหม่มาชดเชยก็จักต้องหมดไปใน
ที่สุด   เพราะเหตุฉะนี้จึงกล่าวได้ว่า   สิ่งภายนอกที่เป็นอุปกรณ์แก่
ความสุขนั้น   ก็เกิดขึ้นเพราะการกระทำของตนเองในทางธรรม   การ
ประกอบอาชีพมีกสิกรรม   พาณิชยกรรม   เป็นต้น   ไปตามธรรมดา  
ไม่เรียกเป็นการงานที่ดีหรือชั่ว   แม้ชาวโลกก็ไม่เรียกผู้ประกอบการ
อาชีพไปตามธรรมดาว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนเลว   แต่หากว่ามีการทำ
อย่างอื่นพิเศษออกไป   ถ้าต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าดี   ถ้าไม่
ต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าเลว  ไม่ดี
เพราะเหตุ ฉ ะนั้ น   ผู้ ป รารถนาสุ ข เบื้ อ งต้ น จึ ง สมควรหมั่ น
ประกอบการงานหาเลี้ยงชีพตามทางของตน ๆ   โดยไม่ตัดรอนกัน  
ไม่เฉื่อยชาเกียจคร้าน   และแก้ไขในการงานของตนให้ดีขึ้น   ก็จัก
ไม่ต้องประสบความแร้นแค้นขัดข้อง   ถ้าไม่หมั่นประกอบการงาน  
เกียจคร้าน  เฉื่อยชา  และไม่คิดแก้ไขการงานของตนให้ดีขึ้น  ปล่อย
ไปตามเรื่อง   ก็อาจจักต้องประสบความยากจนข้นแค้น   ต้องอกแห้ง
เป็นทุกข์  และนั่นเป็นความผิดใหญ่ต่อประโยชน์ปัจจุบันของตนเอง
การทำอย่างหนึ่ง   ทางธรรมเรียกว่าดี   เป็นวิถีทางของคน
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ฉลาด   และทางโลกยกย่องนับถือว่าดี   การทำอย่างนี้   เรียกว่า  
สุจริต   แปลว่า   ประพฤติดี   ประพฤติดีทางกาย   เรียกกายสุจริต  
ประพฤติดีทางวาจา   เรียกว่าวจีสุจริต   ประพฤติดีทางใจ   เรียกว่า
มโนสุจริต  กายสุจริต  จำแนกเป็น ๓  คือ  ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์  
ไม่ประพฤติผิดในทางกามประเวณี   วจีสุจริต   จำแนกเป็น ๔   คือ  
ไม่พูดปด  ไม่พูดส่อเสียด  ไม่พูดคำหยาบ  ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล  
มโนสุจริต  จำแนกเป็น ๓  คือ  ไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วย
โลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของ ๆ ตน  ไม่พยาบาทปองร้าย  ไม่เห็น
ผิดจากคลองธรรม  มีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว  เป็นต้น  รวม
เป็น ๑๐ ประการ
ส่ ว นการกระทำที่ ต รงกั น ข้ า มเรี ย กว่ า   ทุ จ ริ ต   แปลว่ า  
ประพฤติชั่ว   ประพฤติชั่วทางกายเรียกว่า   กายทุจริต   ประพฤติชั่ว
ทางวาจาเรียกว่า   วจีทุจริต   ประพฤติชั่วทางใจเรียกว่า   มโนทุจริต  
ทุจริต ๓ นี้มีจำแนกตรงกันข้ามกับสุจริต
คำว่า  ประพฤติ  มักจะพูดมุ่งหมายถึงการกระทำทางกายและ
วาจา  คำว่า  ทำ  ก็มักพูดหมายถึงการทำทางกาย  การทำทางวาจา  
เรียกว่า   พูด   การทำทางใจเรียกว่า   คิด   ส่วนทางธรรม   การทำ  
พูด  คิด  เรียกเป็นอย่างเดียวกันว่า  ทำ  หรือประพฤติดี   และมีคำ
ว่ากาย  วาจา  ใจ  กำกับเพื่อให้รู้ว่าทำหรือประพฤติทางไหน
ทุจริต  ทางธรรมเรียกว่าไม่ดี  เป็นวิถีทางของผู้ไม่ฉลาด  ทาง
โลกก็เหยียดหยามว่าเลว   ไม่ดี   โดยนัยนี้จึงเห็นว่าทั้งทางโลก   ทั้ง
ทางธรรม   นับถือสิทธิของผู้อื่น   หรือเรียกว่านับถือขอบเขตแห่ง
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ความสงบสุขของผู้อื่น   เพราะสุจริตและทุจริตที่จำแนกไว้อย่างละ 

๑๐ ประการนั้ น   โดยความก็ คื อ ไม่ ป ระพฤติ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ ไม่
เบียดเบียนความสงบสุขของผู้อื่น   และการประพฤติละเมินสิทธิและ
ความสงบสุขของผู้อื่นนั้นเอง
แต่ ท างโลกนั บ ถื อ สิ ท ธิ ข องบุ ค คลและสั ต ว์ เ ดี ย รั จ ฉานบาง
จำพวก  ไม่นับถือบางจำพวก  โดยอาศัยกฎหมายเป็นหลัก  ส่วนทาง
ธรรม   นับถือทั่วไปไม่มีแบ่งแยกยกเว้น   เพราะทางธรรมละเอียด
ประณีต
อนึ่ง   ทุจริต  อยู่เฉย ๆ ประพฤติไม่ได้   ต้องประพฤติด้วย
ความขวนขวายพยายามจนผิดแผกแปลกไปจากปกติ   จึงจัดเป็น
ทุจริตได้   ส่วนสุจริตประพฤติได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง   ประพฤติ
ไปตามปกติของตนนั่นแลไม่ต้องตบแต่งเปลี่ยนแปลงก็เป็นสุจริตได้  
เพราะเหตุนี้  เมื่อว่าทางความประพฤติ  สุจริตจึงประพฤติได้ง่ายกว่า
เมื่อเป็นเช่นนี้  เพราะเหตุไรทุจริตจึงเกิดขึ้นได้ ?
ข้อนี้เป็นเพราะยังขาดธรรมในใจเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความ
ประพฤติจึงเป็นไปตามใจของตนเอง  ผู้รักษาศีล  หรือประพฤติสุจริต  
หรือแม้ประพฤติกฎหมายของบ้านเมือง   ถ้าไม่มีธรรมอยู่ในใจบ้าง
แล้ว  ก็มักจะรักษาหรือประพฤติทำนองทนายว่าความ  เพราะการกระ
ทำบางอย่างไม่ผิดศีลตามสิกขาบท   ไม่ผิดสุจริตตามหัวข้อ   แต่ผิด
ธรรมมีอยู่   และจะประพฤติหรือรักษาให้ตลอดไปมิได้   เพราะเหตุนี้
จึงสมควรมีธรรมในใจ  สำหรับประพฤติคู่กันไปกับสุจริต
ธรรมมี ม าก   แต่ ใ นที่ นี้ จั ก เลื อ กแสดงแต่ ธ รรมที่ ส มควร
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ประพฤติปฏิบัติคู่กันไปกับสุจริต  โดยนัยหนึ่ง  คือ
มีความละอายใจในการเบียดเบียน  มีความเอ็นดู   ขวนขวาย
อนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงด้วยประโยชน์  คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์
มีความโอบอ้อมอารี   เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   เฉลี่ยความสุขของตน
แก่คนที่ควรเฉลี่ยให้  ด้วยการบริจาคให้  คู่กับการไม่ลักทรัพย์
มีสันโดษยินดีเฉพาะสามีหรือภริยาของตน   ไม่คิดนอกใจ  
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว   ก็มีเคารพในธรรมเนียมประเพณีที่ดี  
ไม่คิดละเมิด  คู่กับการไม่ประพฤติผิดในทางกามประเวณี
มีปากตรงกับใจ  ไม่ลดเลี้ยวลับลมคมใน  คู่กับไม่พูดปด
พูดชักให้เกิดสามัคคี   สมานสามัคคีด้วยในใจสมานคู่กับไม่
พูดส่อเสียด
พูดกันดี ๆ   อ่อนหวานตามสมควรแก่ภาษานิยม   มิใช่กด  
มิใช่ยกยอ   ด้วยอัธยาศัยอ่อนโยนนิ่มนวล   ไม่กระด้าง   คู่กับไม่พูด
คำหยาบ
พูดมีหลักฐานที่อ้างอิง  มีกำหนด  มีประโยชน์   มีจบอย่างสูง  
เรียกว่า   มีวาจาสิทธิ์ด้วยความตกลงใจทันท่วงที   มั่นคงไม่โงนเงน
โลเล  คู่กับไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
มี ใ จสั น โดษยิ น ดี ใ นสมบั ติ ข องตนตามได้   ตามกำลั ง ตาม
สมควร  และมีใจยินดีด้วยหรือวางใจเฉย ๆ  ด้วยความรู้เท่าในเมื่อผู้
อื่ น ได้ รั บ สมบั ติ   หรื อ ในเมื่ อ เห็ น สมบั ติ ข องผู้ อื่ น คู่ กั บ ไม่ เ พ่ ง เล็ ง
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนา  คิดจะเอามาเป็นของตน
มีเมตตาไมตรีจิตในสัตว์ทั้งปวง  คู่กับไม่พยาบาทปองร้าย
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ทำความเห็นให้ตรงเพือ่ ให้ถกู ให้ชอบยิง่ ขึน้   คูก่ บั ความเห็นชอบ
ธรรมตามที่ แ สดงมานี้ มี อ ยู่ ใ นบุ ค คลใด   บุ ค คลนั้ น ชื่ อ ว่ า
ธรรมจารี   ผู้ ป ระพฤติ ธ รรม   หมายถึ ง ความประพฤติ เ รี ย กว่ า
ธรรมจริยา   ส่วนที่ตรงกันข้ามกับที่แสดงมานี้เรียกว่าอธรรม   คู่กับ
ทุจริต  สุจริตกับธรรมที่คู่กันเรียกอย่างสั้นในที่นี้ว่าสุจริตธรรม  นอก
นี้เรียกว่าทุจริตธรรม
สุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไร ?
ทุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไร ?
คิดให้รอบคอบสักหน่อยก็จักให้เห็นได้ในปัจจุบันนี้เอง
ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมเป็นคนไม่มีภัย   ไม่มีเวร   มีกาย  
วาจา  ใจปลอดโปร่ง  นี้เป็นความสุขที่เห็นกันอยู่แล้ว
ส่วนผู้ประพฤติทุจริตอธรรม   ตรงกันข้าม   มีกายวาจา   ใจ  
หมกมุ่นวุ่นวาย  แม้จักมีทรัพย์  ยศ  ชื่อเสียงสักเท่าใด  ก็ไม่ช่วยให้
ปลอดโปร่งได้  ต้องเปลืองทรัพย์  เปลืองสุข  ระวังทรัพย์  ระวังรอบ
ด้าน  นี้เป็นความทุกข์ที่เห็นกันอยู่แล้ว
ส่วนในอนาคตเล่าจักเป็นอย่างไร ?
อาศัยพุทธภาษิตที่แสดงว่า   กลฺยาณการี   กลฺยาณํ   ผู้ทำดี
ย่อมได้ดี   ปาปการี   จ  ปาปกํ   ผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่ว  จึงลงสันนิษฐาน
ได้ว่า  สุจริตธรรมอำนวยผลที่ดีคือความสุข  ทุจริตอธรรมอำนวยผล
ที่ชั่วคือความทุกข์  แม้ในอนาคตแน่แท้
อนึ่ง  ในที่นี้รวมผลแห่งสุจริตธรรมทั้งสิ้นแสดงรวมยอดอย่าง
เดียวว่าความสุข   เพราะเหตุนี้   สิ่งใดเป็นอุปกรณ์แห่งความสุขหรือ
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เรียกว่าสุขสมบัติ  เช่น  ความบริบูรณ์ทรัพย์  ผิวพรรณงาม  อายุยืน  
ยศ  ชื่อเสียง  เป็นต้น  สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลแห่งสุจริตธรรม
จักแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคู่หนึ่งโดยย่อไว้เผื่อผู้ต้องการ
ต่อไป  คือ  ไม่พยาบาทกับเมตตา
เมื่ออารมณ์ร้ายอย่างเบาคือความหงุดหงิดไม่พอใจ   แรงขึ้น
เป็นความฉุนเฉียวร้ายกาจ   แรงขึ้นอีกเป็นพยาบาท   เหล่านี้อย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดขึ้น   ควรทำความรู้จักตัวและพิจารณาโดยนัยว่า   นี้
เท่ากับทำโทษตน   เผาตนโดยตรง   มิใช่ทำโทษหรือแผดเผาผู้อื่นเลย  
คราวที่ตนผิดใจยังเคยให้อภัยไม่ถือโทษโกรธแค้น   เหตุไฉนเมื่อผู้อื่น
ทำผิดใจจึงมาลงโทษแผดเผาตนเล่า   ผู้อื่นที่ตนโกรธนั้นเขามิได้ทุกข์
ร้อนไปกับเราด้วยเลย   อนึ่ง   ควรตั้งกติกาข้อบังคับสำหรับตนว่า  
เมื่อเกิดอารมณ์ร้ายมีโกรธเป็นต้นขึ้น   จักไม่พูด   จักไม่แสดงกิริยา
ของคนโกรธ   หรือตั้งกติกาประการอื่นซึ่งอาจจักรักษาอารมณ์ร้าย
เหล่านั้นไว้ข้างใน   มิให้ออกมาเต้นอยู่ข้างนอก   และพยายามดับเสีย
ด้วยอารมณ์เย็นชนิดใดชนิดหนึ่ง  ด้วยการพิจารณาให้แยบคาย  มิให้
ลุกกระพือสุมอกอยู่ได้
เมตตา  มิตร  ไมตรี  สามคำนี้  เป็นคำหนึ่งอันเดียวกัน
เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข   มิตรคือผู้มี
เมตตาปรารถนาสุขประโยชน์ต่อกัน  ไมตรีคือความมีเมตตาปรารถนา
ดีต่อกัน
ผู้ปรารถนาจะปลูกเมตตาให้งอกงามอยู่ในจิต   พึงปลูกด้วย
การคิดแผ่   ในเบื้องต้นแผ่ไปโดยเจาะจงก่อนในบุคคลที่ชอบพอ   มี
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มารดาบิดา  ญาติมิตร  เป็นต้น  โดยนัยว่า  ผู้นั้น ๆ จงเป็นผู้ไม่มีเวร  
ไม่มีความเบียดเบียน  ไม่มีทุกข์   มีสุขสวัสดิ์   รักษาตนเถิด  เมื่อจิต
ได้รับการฝึกหัดคุ้นเคยกับเมตตาเข้าแล้ว   ก็แผ่ขยายให้กว้างออกไป
โดยลำดับ   ดังนี้   ในคนที่เฉย ๆ   ไม่ชอบ   ไม่ชัง   ในคนที่ไม่ชอบ
น้อย  ในคนที่ไม่ชอบมาก  ในมนุษย์และดิรัจฉานไม่มีประมาณ
เมตตาจิต  เมื่อคิดแผ่กว้างออกไปเพียงใด  มิตรและไมตรีก็
มีความกว้างออกไปเพียงนั้น  เมตตาไมตรีจิตมิใช่อำนวยความสุขให้
เฉพาะบุคคล   ย่อมให้ความสุขแก่ชนส่วนรวมตั้งแต่สองขึ้นไปด้วย  
คือ   หมู่ชนที่มีไมตรีจิตต่อกันย่อมหมดความระแวง   ไม่ต้องจ่าย
ทรัพย์   จ่ายสุขในการระวังหรือเตรียมรุกรับ   มีโอกาสประกอบการ
งานอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่เต็มที่   มีความเจริญรุ่งเรือง
และความสงบสุขโดยส่วนเดียว
เพราะเหตุนี้   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของ
เราทั้งหลาย   ผู้ทรงมีพระเมตตาไมตรี   มีมิตรภาพในสรรพสัตว์  
ทอดพระเนตรเห็นการณ์ไกล   จึงได้ทรงประทานศาสนธรรมไว้หนึ่ง
ฉันทคาถา   แปลความว่า   บุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต  

ไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต   ผู้มีปรกติประพฤติธรรมย่อมอยู่
เป็นสุข  ในโลกนี้และในโลกอื่นดังนี้
ในข้อว่า   พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต   ไม่พึงประพฤติ
ธรรมให้เป็นทุจริต   ในฉันทคาถานั้น   คำว่า   ธรรม   น่าจักหมาย
เอาการงานทั้งปวงที่ทำทางกาย  วาจา  และใจ  คือ  การทำ  การพูด  
การคิด  ที่เป็นไปอยู่ตามปรกตินี้เอง  ทรงสอนให้ทำพูดและคิด  ให้
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เป็นสุจริต  มิให้เป็นทุจริต
ส่ ว นในข้ อ ว่ า   ผู้ มี ป รกติ ป ระพฤติ ธ รรมย่ อ มอยู่ เ ป็ น สุ ข นั้ น  

คำว่า  ธรรม  หมายความว่าความดี   ดังคำว่ามีธรรมอยู่ในใจ  ดังที่
เข้าใจกันอยู่ทั่วไป  ผู้ประพฤติกายวาจาให้เป็นสุจริต  ไม่ประพฤติให้
เป็นทุจริต   ทั้งประพฤติธรรมคือมีธรรมอยู่ในใจ   ย่อมอยู่เป็นสุขใน
โลกนี้และในโลกอื่นคือในโลกอนาคต   อันจักค่อยเลื่อนมาเป็นโลก
ปัจจุบันแก่ทุก ๆ คน  ในเวลาไม่ช้า
ความสุขย่อมเกิดจากเหตุภายในคือสุจริตธรรมด้วยประการ
ฉะนี้
เพราะฉะนั้น  ผู้ปรารถนาสุข  เมื่อจับตัวเหตุการณ์แห่งความ
สุขและความทุกข์ได้ฉะนี้แล้ว   ควรเว้นทุจริตอธรรมอันเป็นเหตุของ
ความทุกข์   ควรประพฤติสุจริตธรรมอันเป็นเหตุของความสุข   ถ้า
ประพฤติดังนี้   ชื่อว่าได้ก่อเหตุการณ์ของความสุขสมบัติทั้งปวงไว้แล้ว  
นี้เป็นความชอบยิ่งของตนเอง   ถ้ากลับประพฤติทุจริตอธรรม   เว้น
สุจริตธรรมเสียย่อมชื่อว่าได้ก่อเหตุการณ์แห่งความทุกข์พิบัติทั้งปวง
ไว้แล้ว  นี้เป็นความผิดของตนเอง
อนึ่ง   ถ้ามีปัญหาในชีวิตปัจจุบันของผู้ประพฤติสุจริตธรรม
หรือทุจริตอธรรมเกิดขึ้น  พึงทราบว่า  ในคราวที่สุจริตธรรมที่ได้ทำไว้
แล้วกำลังให้ผลอยู่   ผู้ประพฤติทุจริตอธรรมย่อมพรั่งพร้อมด้วยสุข
สมบัติและความสดชื่นร่าเริง   อาจสำคัญทุจริตอธรรมดุจน้ำหวาน  
และอาจเย้ยหยันผู้ประพฤติสุจริตธรรมได้   แต่ในกาลที่ทุจริตอธรรม
ของตนให้ผล   ก็จักต้องประจวบทุกข์พิบัติซบเซาเศร้าหมองดุจต้นไม้
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ในฤดูแล้ง
อนึ่ง   ในคราวที่ทุจริตอธรรมที่ได้ทำไว้แล้วกำลังให้ผลอยู่   ผู้
ประพฤติสุจริตธรรมก็ยังต้องประสบทุกข์พิบัติซบเซาอับเฉาอยู่ก่อน  
แต่ในกาลที่สุจริตธรรมของตนให้ผล   ย่อมเกิดสุขสมบัติอย่างน่า
พิศวง  ดุจต้นไม้ในฤดูฝน  แม้สุจริตธรรมจักยังไม่ให้ผล  โดยนัยที่
กล่าวนี้   กาย   วาจา   และใจของตนก็ย่อมปลอดโปร่งเป็นสุขสงบ  
เป็นผลที่มีประจำทุกทิวาราตรีกาล

สำคัญที่ใจ

“ธรรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า   มีใจประเสริฐสุด   สำเร็จ
แล้วด้วยใจ  ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว  จะพูดหรือจะทำทุกข์ย่อมติดตาม
ผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้น   เหมือนอย่างล้อไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียน
ไปฉะนั้น”  นี้เป็นคำแปลพระพุทธภาษิตในพระธรรมบทคาถาต้น  กับ
อีกบทหนึ่งในลำดับต่อไปว่า   “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า   มีใจ
ประเสริฐสุด   สำเร็จแล้วด้วยใจ   ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว   จะพูด
หรือทำ   สุขย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้น   เหมือนอย่างเงาไม่ละ
ตัวฉะนั้น”
บุ ค คลผู้ มี ใ จร้ า ยคื อ บุ ค คลผู้ ม ากด้ ว ยกิ เ ลส   บุ ค คลผู้ มี ใ จ
ผ่องใสคือบุคคลผู้ไกลกิเลสหรือมีกิเลสเบาบาง   พระพุทธภาษิตข้าง
ต้นมีความหมายง่าย ๆ ว่า   บุคคลผู้มากด้วยกิเลสคือ   ความโลภ  
ความโกรธ  ความหลง  จะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมเป็นเหตุให้ตนเอง
เป็นทุกข์   ส่วนบุคคลผู้ไกลกิเลสหรือมีกิเลสบางเบา  คือ  ไม่มีความ
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โลภ  ความโกรธ  ความหลง  หรือมีเพียงบางเบา  จะคิดจะพูดจะทำ
อะไร  ย่อมเป็นเหตุให้ตนเองเป็นสุข
ดังนี้ย่อมแสดงว่า   ใจสำคัญที่สุด   ความสุขความทุกข์ของ
ทุกคนเกิดจากใจ  ใจดีทำให้เกิดสุข  ใจไม่ดีทำให้เกิดทุกข์  ความสุข
ความทุกข์ของทุกคนไม่ได้เกิดจากภายนอก   คือไม่ได้เกิดจากบุคคล
อื่น  ไม่ได้เกิดจากเรื่องภายนอก  คือไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ทั้งหลาย
อย่างไรก็ตาม  สามัญชนมักจะเข้าใจว่าความสุขความทุกข์ของ
ตนเกิดจากภายนอก   เกิดเพราะบุคคลอื่นบ้าง   เกิดเพราะเหตุการณ์
ทั้งหลายบ้าง  โดยเฉพาะความทุกข์   สามัญชนมักจะหลงเข้าใจผิดว่า
เกิดขึ้นแก่ตนเพราะผู้อื่นเป็นเหตุทั้งสิ้น   ไม่ใช่เพราะใจตนเป็นเหตุ
สำคัญ
เมื่ อ ไม่ รู้ เ หตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของความทุ ก ข์ จึ ง แก้ ค วามทุ ก ข์ ไ ม่ ไ ด้  
เพราะการแก้โรคทุกชนิดต้องแก้ที่เหตุ   คือ   แก้ให้ถูกตรงเหตุจึงจะ
แก้ได้   โรคจึงจะหาย  เช่น  ผู้ที่จับไข้   มีอาการหนาวสั่น  คิดว่าเหตุ
ของอาการหนาวสั่นนั้นเกิดจากแรงลมจึงเข้าห้องปิดประตูหน้าต่าง
หมด  มิได้ใช้ยาแก้ไข้   อาการหนาวสั่นก็จะหายไม่ได้   ต่อเมื่อใดรู้ว่า
อาการหนาวสั่ น นั้ น เกิ ด จากความไข้   ใช้ ย าแก้ ไ ข้ แ ก้ ใ ห้ ถู ก กั บ โรค  
เรียกว่า  แก้ให้ถูกที่เหตุ  จึงจะหาย
แต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งทุกวันนี้   ความทุกข์ของบุคคลผู้มี
ใจร้ายมีอยู่มากมาย  และความสุขของบุคคลผู้มีใจผ่องใสก็มีอยู่
พิจารณาพระพุทธภาษิตข้างต้นที่ว่า   ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว  
จะพูดหรือจะทำ   ทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อตามรอยเท้าโคที่
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ลากเกวียนไป   ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว   จะพูดหรือจะทำ   สุขย่อม
ติดตามเขาไปเหมือนอย่างเงาตามตัวย่อมจะสามารถรู้จักตัวเองได้ตาม
ความเป็นจริง  คือ  รู้จักว่าตนเป็นผู้มีใจร้ายหรือมีใจผ่องใส  ถ้าพูด
ไปแล้ว  ทำไปแล้ว  หรือเพียงคิดแล้ว  เกิดความทุกข์   ก็รู้จักตนเอง
ได้ว่าเป็นผู้มีใจร้าย   ถ้าพูดไปแล้ว   ทำไปแล้ว   หรือเพียงคิดแล้ว  
เกิดความสุขก็รู้จักตนเองได้ว่าเป็นผู้มีใจผ่องใส
แม้ไม่ปรารถนาความทุกข์   แต่ปรารถนาความสุข   ก็ต้อง
พยายามอบรมตนเองให้พ้นจากความเป็นผู้มีใจร้ายกลายมาเป็นผู้มี
ใจผ่องใส  หรือใจดีนั่นเอง
ผู้ใดมีความโลภในทรัพย์สิ่งของของใครก็ตาม   มีความโกรธ
แค้นขุ่นเคืองอาฆาตพยาบาทในใครก็ตาม   มีความหลงผิดในเรื่อง
หนึ่ ง เรื่ อ งใดก็ ต าม   ผู้ นั้ น จั ก เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ ก ข์ ด้ ว ยตนเอง   อย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้   ผู้อื่นที่ต้องสูญเสียทรัพย์สิ่งของเพราะความโลภของ
ผู้นั้นก็ตาม   ต้องถูกโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทปองร้ายเพราะผู้นั้น
ก็ตาม   หรือต้องได้รับความหลงผิดของผู้นั้นก็ตาม   ยังพอสามารถ
หลีกเลี่ยงความทุกข์ที่ผู้นั้นพยายามก่อให้ได้บ้าง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า   จิตที่ฝึกแล้วนำความสุข
มาให้  การฝึกจิตจึงเป็นการดี  ปรกตินั้นจิตเป็นสิ่งที่ข่มยาก  แต่ก็ข่ม
ได้  เบา  ไว  อ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ง่าย  แต่ด้วยการข่มการ
ฝึกก็สามารถทำให้หนักแน่นมั่นคงสม่ำเสมอได้   และแม้มีปรกติตกไป
ตามใคร่   คือยินดีพอใจในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ  แต่ด้วยการ
ข่มการฝึกก็สามารถทำให้ละความยินดีพอใจนั้นได้   เมื่อจิตได้รับการ
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ข่มการฝึกแล้วให้ไม่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ต่าง ๆ โดย
ง่าย   และให้ละความยินดีพอใจในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจได้  
จิตก็จะเป็นจิตที่เป็นสุข   และนี้แลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิต
ที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้
ที่กล่าวว่า   จิตไว   หรือเบา   หรืออ่อนไหว   หมายถึงจิต
เปลี่ยนแปลงง่าย   เกิดดับเร็ว   เดี๋ยวไปอยู่กับอารมณ์ทางตาเช่นรูป  
เดี๋ยวไปอยู่กับอารมณ์ทางหูเช่นเสียง   เดี๋ยวไปอยู่กับอารมณ์ทางจมูก
เช่นกลิ่น  เป็นต้นว่า  เดี๋ยวเห็นรูป  ปรุงว่าสวยหรือไม่สวย  ชอบใจ
หรือไม่ชอบใจ   เดี๋ยวไปได้ยินเสียง   ปรุงว่าไพเราะหรือไม่ไพเราะ  
ชอบใจหรือไม่ชอบใจ   เดี๋ยวไปได้กลิ่น   ปรุงว่าหอมหรือไม่หอม  
ชอบใจหรือไม่ชอบใจ   จิตที่ไปอยู่กับอารมณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว
เป็นต้น  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ว่องไว  จนปรกติสามัญชนยากจะจับ
จะตามจิตของตนให้ทันได้   หรือเรียกว่าสามัญชนตามไม่ทันรู้อาการ
แห่งจิตของตน  เพราะความเบา ไว ดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม   ด้วยการฝึกโดยอาศัยสติตามรู้อาการของจิต  
ก็จะสามารถข่มจิตไว้ได้ให้หนักแน่นมั่นคง   ไม่เบา   ไม่ไว   ไม่รับ
อารมณ์ต่าง ๆ โดยง่าย
ที่กล่าวว่าจิตมีปรกติตกไปตามใคร่   หมายถึงจิตของสามัญชน
มั ก จะหมกมุ่ น อยู่ ใ นกามคุ ณ ารมณ์ คื อ อารมณ์ อั น เป็ น ที่ น่ า ใคร่ น่ า
ปรารถนาพอใจทั้งปวง   จนยากที่จะถอนเสียได้   แต่อย่างไรก็ตาม  
การฝึ ก จิ ต โดยอาศั ย สติ แ ละปั ญ ญาประกอบกั น สม่ ำ เสมอ   ก็ จ ะ
สามารถทำให้จิตละอารมณ์อันเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจได้
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อันสติและปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นในการข่มจิตฝึกจิต
ปราศจากสติและปัญญาแล้วการข่มจิตจะไม่เกิดผล   จิตนั้น
ข่มยาก  พระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวไว้แล้ว  จิตที่ข่มยากจึงน่าจะเปรียบ
ได้กับคนดื้อเกเรซึ่งเคารพเหตุผล   เพราะคนดื้อเกเรซึ่งเคารพเหตุผล
นั้นเป็นคนที่อาจเอาชนะให้หายดื้อหายเกเรได้   ถ้าสามารถหาเหตุผล
มาทำให้ยอมจำนนให้ยอมเชื่อว่าความดื้อความเกเรทั้งหลายของเขา
นั้นไม่ดีอย่างไร  จิตที่ข่มยากก็เช่นกัน  แม้อบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้น
เพียงพอจนสามารถรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรควรอะไรไม่ควรได้แล้ว   จิตก็
จะละสิ่งที่ผิดที่ชั่วที่ไม่ควรได้   เรียกว่าสติและปัญญาสามารถข่มจิตไว้
ได้ไม่ให้กวัดแกว่งดิ้นรนทะยานอยากไปในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนา
พอใจทั้งหลาย  โดยไม่คำนึงถึงความดีไม่ดี  ควรไม่ควรเสียเลย
จิตที่ข่มได้แล้ว   หยุดกวัดแกว่งวุ่นวายแล้ว   หยุดตกอยู่ใต้
อำนาจความปรารถนาพอใจแล้ว  เป็นจิตที่นำสุขมาให้จริง ๆ
ลองเปรียบเทียบดูก็จะเข้าใจพอสมควร  ผู้ที่ปรกติวุ่นวาย  ไป
นั่นมานี่อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน  จะเป็นสุขได้อย่างไรเพราะความ
ยุ่งความเหน็ดเหนื่อย   จิตที่เบา ไว ก็เช่นกัน   ย่อมเหน็ดเหนื่อย
ยุ่งยากหาความสุขไม่ได้   ส่วนจิตที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความยินดีพอใจ
รักใคร่ในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ  เหมือนผู้เป็นอิสระ มีเสรีภาพ  
ไม่ถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการคือความติดอยู่ในอารมณ์ที่น่าใคร่
น่าปรารถนาพอใจ  ย่อมเป็นสุข

ทำอย่างไรกับอารมณ์ค้าง

คำว่า   “อารมณ์ค้าง”   นี้มักจะพูดเข้าใจกันในตัวอย่างเช่น  
บางคนเมื่อไปถึงที่ทำงานแสดงอาการฉุนเฉียวอย่างผิดปรกติในเรื่องที่
ไม่น่าจะฉุนเฉียว   มักจะถูกหาว่ามีอารมณ์ค้างมา   โดยจะค้างมาจาก
ไหนก็ สุ ด แต่ ใ คร ๆ จะวิ จ ารณ์ กั น ไป   เพราะถ้ า ใครแสดงอาการ
อารมณ์ค้างดังนี้   ถ้าเป็นเพื่อนกันก็อาจจะวิจารณ์เอาต่อหน้าทันที   ถ้า
ไม่ใช่เพื่อนสนิทกัน   หรือเป็นผู้น้อยกว่า   ไม่กล้าจะวิจารณ์ต่อหน้าก็
คงจะวิจารณ์กันลับหลัง   แต่ทำไมจึงจะต้องแสดงอารมณ์ค้างให้คน
อื่นพากันวิจารณ์   จะวิจารณ์เรื่องนี้กันเสียก่อนมิดีกว่าหรือ  เพื่อที่จะ
ได้ป้องกันแก้ไขทางจิตของตนเอง   ไม่ให้ไปแสดงความพิการแห่งจิต
ดังกล่าวให้ใครเขาเห็น
ที่กล่าวในที่นี้ว่า   ความพิการแห่งจิต   อาจเป็นคำที่แรงไปใน
บางลักษณะของอารมณ์ค้างที่จะกล่าวถึงต่อไป  แต่ไม่แรงตามตัวอย่าง
ข้างต้นอันเป็นความหมายที่ใช้และเข้าใจกันทั่วไป   เพราะเป็นอาการ
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ของจิตที่ผิดปรกติจึงต้องเป็นความพิการของจิตแน่   ส่วนที่จะน้อย
หรือมากนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ในชั้นต้นนี้น่าจะวิจารณ์ถ้อยคำนี้ก่อน
คำว่า  “อารมณ์ค้าง”  ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ  คืออารมณ์  
ได้แก่   เรื่องในใจ  กับ  ค้าง  ได้แก่   ที่คั่งค้างกลุ้มกลัดอัดอั้นใจอยู่  
จะระงับก็ไม่ได้   จะแสดงออกไปในที่หรือในบุคคลที่เป็นตัวเหตุก่อ
อารมณ์นั้นขึ้นก็ไม่ได้   ไม่สะดวก   จึงมักจะไปแสดงออกผิดที่ผิด
บุคคล   แต่เมื่อให้ความหมายของอารมณ์ว่าเรื่องในใจ   และอารมณ์
ค้างก็คือเรื่องในใจที่คั่งค้างอยู่   ก็น่ามีความหมายที่ใช้ได้เป็นกลาง ๆ  
คือ   มิใช่เรื่องยินร้ายหรือเรื่องที่ทำให้เศร้าหมองร้อนรนเท่านั้น   เป็น
เรื่องยินดีพอใจที่ทำให้เบิกบานก็ได้   ฉะนั้น   จะได้กล่าวในทางที่
เป็นกลาง ๆ  ทั่วไปก่อน
อารมณ์ค้างที่แรง   มักจะรู้ได้ทันทีที่รู้ตัวตื่นในตอนเช้า   คือ  
ทำให้ใจเบิกบานผิดปรกติ  หรือเศร้าหมองร้อนรนผิดปรกติ
แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจะไม่รู้ตั้งใจดูแล้ว
จะรู้   จะพบเหตุที่ทำให้เบิกบานหรือเศร้าหมองผิดปรกติเช่นนั้น  เช่น  
เบิกบานเพราะเมื่อวันวานมีผู้มาบอกว่าได้ยินคนนั้นคนนี้พูดถึงอย่าง
นิยมชมเชย  เมื่อได้ฟังเล่า  ใจก็พองบานแล้ว  วันวานทั้งวันเบิกบาน
ใจเพราะความปลื้ม   จนกระทั่งตกกลางคืนหลับไป   ความคิดสงบ  
ความปลาบปลื้มเบิกบานก็สงบไปด้วย   แต่พอตื่นก็กลับเกิดขึ้นมา
ใหม่ทันที   จิตใจเบิกบานผิดปรกติ   นี้คืออารมณ์ค้างมาจากวันวานที่
คุ้นเคยพอสมควรแล้ว   เพราะได้รับอารมณ์มาแล้วหลายชั่วโมงไม่
ตื่นเต้นจนเกินไปแล้ว   พอที่จะสามารถสงบใจพิจารณาได้แล้ว   ว่า
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ทำไมคำนิยมชมเชยจึงเกิดขึ้น   และนึกถึงตัวเองว่าได้ทำอะไรสมควร
แก่คำสรรเสริญนั้นหรือไม่   ทำอะไรนึกให้ได้เพียงอย่างสองอย่างที่
สมควรจะได้รับคำสรรเสริญนั้นก็พอแล้ว   แต่ถ้านึกให้ได้ทั้งหมดก็ดี  
แล้วก็ให้ทำความเข้าใจกับตนเองว่า  เพราะเราทำเหตุดี   ผลที่เกิดจาก
เหตุจึงดีด้วย
ปรกตินั้นผู้ไม่ได้ทำความดีแม้จะได้รับคำสรรเสริญใจของเขาก็
จักไม่เบิกบานปลาบปลื้มเหมือนใจของผู้ที่ทำความดีอันควรแก่คำ
สรรเสริญ  ผู้ไม่ได้ทำความดีได้รับคำสรรเสริญอาจจะดีใจชอบใจ  แต่
ไม่เบิกบานเป็นสุข   ไม่เหมือนกับผู้ทำความดี   ความเบิกบานนี้เมื่อ
เกิดขึ้นแล้ว  พิจารณาให้ดี  ให้จับใจในเหตุ  จะเป็นกำลังใจให้ทำดีต่อ
ไปยิ่ง ๆ ขึ้น   เพราะจักมั่นใจว่าผลของการทำดีมีจริง   เป็นผลดีที่ให้
ความเบิกบานใจจริง  แม้จะไม่มีผู้สรรเสริญ  หากได้ทำความดีไว้แล้ว  
นึกทบทวนดูแล้ว   ผู้ทำความดีก็อาจจะเบิกบานได้ด้วยความรู้ตัวของ
ตัวเอง
ตรงกันข้ามกับเหตุที่ทำให้เบิกบาน   คือเหตุที่ทำให้เศร้าหมอง  
เช่น   เศร้าหมองเพราะเมื่อวันวานมีผู้บอกว่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้าย
อย่างนั้นอย่างนี้   เมื่อได้ฟังเล่าก็ใจร้อนผ่าวแล้ว   วันวานทั้งวันก็
เร่าร้อนหงุดหงิดเพราะความไม่ชอบใจจนกระทั่งตกกลางคืนหลับไป  
ความคิดสงบ   ความร้อนของใจก็สงบไปด้วย   แต่พอตื่นก็กลับเกิด
ขึ้นใหม่ทันที   จิตใจเร่าร้อนผิดปรกติ   นี้คืออารมณ์ค้างมาจากวันวาน  
ที่ควรต้องพิจารณาว่าทำไมคำนินทาว่าร้ายเช่นนั้นจึงเกิดขึ้น  นึกถึงตัว
เองว่าได้ทำอะไรที่ทำให้เกิดคำนินทาว่าร้ายนั้น ๆ   นึกอย่างไม่หลอก
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ตัวเอง  อย่างเปิดเผยจริงใจต่อตัวเอง  ก็น่าจะได้พบเหตุมากบ้างน้อย
บ้างหนักบ้างเบาบ้าง   ให้ยอมทำความเข้าใจกับตนเองว่าเพราะเหตุนั้น
จึงทำให้เกิดการนินทาว่าร้าย  ที่อาจจะแรงไปกว่าความจริง  ผิดพลาด
ไปบ้างจากความจริง  แต่ก็มิใช่ว่าไม่มีมูลเสียเลย  มูลเหตุมี  และเกิด
จากตัวเรา   อย่าพิจารณาออกไปนอกตัวเรา   พิจารณาเข้ามาในตัวเรา
เท่านั้นว่า  ได้ทำเหตุไว้อย่างไรจึงทำให้เกิดการนินทาว่าร้าย  ทำให้เป็น
ทุกข์   ทำให้ไม่ชอบใจ   ถ้าไม่คิดออกไปตำหนิผู้กล่าวคำนินทาว่าร้าย  
พยายามตัดผู้นั้นออกเสียจากความคิดพิจารณาแต่เราว่าทำเหตุควร
แก่ผลเช่นนั้นจริง   ยอมรับว่าผลไม่ได้เกิดโดยไม่มีเหตุ   ผลเกิดจาก
เหตุ   เหตุดีผลก็ดี   เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี   การประมาทแม้เพียงเล็กน้อย
แล้วทำเหตุไม่ดีก็จักต้องได้รับผลไม่ดี
สุขทุกข์  ผลดีผลไม่ดี  เกิดจากตัวเองทั้งสิ้น
ทำดีก็มีผลดี   มีความสุข   ทำไม่ดีก็มีผลไม่ดี   มีความทุกข์  
ต้องการผลอย่างไหน  ตัวเองเลือกได้   ทำได้   ผลกับเหตุจักต้องตรง
กันเสมอ  ไม่มีที่ไม่ตรงกัน  ผลดีต้องเกิดจากเหตุดี   ผลดีจักไม่เกิด
จากเหตุไม่ด  ี ผลไม่ดตี อ้ งเกิดจากเหตุไม่ด  ี ผลไม่ดจี กั ไม่เกิดจากเหตุดี
นี่แน่นอนตายตัว
ได้กล่าวถึงอารมณ์ค้างที่แรง   ซึ่งมักจะรู้ได้ทันทีที่รู้ตัวตื่นใน
ตอนเช้า   คือทำให้ใจเศร้าหมองร้อนรนผิดปรกติหรือเบิกบานผิด
ปรกติ   แต่ถ้าไม่ตั้งใจดูให้รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจะไม่รู้   ตั้งใจดูแล้ว
จะรู้   จะพบเหตุที่ทำให้เศร้าหมองหรือเบิกบานผิดปรกติเช่นนั้น  ควร
สงบใจพิจารณาให้เห็นว่า   ผลดีที่ให้ความสุข   ความเบิกบาน   ย่อม
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เกิดจากเหตุดีเท่านั้น  จักไม่เกิดจากเหตุไม่ดีเป็นอันขาด  ผลไม่ดีที่ให้
ความทุกข์   ความเศร้าหมอง   ย่อมเกิดจากเหตุไม่ดีเท่านั้น   จักไม่
เกิดจากเหตุดีเป็นอันขาด   ถ้าพิจารณาไปเห็นว่าผลดีเกิดจากเหตุไม่ดี
หรื อ ผลไม่ ดี เ กิ ด จากเหตุ ดี   ทำดี ไ ม่ ไ ด้ ดี   หรื อ ทำไม่ ดี ไ ด้ ดี   ให้
พยายามมีสติรู้ว่าตนกำลังเข้าใจผิดอย่างยิ่ง   แล้วพิจารณาใหม่   จน
ได้ความเข้าใจถูก   แม้เพียงสมควร   ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่ว  
ใครต้องการผลอย่างไหน  ดีชั่ว  สุขทุกข์  ตัวเองเลือกได้  ทำได้
ทุกเช้าก่อนจะเริ่มภารกิจประจำวัน   ควรจะย้ำเตือนตัวเองให้
หนักแน่นว่าต้องการผลอย่างไหน   ต้องการผลดีเป็นความสุขก็ต้อง
ทำความดี   ต้องมีสติมั่นที่สุดเท่าที่จะมั่นได้เพื่อทำความดีให้ได้ตลอด
วันนั้น  เพื่อจะได้รับผลดีเป็นความสุขดังปรารถนา
อารมณ์ค้างที่แรงอีกอย่างหนึ่งให้ผลเป็นความไม่สงบสุขของ
จิตใจ   ซึ่งเมื่อตั้งใจดูแล้วจะรู้   จะพบเหตุว่าเนื่องมาจากความโลภ  
เช่น   เมื่อวันก่อนมีผู้นำล็อตเตอรี่มาเสนอขายให้ถึงที่   แต่ดู ๆ เลข
แล้วไม่ชอบใจ   ไม่คิดว่าจะออกเลขนั้น   จึงไม่ยอมซื้อ   ครั้นมาเมื่อ
วานล็อตเตอรี่ออกเลขท้ายที่จำได้ว่าตรงกับใบที่ไม่ยอมซื้อไว้เมื่อวัน
ก่อน   ความเสียดายเงินรางวัลมีมาก   จนทำให้หงุดหงิดไม่เป็นสุข  
ที่จริงความรู้สึกนี้ก็เช่นเดียวกับอารมณ์ค้างทั้งหลาย  เวลาผ่านไปนาน
หน่อยก็จะกลับเป็นปรกติ   แต่ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นไปเองเช่นนั้น  
ควรจะถือเอาประโยชน์จากอารมณ์ค้างของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถทำได้
“อันจิตที่ได้รับการบริหารหรืออบรมให้เป็นจิตที่ดีแล้วนั้น  นับ
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ว่าเป็นจิตที่มีค่าอย่างยิ่ง   ค่าของจิตเช่นนี้สูงกว่าค่าของอะไรอื่น   จึง
ควรสนใจบริหารให้จริงจังสม่ำเสมอด้วยกันทุกคน  ทุกโอกาสที่ทำได้”
เช่ น เมื่ อ เกิ ด อารมณ์ ค้ า งดั ง กล่ า วแล้ ว อั น เนื่ อ งมาจากไม่ ถู ก
ล็อตเตอรี่ใบที่ไม่ยอมซื้อ   ก็ควรพิจารณาลงไปให้เห็นว่าอารมณ์ค้าง
นั้ น ที่ แ ท้ เ กิ ด จากความโลภของตนเอง   ความอยากได้ เ งิ น รางวั ล
ล็อตเตอรี่ทำให้เกิดอารมณ์ค้างเป็นความหงุดหงิดไม่เป็นสุข   ถ้าไม่
โลภอยากได้ เ งิ น รางวั ล นั้ น แล้ ว อารมณ์ ค้ า งเช่ น นั้ น ก็ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น  
ความโลภในใจตัวเองจึงเป็นเหตุที่แท้จริงของอารมณ์ค้างดังกล่าว  
เป็นเหตุของความหงุดหงิดไม่เป็นสุขที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของใคร
ทุกคนต้องการความสุข   ไม่ต้องการความทุกข์   เมื่อความ
โลภทำให้เป็นทุกข์   ก็ให้พยายามกำหนดรู้ไว้ว่าความโลภไม่ดี   เป็น
เหตุไม่ดีที่จะทำให้เกิดผลไม่ดีคือความทุกข์   ไม่ต้องการทุกข์ก็ต้อง
พยายามไม่โลภ
ที่จริง  แม้อารมณ์ค้างบางเรื่องจะไม่แรง  จนไม่อาจทำให้รู้ได้
ทันทีเมื่อรู้ตัวตื่นในตอนเช้า   แต่หากใช้ความตั้งใจจริงพิจารณาใจ
ตนเองทุกวัน  ทุกคนก็น่าจะได้พบว่ามีความทุกข์อันเกิดจากความโลภ
ในใจตัวเองอยู่ทุกวัน  โลภอยากได้ลาภ  โลภอยากได้ยศ  โลภอยาก
ได้สรรเสริญ   โลภอยากได้สุข   ซึ่งล้วนแต่ทำให้ใจไม่สงบ   วุ่นวาย  
เดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้างทั้งนั้น   ผู้มีเงินมากมายแล้วก็ยังทุกข์ด้วย
ความต้องการเงินยิ่งขึ้นอีกได้เพราะโลภ   ผู้มียศใหญ่โตแล้วก็ยังทุกข์
ด้วยความต้องการยศใหญ่ยิ่งขึ้นอีกได้เพราะโลภ   ผู้มีคนเอาอกเอาใจ
ยกย่องสรรเสริญมากมายแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการให้ยิ่งขึ้นอีก
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ได้เพราะโลภ   ผู้มีความสุขล้นเหลือแล้วก็ยังทุกข์ด้วยความต้องการ
สุขให้ยิ่งขึ้นอีกได้เพราะโลภ   ความโลภมีอยู่ในใจผู้ใดจึงเป็นเหตุแห่ง
ความทุกข์ของผู้นั้น  มีโลภมากก็มีทุกข์มาก  มีโลภน้อยก็มีทุกข์น้อย  
ผลเป็นไปตามเหตุทุกประการ   เหตุแรงผลก็แรง   เช่นเดียวกับเหตุดี
ผลก็ดี  เหตุชั่วผลก็ชั่ว  และผู้ทำเหตุเท่านั้นจะเป็นผู้ได้เสวยผล  ผู้ไม่
ได้ทำเหตุจะเสวยผลไม่มีเลย   เมื่อต้องการเสวยผลด้วยตนเอง   จึง
ต้องทำเหตุด้วยตนเอง   เมื่อต้องการเสวยผลดีจึงต้องทำเหตุดี   ควร
ตั้งสติเตือนตนเองไว้เช่นนี้เสมอ
เมื่อไม่ต้องการเสวยทุกข์เพราะความโลภ   ก็ต้องละเหตุแห่ง
ทุกข์คือความโลภเสีย   ละได้น้อยก็จะเสวยทุกข์มากละได้มากก็จะ
เสวยทุกข์น้อย   นี้เป็นความจริงที่ผู้ฝึกฝนตนเองจะได้ประจักษ์ด้วย
ตนเองเป็นระยะ ๆ ไปถ้ามีความพยายามไม่ย่อหย่อน   เพราะความ
พยายามสม่ำเสมอจักนำให้บรรลุผลสำเร็จถึงจุดหมายปลายทางได้ทุก
กรณี   ในอิทธิบาททางไปสู่ความสำเร็จ   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรง
บัญญัติให้มีวิริยะความเพียรรวมอยู่ด้วย   ผู้ประสงค์ความสำเร็จใน
การฝึกฝนตนเองเพื่อทำจิตให้มีค่าอย่างยิ่ง   จึงต้องมีความเพียรไม่
ว่างเว้น
จิตนัน้ ดีกด็ เี ป็นทีส่ ดุ   ชัว่ ก็ชวั่ เป็นทีส่ ดุ   ไม่มสี งิ่ ใดเปรียบเสมอ  
ทั้งที่ดีและที่ชั่ว
จึงควรเห็นความสำคัญของจิต  และมีมานะพยายามอบรมจิต
ของตนให้เป็นจิตที่ดีที่สุดด้วยกันทุกคน   ผลที่ได้รับจะไม่เป็นอื่น  
นอกจากความสุขอย่างที่สุดของตนเอง
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ในการพิ จ ารณาอารมณ์ ค้ า งในจิ ต   อย่ า งไม่ ห ลอกตั ว เอง  
อย่างเปิดเผยจริงใจต่อตัวเอง   อาจจะพบเหตุที่เนื่องมาจากความโลภ
อีกเหตุหนึ่ง   เช่น   เช้าวันนี้ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวผิด
ปรกติ   พยายามทำสติดูใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  ก็ได้พบเหตุ
ว่าเนื่องมาจากเมื่อวันวานมารดามีเพื่อนผู้ใหญ่คนหนึ่งมาชักชวนให้
ร่วมทำบุญ   และท่านก็ได้ชื่นชมยินดีบริจาคให้ไปเป็นจำนวนมาก  
จำนวนที่ท่านบริจาคนั้นหากสะสมไว้ให้ลูกหลานก็จะดีกว่าทำบุญเสีย  
ให้คนอื่นไปเสีย  น่าเสียดาย  ถึงจะยังมีอีกแต่ทำให้จำนวนลดน้อยลง
โดยไม่จำเป็น  ต่อว่าท่าน  อธิบายให้ท่านฟัง  ท่านก็ไม่สนใจ  ซ้ำยัง
เอะอะว่าดีไม่ดีท่านอาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้บำรุงการ
ศึกษาหรือการกุศลสงเคราะห์ต่าง ๆ เสียอีกก็ได้   ลูกเต้าจะให้ก็
เพียงพอมีพอใช้   มีสติปัญญากันแล้วหากันเองต่อไปก็แล้วกัน  เพียง
ได้ยินว่าท่านมีความคิดจะแบ่งสมบัติส่วนใหญ่ให้การกุศลอีก   ความ
หวงแหนเสียดายก็ปรากฏขึ้นในใจอย่างรุนแรง   ทำให้หงุดหงิดขุ่นมัว
อย่างบอกไม่ถูก  ท่านทำบุญไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว  ทำให้เงินที่จะตกเป็น
ของลูกลดจำนวนลงไปอย่างน่าเสียดายที่สุด   ถึงจะยังมีอีกมาก   แต่
ถ้าไม่ทำบุญมาก ๆ   จำนวนที่มีก็จะเพิ่มขึ้น   ไม่ลดน้อยลง   แล้วถ้า
หากท่านเกิดแบ่งครึ่งทำบุญไปจริง ๆ จะยิ่งน่าเสียดายใหญ่
นี้คือความโลภอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์   เพราะความโลภ
เป็นเหตุไม่ดี   ผลที่เกิดจากความโลภจึงเป็นผลไม่ดีด้วย   ถ้าไม่มี
ความโลภอยากได้เงินที่ท่านสละทำบุญไป   ใจก็จะไม่เป็นทุกข์ใน
เรื่องนี้   ดูแต่ท่านผู้เป็นเจ้าของเงินแท้ ๆ   ท่านยังไม่เป็นทุกข์   ท่าน
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ยินดีมีสุข  พร้อมจะสละได้อีกเป็นจำนวนยิ่งขึ้น  เพราะอะไร  เพราะ
ท่านไม่มีความโลภอยู่ในใจ   ความโลภจึงไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์
ของท่าน
ดูความแช่มชื่นเป็นสุขของท่านผู้มีความไม่โลภอันเป็นเหตุดี  
แล้วดูความหงุดหงิดเศร้าหมองขุ่นมัวของตนเองผู้มีความโลภอันเป็น
เหตุไม่ดี   ดูให้เข้าใจถูกต้องถ่องแท้สมกับที่เป็นผู้นับถือพระพุทธ
ศาสนา   ว่าความแช่มชื่นเป็นสุขเกิดจากไม่โลภ   ความหงุดหงิดเป็น
ทุกข์เกิดจากโลภ   หากคิดออกไปนอกลู่นอกทางว่าความแช่มชื่นเป็น
สุขของท่านเกิดจากความหลงผิดว่าการกระทำของท่านนั้นถูกต้อง
สมควร   ก็ ใ ห้ พ ยายามมี ส ติ รู้ ว่ า ตนกำลั ง เข้ า ใจผิ ด อย่ า งยิ่ ง   แล้ ว
พิจารณาใหม่   จนได้ความเข้าใจถูกแม้เพียงสมควร   ว่าความโลภ
เป็นเหตุไม่ดี   มีโทษจริง   ความไม่โลภเป็นเหตุดี   มีคุณจริง   แล้ว
พยายามย้ำถามตนเองไว้ให้เสมอว่า  ต้องการให้โทษเกิดแก่ตน  หรือ
ต้องการให้คุณเกิดแก่ตน   ถ้าต้องการให้คุณเกิดแก่ตนเป็นความ
แช่มชื่นเป็นสุขไม่หงุดหงิดเป็นทุกข์   ก็ต้องเพียรทำความโลภให้ลด
น้อยลง
อุบายวิธีที่จะทำให้ความโลภลดน้อยลงอย่างได้ผลก็คือการหัด
เป็นผู้ให้  แม้จะเป็นเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ดีกว่าไม่รู้จักให้เสียเลย
อย่างไรก็ตาม  เมื่อจะให้   จะต้องมีสติบอกตัวเองให้ชัดแจ้งว่า  
ที่ให้นี้เพื่อทำความโลภอันเป็นเหตุไม่ดี   ให้ลดน้อยลงมิได้ให้เพื่อหวัง
ผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นการจะทำเหตุไม่ดียิ่งขึ้น  
หาได้เป็นการทำให้ลดน้อยลงไป
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สำหรับผู้ดำเนินอุบายวิธีลดความโลภในใจตนด้วยการหัดเป็น
ผู้ให้นี้   นอกจากเมื่อจะให้ต้องมีสติบอกตัวเองให้ชัดแจ้งว่าให้เพื่อ
ทำความโลภให้ลดน้อยลงแล้ว   เมื่อให้แล้วให้มีสติพิจารณาใจตนเอง
ว่า   เหตุคือการให้ก่อให้เกิดผลคือความรู้สึกหรืออารมณ์ในใจตน
อย่างไร   และต้องพิจารณาดังกล่าวแล้วข้างต้น   คือพิจารณาอย่างไม่
หลอกตัวเอง  อย่างเปิดเผยจริงใจต่อตัวเอง  แม้พิจารณาเห็นอารมณ์
หงุดหงิดขุ่นมัวเกิดจากการให้   ก็ให้รู้ว่ายังกระทำเหตุไม่สมกับผลที่
มุ่งหมาย   ยังมิได้ให้ด้วยตั้งใจจริงให้เป็นการลดความโลภ   ให้เพิ่ม
ความตั้งใจจริงให้ยิ่งขึ้นในการให้ครั้งต่อไปและต่อไป   แล้วพิจารณา
อารมณ์ตนเองอย่าได้ขาด
ตราบใดยังเห็นอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวเกิดจากการให้ตราบนั้น
การให้ยังมีความตั้งใจจริงที่จะลดความโลภไม่เพียงพอต้องเพิ่มความ
ตั้งใจจริงให้ยิ่งขึ้น   ให้หนักแน่นมั่นคงขึ้นในการให้ครั้งต่อไป และต่อ
ไป   เมื่อใดพิจารณาอารมณ์ตนเองเห็นว่าปราศจากความหงุดหงิด
ขุ่นมัวจากการให้แล้ว   เมื่อนั้นให้รู้ว่าอุบายวิธีลดความโลภในใจตน
กำลังได้ผลแล้ว  ควรยินดีแล้ว
เพราะความโลภเป็นเหตุไม่ดี   ผู้ใดมีความโลภอยู่ในใจความ
โลภย่อมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของผู้นั้น  นี้เป็นความจริง
ความจริงดังกล่าวนี้ควรมีสติทำใจให้รู้อย่างซาบซึ้งและอย่าง
สม่ำเสมอ  จักเป็นคุณยิ่งนัก  ค่าของจิตที่ได้รับการบริหารหรืออบรม
อย่างเต็มที่แล้วย่อมสูงกว่าค่าของอะไรทั้งสิ้น  ไม่มีค่าของอะไรเปรียบ
ได้ทั้งสิ้น   ในทางตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการบริหารหรืออบรมเลย
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ย่อมไม่มีค่าเลย   ความไม่มีค่าของอะไรก็เปรียบกับความไม่มีค่าของ
จิตที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ทั้งสิ้น  กล่าวสั้น ๆ ว่า  จิตนั้นดีก็ดีเป็น
ที่สุด  ชั่วก็ชั่วเป็นที่สุด  ดีก็ให้คุณแก่เจ้าของเป็นที่สุด  ชั่วก็ให้โทษแก่
เจ้าของเป็นที่สุด   ไม่มีผู้ใดจะได้รับคุณหรือโทษของจิตเท่ากับเจ้าของ
จิตเองเลย
ความโลภเป็นเหตุแห่งความทุกข์ดังนี้  เมื่อตั้งใจพิจารณาอย่าง
มีสติจนเห็นแน่ชัดแม้พอสมควรแล้ว   ว่าใจกำลังมีความทุกข์มาก
เพราะความโลภมาก  หรือมีความทุกข์น้อยเพราะความโลภน้อย  ให้
มีสติเพ่งโทษของความโลภให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้   มันเป็นโทษของ
ความโลภจริง ๆ   หากพิจารณาแล้วจะกลับเห็นไปว่าไม่ได้โลภ   เป็น
สิ่งที่ควรได้ต่างหากเพราะไม่ได้สิ่งที่ควรได้ต่างหากจึงเป็นทุกข์   ก็ให้
พยายามมีสติรู้ว่าตนกำลังเข้าใจผิดอย่างยิ่ง   แล้วพิจารณาใหม่   จน
ได้ความเข้าใจถูก  แม้เพียงสมควร  ว่าความทุกข์ครั้งนี้เกิดจากความ
โลภ  มิได้เกิดจากอะไรอื่น
ที่จริงสิ่งที่ควรได้ของทุกคนมีอยู่   แต่แม้เป็นสิ่งที่ควรได้เพียง
ใดก็ตาม  หากไม่มีความโลภอยากได้   ก็จะไม่เป็นทุกข์เมื่อจะเกิดไม่
ได้ในสิ่งที่ควรได้   ตรงกันข้ามกับผู้มีความโลภแม้ไม่ได้สิ่งที่ไม่ควร
ได้ก็ยังเป็นทุกข์  อย่าว่าแต่จะไม่ได้สิ่งที่ควรได้เลย
และการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญ  
คือทางดำเนินที่ถูกต้องไปสู่ความละความโลภในขั้นต้นสำหรับทุกคน  
จึงควรที่ทุกคนผู้ปรารถนาความสงบเย็นจากความไม่โลภจะหัดเป็นผู้
ให้เสียแต่บัดนี้เป็นต้นไป   เริ่มทำเหตุดีเมื่อใด   จักได้รับผลดีเมื่อนั้น
แน่นอน

ถ้าไม่รู้จักพอ ก็ไม่รู้จักสุข

เหตุไม่ดีทำให้เกิดอารมณ์ค้างที่เศร้าหมองร้อนรนได้ฉันใด  
เหตุดีก็จักทำให้เกิดอารมณ์ค้างที่เบิกบานแจ่มใสได้ฉันนั้น   คราวนี้
จะพูดถึงอารมณ์ค้างที่เกิดจากเหตุดีที่ทำให้เบิกบานแจ่มใส   มีความ
ไม่โลภเป็นต้น
ดังได้กล่าวแล้ว   อารมณ์ค้างที่แรง   มักจะรู้ได้ทันทีที่รู้ตัวตื่น
ในตอนเช้า   ไม่เพียงแต่อารมณ์ค้างที่ทำให้เศร้าหมองร้อนรนเท่านั้นที่
จะรู้ได้   อารมณ์ค้างที่ทำให้เบิกบานแจ่มใสก็รู้ได้เช่นกัน   แต่ถ้าไม่
ตั้งใจดูให้รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจะไม่รู้  ต้องตั้งใจดูจึงจะรู้
เช่นวันนีต้ นื่ ขึน้ ด้วยอารมณ์เบิกบานแจ่มใสผิดปรกติ   พยายาม
ทำสติดูใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   ก็ได้พบเหตุว่า   เนื่องมาจาก
เมื่อวันวานขึ้นรถยนต์เช่าจะไปธุระ  เมื่อขึ้นไปนั่งได้เห็นถุงกระดาษใบ
หนึ่งวางอยู่บนที่นั่งด้านหลังสำหรับผู้โดยสาร   เมื่อลองเปิดออกดูก็ได้
เห็นธนบัตรจำนวนหนึ่งในนั้นเป็นจำนวนไม่น้อย   มองดูผู้ขับรถก็รู้ว่า
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เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย  สันนิษฐานได้ว่าต้องเป็นผู้โดยสารก่อนหน้านั้น
หลงลืมไว้   ความโลภทำให้คิดว่าได้ลาภไม่รู้ตัว   เกิดความยินดีที่จะ
เก็บไปเป็นของตนเสียเงียบ ๆ  ความผิดก็จะไม่มีและจะไม่มีใครรู้
สติทำให้คิดว่าการทำเช่นนั้นไม่สมควร   แม้จะมิได้เป็นการลัก
ขโมยก็จริง   แต่ก็เป็นการถือเอาของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ยกให้  
และเจ้าของก็น่าจะได้รับความทุกข์เพราะการหลงลืมครั้งนี้เป็นอันมาก  
สติ ความยับยั้ง  ทำให้ความโลภที่เกิดขึ้นก่อนระงับดับไป  เมื่อความ
โลภในเงินจำนวนนั้นดับ   เงินจำนวนนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่ใจปรารถนา
ต้องการ  ความรู้เหตุผลผิดชอบชั่วดีและความควรไม่ควรอย่างไรเกิด
ตามมาทันที   จึงได้นำถุงเงินนั้นไปมอบที่สถานีตำรวจ   เจ้าหน้าที่เท
เงิ น ออกจากถุ ง ต่ อ หน้ า เพื่ อ นั บ เงิ น มี จ ำนวนพั น เศษ   และในนั้ น มี
กระดาษพิมพ์จำนวนเงินไว้ด้วย   มีรายชื่อละเอียดชัดเจน   จึงเป็นที่
ปรากฏว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ผู้มีใจเป็นกุศลพวกหนึ่งรวมกันบริจาค
คนละมากบ้างน้อยบ้าง   เพื่อนำไปมอบให้สถานการกุศลแห่งหนึ่ง  
และผู้รับมอบหน้าที่ให้นำเงินไปบริจาคได้หลงลืมในรถเช่า
ในตอนนี้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจของตนเองว่า  ความโลภเกือบ
จะทำให้ทำกรรมไม่ดีที่แรงไม่น้อย   คือถือเอาของของผู้อื่นที่เจ้าของ
มิได้ให้   ทั้งยังเป็นของที่เจ้าของมุ่งอุทิศเป็นการกุศลแล้ว   ถ้าสติเกิด
ไม่ทัน  ความโลภไม่ดับลงเสียก่อน  ความรู้ผิดชอบชั่วดี   การควรไม่
ควรไม่เกิด   ยินดีถือเอาเงินนั้นไปเป็นของตน   ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
ตน  ผลได้ก็จะหาเท่ากับผลเสียไม่   การทำเช่นนั้นเป็นการทำเหตุไม่ดี
แน่นอน   ผลจักต้องเป็นผลไม่ดีแน่นอน   ตรงกันข้ามกับผลที่ได้รับ
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เมื่อนำเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่หาเจ้าของ   เพราะเป็นผลที่ให้ความ
เบิกบานสบายใจจริง ๆ   เริ่มแต่เมื่อสติเกิด   ยับยั้งความโลภไว้ได้  
ทำให้ความโลภดับไป   ใจก็เริ่มได้รับความเย็นแล้วทันที   แม้เมื่อมา
ย้อนพิจารณาในภายหลังก็จักเห็นได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริง   ใจเริ่มมีความ
สงบเย็นเกิดขึ้นจริงเมื่อสติเกิด   ความโลภดับ   ไม่มีความต้องการจะ
ถือเอาเงินนั้นเป็นของตน   ครั้นตัดสินใจจะนำเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่
จนถึงนำไปมอบเรียบร้อย   ใจมีความเบิกบานสบายเพิ่มขึ้นทุกที   ยิ่ง
เมื่อได้รู้ชัดว่าเป็นเงินที่เจ้าของทั้งหลายอุทิศเพื่อการกุศล   ใจก็ยิ่ง
เบิกบานสบายขึ้นอย่างยากจะบอกได้ถูกต้อง
ผู้ใดก็ตาม   จะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการบุญการกุศลหรือไม่ก็ตาม  
ถ้าเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นได้เกิดกับตนเอง   ใจของผู้นั้นจะ
ต้องเบิกบานสบายอย่างยากจะบอกได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน  และความ
เบิกบานสบายอย่างเหลือเกินนั้นจะฝังอยู่ในใจเป็นอารมณ์ค้างได้นาน
วัน   นี้คือผลของการดับความโลภลงได้แม้ในบางครั้งบางคราว   เป็น
ผลที่ดีอย่างแท้จริงอย่างเห็นได้ถนัดชัดเจนประจักษ์แก่ใจตนเอง
ที่จริง  ความเบิกบานสบายใจตนเองในตัวอย่างข้างต้นนี้  เป็น
ผลดีเพียงผิวเผินของเหตุดีคือการละความโลภได้แม้เป็นบางครั้งบาง
เวลา   ผลดีอย่างลึกซึ้งยังมีอยู่   และได้เกิดขึ้นฝังลงในจิตใจทันทีที่
ความโลภระงับดับลง  ความไม่โลภเกิดขึ้น  และแม้ผลดีเพียงผิวเผิน
คือการเบิกบานสบายใจจะเลือนหายหมดสิ้นไปในวันหนึ่ง   แต่ผลดี
อย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นและฝังในจิตใจแล้วจะไม่มีเวลาลบเลือนหรือลด
น้อยลงเลย   จะฝังแน่นเป็นพื้นฐานที่ดีงามของจิตใจอยู่เช่นนั้นตลอด
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ไป   ทุกภพทุกชาติละความโลภได้ครั้งหนึ่ง   เกิดความยินดีเบิกบาน
ขึ้นครั้งหนึ่ง  ผลดีอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีงาม
ของจิตใจครั้งหนึ่งด้วยทันทีเช่นกัน   ละความโลภได้มากครั้ง   เกิด
ความยินดีเบิกบานขึ้นมากครั้งเพียงใด   ผลดีอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้น
และฝั ง ลงเป็ น พื้ น ฐานที่ ดี ง ามของจิ ต ใจมากครั้ ง เพี ย งนั้ น   ในทาง
ตรงกันข้าม   ความโลภเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง   ความเศร้าหมองร้อนรนเกิด
ขึ้นครั้งหนึ่ง   ผลร้ายอย่างลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ไม่
ดีของจิตใจครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน   ความโลภเกิดขึ้นมากครั้ง   ความ
เศร้าหมองร้อนรนเกิดขึ้นมากครั้งเพียงไร  ผลร้ายอย่างลึกซึ้งก็จะเกิด
ขึ้นและฝังลงเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของจิตใจมากครั้งเพียงนั้น
การละความโลภและการเกิ ด ความโลภ   ทั้ ง สองอย่ า งนี้
เป็นการทำเหตุ   ซึ่งต้องมีผลแน่นอน  การละความโลภเป็นการทำเหตุ
ดี   ซึ่งจะต้องมีผลดีแน่นอน   การเกิดความโลภเป็นการทำเหตุไม่ดี  
ซึ่ ง จะต้ อ งมี ผ ลไม่ ดี แ น่ น อน   ควรมี ส ติ พิ จ ารณาว่ า ต้ อ งการให้ ใ จมี
พื้นฐานที่ดีงามหรือไม่   หากต้องการ   ก็ให้พยายามตั้งใจมั่นว่า   แม้
ความโลภปรากฏขึ้นเมื่อใด   จะมีสติละเสียเมื่อนั้น   ด้วยคำนึงถึง
เหตุผล   นำเหตุผลขึ้นมาลบล้างจนเกิดผลสำเร็จ   และเหตุผลที่จริง
แท้มีอยู่ให้นำขึ้นลบล้างความโลภได้ทุกเวลาก็คือ   ความโลภเป็นเหตุ
ไม่ดี   ความไม่โลภเป็นเหตุดี   ต้องการผลดี   ต้องเพียรละความโลภ
ให้ลดน้อยลง  มิใช่เสริมให้ยิ่งขึ้น
ใจที่มีความโลภน้อยกับใจที่มีความโลภมาก   ย่อมมีความสุข
ผิดกัน  ใจที่มีความโลภน้อยเป็นใจที่มีความสุขมาก  ส่วนใจที่มีความ
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โลภมากเป็นใจที่มีความสุขน้อย   ไม่ควรเข้าใจผิดไปจากนี้   ควรจะ
ทำความเห็นในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง  ความเห็นถูกเป็นความสำคัญยิ่ง  จะ
นำให้เกิดการปฏิบัติถูกได้เกิดผลดังความปรารถนาต้องการได้
ที่จริง   ความโลภหรือไม่โลภนั้นเป็นเรื่องของจิตใจโดยแท้  
ไม่เกี่ยวกับโอกาส   ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย   ไม่เกี่ยวกับผู้รู้เห็นที่จะ
ตำหนิติโทษ
เมื่อความโลภไม่เกิดขึ้นในจิตใจเสียอย่างเดียว   แม้โอกาสจะ
เปิด   กฎหมายจะไม่ลงโทษ   ไม่มีผู้รู้เห็นที่จะตำหนิติโทษ   ก็จะไม่มี
การถือเอาของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ยกให้   หรือแม้ยกให้ก็อาจ
จะไม่ปรารถนาต้องการรับไว้   จึงเห็นได้ชัดว่าความไม่โลภเป็นเรื่อง
ของจิตใจโดยแท้   ไม่เกี่ยวกับอะไรอื่น   เช่นเดียวกันกับความโลภ  
เพราะความโลภก็เป็นเรื่องของจิตใจโดยแท้   เมื่อความโลภเกิดขึ้นใน
ใจเสียอย่างเดียวแล้ว   แม้จะยังไม่มีโอกาส   แม้กฎหมายจะลงโทษ  
แม้มีผู้รู้เห็นที่จะตำหนิติโทษ   ก็จะต้องมีการพยายามจนสุดความ
สามารถที่จะถือเอาของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ยกให้จนได้   นี่เป็น
อย่างแรง   อย่างเบาก็ต้องมีความร้อนรนด้วยความปรารถนาอยากได้
แม้จะไม่มีทางได้จริง ๆ ก็ตาม
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าใจที่มีความโลภน้อยกับใจที่มีความ
โลภมากมีความสุขผิดกัน   ใจที่มีความโลภน้อยเป็นใจที่มีความสุข
มาก   ใจที่มีความโลภมากเป็นใจที่มีความสุขน้อย   ความสุขส่วนนี้
เป็นเรื่องเฉพาะของใจที่มีโลภน้อยจริง ๆ   หาได้เป็นเรื่องของการ
สามารถถือเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตนดังปรารถนาต้องการของใจ
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ที่มีโลภมากไม่   ใช้สติ   ใช้เหตุผล  พิจารณาอารมณ์ของตนในเรื่องนี้  
จะได้พบความจริงว่าเป็นดังกล่าว
ความโลภไม่อาจทำให้เป็นสุขได้จริง   ความไม่โลภต่างหากที่
ทำให้เป็นสุขได้   เช่น   วันนี้ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์เป็นสุขเบิกบานแจ่มใส
ผิดปรกติ   พยายามทำสติดูใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   ก็ได้พบ
เหตุว่าเนื่องมาจากเมื่อวันวานเป็นวันเกิดของตน   ซึ่งเป็นผู้มีตำแหน่ง
สูง   ได้ทำบุญเลี้ยงพระ   เลี้ยงแขก   มีแขกเหรื่อทั้งที่เป็นเพื่อนฝูง
พี่ น้ อ งและผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาตลอดจนคนรู้ จั ก คุ้ น เคยมาในงานเป็ น
จำนวนมาก   เมื่อแขกกลับหมดแล้ว   เหลือแต่ลูกหลานในบ้านก็ช่วย
กันเปิดห่อของขวัญที่มีผู้นำมามอบให้   ทั้งห่อเล็กห่อใหญ่มากมาย  มี
อยู่ห่อหนึ่งเมื่อเปิดออกทุกคนก็ต้องอุทานด้วยความประหลาดใจอย่าง
ที่สุด   ธนบัตรสีแดงเรียงซ้อนกันแน่นอยู่เต็มกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม
ไม่เล็กนัก  ประมาณได้ในทันทีว่าเป็นเงินจำนวนหลายหมื่น  ลูกหลาน
เตรียมแย่งกันวุ่นวาย  คนนั้นก็จะเอาเท่านี้  คนนี้ก็จะเอาเท่านั้น  มอง
ดูหน้าทุกคนทีละคนเห็นเปล่งปลั่งด้วยความตื่นเต้นยินดีผิดกว่าเมื่อ
ครู่ก่อนมากมาย   ก็คงจะด้วยความโลภนั่นเองทำให้คิดว่าได้ลาภ
มากมายโดยไม่รู้ตัว   จึงเล่าให้ฟังว่าทำไมจึงมีการส่งเงินจำนวนมาก
นั้ น มาให้ เ ป็ น ของขวั ญ วั น เกิ ด   เป็ น เงิ น สิ น บนจากผู้ ต้ อ งการให้ ใ ช้
อำนาจหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ เขาเป็ น พิ เ ศษ   เขาได้ เ คยพู ด จาขอร้ อ งไว้
แล้วแต่ยังมิได้ให้คำตอบแต่อย่างใด   ด้วยยังไม่สนิทใจว่าเป็นสิ่งที่
สมควรทำ   ทุกคนนิ่งฟังเงียบกริบ   คงจะคาดหมายไปตามกันว่าจะ
ตัดสินใจอย่างไร   ทุกคนโตพอแล้ว   ได้ยินได้ฟังเรื่องการรับสินบน
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ของผู้นั้นผู้นี้มามากแล้ว  แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหมือนประสบกับตัว
เอง  ธนบัตรจำนวนมากวางล่อตาล่อใจอยู่ตรงหน้า  เจ้าของก็จงใจส่ง
มาให้  มิใช่ว่าไปขอหรือบีบบังคับเอามาเมื่อไร  ความโลภทำให้มีความ
คิดขึ้นว่าน่าจะช่วยเขาเป็นพิเศษให้สมประสงค์ได้  ไม่มีอะไรผิด  หรือ
ถึ ง จะผิ ด บ้ า งก็ ไ ม่ มี ใ ครรู้   หรื อ ถึ ง รู้ ก็ ไ ม่ มี ใ ครจะมาทำอะไรได้  
ตำแหน่งใหญ่โตพอจะคุ้มครองตัวเองอยู่   สติทำให้คิดว่าการทำเช่น
นั้นไม่สมควรแน่   การรับเงินในกรณีนี้เป็นการรับสินบนแน่   ถ้าทุก
อย่างดำเนินไปตามความถูกต้องสมควรแล้วไม่มีอะไรผิดแล้ว   ใคร
ที่ไหนจะยอมเสียเงินเสียทองมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสำเร็จ
นั้น   เงินสินบนนั้นเขาให้กันต่อเมื่อรู้ชัดว่าเป็นการขอให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ทำ   ที่เป็นการผิด   สติทำให้นึกไปถึงคนนั้นคนนี้ที่เคยมีข่าวอื้อฉาว
เป็นที่เกลียดชังเพราะเห็นแก่เงินแล้วทำสิ่งไม่ควรทำนี้แหละ  สติทำให้
นึกถึงตนเองว่าถ้าทำเช่นนั้นบ้างก็จะเป็นที่รังเกียจเช่นกัน   หากไม่ทำ
ไม่ได้เงินจะถึงกับเดือดร้อนหรือ   ถึงกับจะเป็นจะตายหรือ   ปัญหา
เกิดขึ้นเช่นนี้   พร้อมกันนั้นความโลภที่เกิดขึ้นก่อนก็ดับไป   มองดู
ธนบั ต รจำนวนมากเหมื อ นมองเห็ น เศษกระดาษไม่ มี ค่ า   ไม่ มี
ความหมาย  ทุกคนในที่นั้นได้รับทราบถึงการตัดสินใจทันทีว่า  จะส่ง
เงินทั้งหมดนั้นคืนเจ้าของซึ่งแนบนามบัตรมาด้วยอย่างเรียบร้อยเพื่อ
เป็นการเตือนให้ช่วยใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษตามที่เขา
เคยขอร้องไว้   และเพื่อชี้เหตุผลความถูกผิดให้บุตรภริยาแลเห็น  ได้
ขอให้ ทุ ก คนนึ ก ถึ ง บรรดาผู้ ต กเป็ น ข่ า วครึ ก โครมทำนองนี้ ม าแล้ ว
มากมาย  ว่าความเสียหายเดือดร้อนเกิดจากความโลภเท่านั้น  ไม่เคย
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ปรากฏว่าเกิดจากความไม่โลภเลย   แม้ลูกหลานหลายคนจะอ้ำอึง
แสดงความเสียดายเงินที่จะถูกส่งกลับไปหาเจ้าของ   แต่ก็มีบางคนที่
แสดงความเห็ น ด้ ว ยอย่ า งจริ ง ใจ   ไม่ มี ค วามเสี ย ดายอาลั ย ในเงิ น
จำนวนมากนั้นเลย   เห็นแล้วมีความสบายใจอย่างล้นเหลือที่ได้ทำตน
เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลาน   จนทำให้ลูกหลานดำเนินตามอย่าง
เห็นทันตา
อั น ความโลภซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สกปรกของใจนั้ น   ก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ
เหงื่อไคลซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกของร่างกาย  ถ้าไม่ขัดถูให้สะอาดอยู่เสมอ  
ก็ย่อมจะเพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นทุกที   ที่จะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
อยู่ตลอดไปหาได้ไม่  ไม่เพียงทำให้น้อยลงก็จะต้องมากขึ้น
และเมื่อความโลภมากขึ้นความสุขก็จะน้อยลง   ความโลภ
มากขึ้นเพียงใดความสุขจะน้อยลงเพียงนั้น   และหากไม่เพียรละ
ความโลภของตนเสียเลย   วันหนึ่งจะรู้สึกว่าความสุขไม่มีเลย   มีแต่
ความร้อนรนปรารถนาต้องการไม่สิ้นสุดเท่าไร ๆ ก็ไม่พอ   ผู้ไม่รู้จัก
พอก็คือผู้ไม่รู้จักความสุขนั่นแล
เมื่อเหงื่อไคลหมักหมมมากเข้าร่างกายไม่เป็นสุขฉันใด   เมื่อ
ความโลภทวีมากขึ้นจิตใจก็ไม่เป็นสุขฉันนั้น   แต่ใจที่มีความหิว   มี
ความโลภ   ไม่เหมือนกายที่มีความหิว   มีความต้องการ   เพราะ
ร่างกายที่ต้องการอาหารเมื่อได้อาหารเพียงพอแล้วก็อิ่ม  ก็พอ  ก็สงบ  
สบาย  ตรงกันข้ามกับใจ  เพราะใจที่มีความโลภเมื่อได้สิ่งที่ปรารถนา
ต้องการแล้วเท่าไรก็ไม่อิ่ม   ไม่พอ   ไม่สงบ   มีแต่จะยิ่งเร่าร้อนด้วย
ความปรารถนาต้องการยิ่งขึ้น   เหมือนไฟที่ยิ่งใส่เชื้อก็ยิ่งเผาไหม้
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ร้อนแรง  หยุดให้เชื้อเมื่อใดจึงจะสงบลงได้  ด้วยเหตุนี้  หากไม่เพียร
ละความโลภของตนเสียเลย   ความโลภก็จะทวีขึ้น   จนถึงวันหนึ่งจะ
รู้สึกว่าใจไม่มีความสุขเลย   มีแต่ความร้อนรนปรารถนาต้องการไม่
สิ้นสุด  พูดง่าย ๆ ก็คือ  ยิ่งได้ยิ่งโลภ  เท่าไร ๆ ก็ไม่พอ
เมื่อเห็นไฟลุกไหม้ไม่ดับ   ก็จะรู้กันว่าเพราะยังไม่หมดเชื้อ  
แต่เมื่อเห็นความโลภมากขึ้นไม่หยุดยั้ง   มักจะไม่รู้กันว่าเพราะยังไม่
หมดเชื้อเหมือนกัน  และเชื้อของความโลภคือความปรารถนาต้องการ  
เป็นเชื้อที่ให้ความร้อนแรงยิ่งกว่าเชื้อไฟทั้งหลายมากมายนัก  จะให้ไฟ
ดั บ ก็ ต้ อ งหยุ ด ให้ เ ชื้ อ เสี ย จะให้ ค วามโลภหยุ ด ก็ ต้ อ งหยุ ด ความ
ปรารถนาต้องการเสีย
ได้เคยกล่าวถึงวิธีลดความโลภในใจมาแล้วประการหนึ่ง   ว่า
ให้หัดเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญสุข   การ
ให้เช่นนี้คือการหยุดความปรารถนาต้องการในสิ่งนั้นนั่นเอง  หากยังมี
ความปรารถนาต้องการในสิ่งใดอยู่ก็ย่อมให้สิ่งนั้นไปไม่ได้   นอกจาก
เพื่อหวังผลที่ยิ่งกว่า   คือหวังสิ่งที่ปรารถนาต้องการยิ่งกว่า   หยุด
ความปรารถนาต้องการในสิ่งใดได้จึงจะให้สิ่งนั้นไปได้   โดยไม่หวังผล
ที่ยิ่งกว่า
ความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง   ความโลภก็เพิ่มขึ้น
ขั้นหนึ่ง  หยุดความปรารถนาต้องการได้ครั้งหนึ่งความโลภก็ลดลงขั้น
หนึ่ง   จะให้ได้ผล   คือความโลภลดลง   จึงต้องหยุดความปรารถนา
ต้องการให้มากครั้งกว่าเกิดความปรารถนาต้องการ   นั่นคือ   ให้หัด
เป็นผู้ให้ให้บ่อย ๆ เสมอ ๆ   อย่างน้อยก็ต้องให้มากกว่าที่เกิดความ
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ปรารถนาต้องการจึงจะเกิดผลในการลดความโลภ
อนึ่ง   ได้เคยกล่าวถึงวิธีดับความปรารถนาต้องการหรือความ
โลภที่กำลังเกิดขึ้นให้ระงับลงได้ทันทีด้วยมีสติยกเหตุผลขึ้นลบล้างให้
ได้เด็ดขาด   และเหตุผลที่จริงแท้มีอยู่ให้ยกขึ้นลบล้างความปรารถนา
ต้องการหรือความโลภได้ทุกเวลา   คือเหตุผลที่ว่าความโลภเป็นเหตุ
ไม่ดี  ผลไม่ดีจักต้องเกิดจากความโลภแน่นอน  เพราะผลดีจักไม่เกิด
จากเหตุไม่ดีเลยเป็นเด็ดขาด   เมื่อต้องการผลดีก็ต้องเพียรดับความ
ปรารถนาต้องการ  เพื่อทำความโลภให้ลดน้อยลง
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น   ความเสียหายเดือดร้อนเป็นผลที่เกิด
จากความโลภเท่านั้น   ความไม่โลภจักต้องให้ผลเป็นความสงบเย็น
เบิกบานสบายใจ   เพราะความไม่โลภเป็นเหตุดีต้องก่อให้เกิดผลดี
แน่นอน
เช่นวันนี้คนที่เคยมีแต่ความปรารถนาต้องการมาตลอดเวลา  
ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์เป็นสุขเบิกบานแจ่มใสผิดปรกติ   พยายามทำสติ
ดูใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   ก็ได้พบเหตุว่า   เมื่อวันวาน   ใน
ฐานะผู้มีสิทธิจะรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนในโรงเรียน
แห่งหนึ่งได้หนึ่งคน   มีผู้ปกครองมากกว่าหนึ่งมาฝากลูกให้นำเข้า
โรงเรียนนั้นให้ได้  สองสามคนมีฐานะเงินทองดี  เสนอจะตอบแทนใน
การช่วยเหลือด้วยเงินจำนวนมากพอดู   ส่วนคนหนึ่งยากจน   ไม่
สามารถจะตอบแทนได้ด้วยเงินทองมากมาย  แต่ลูกของเขาเป็นเด็กดี  
เรียนดี   หากได้เข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวนั้นก็จะได้เรียนต่อไปจน
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ความจริงน่าจะเป็นเช่นนั้น   หากเข้า
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เรียนในโรงเรียนนี้ไม่ได้  ก็คงยากที่จะเข้าได้ที่ไหนอื่น  เพราะดังกล่าว
แล้วแม่พ่อมีฐานะยากจนเกินกว่าจะดิ้นรนให้เข้าที่ไหนได้   มีที่รู้จักอยู่
ก็แต่ที่โรงเรียนดังกล่าวเท่านั้น   คนที่เคยมีความปรารถนาต้องการมา
ตลอดเวลา   เมื่อฟังคำขอร้องพร้อมด้วยเหตุผลที่น่าสงสารน่าเห็นใจ
แล้ว  สามารถดับความปรารถนาต้องการในเงินตอบแทนที่จะได้รับได้
ทันเวลา   ตกลงรับนำเด็กรายที่ไม่มีอะไรตอบแทนเข้าโรงเรียนและ
ปฏิเสธรายที่จะให้เงินทองตอบแทนไปทั้งหมด  โดยได้พูดความจริงว่า
จะช่วยเด็กที่ไม่มีหนทางไปที่อื่นแล้วจริง ๆ   ผู้ปกครองที่ถูกปฏิเสธ
รายหนึ่งแทนที่จะโกรธเคืองกลับยกย่องสรรเสริญอย่างจริงใจ   ว่าทำ
ถูกแล้ว  ทำสิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปทำได้ยากนักแล้ว
ที่จริงคนที่เคยมีแต่ความปรารถนาต้องการมาตลอดเวลา   มี
ความร้อนรนมาตลอดเวลาเพราะอำนาจความปรารถนาต้องการต่าง ๆ  
เมื่อมาดับความปรารถนาต้องการได้ในครั้งนี้ก็ได้รู้สึกด้วยใจตนเองว่า
มีความปีติสุขเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลย
ผู้ไม่เคยดับความปรารถนาต้องการมาก่อน   ย่อมไม่เคยได้รู้
รสอันเลิศของการดับความปรารถนาต้องการได้แม้เพียงครั้งคราว  รส
ของการดับความปรารถนาต้องการหรือลดความโลภในใจตนเป็นรสที่
เลิศ  ที่โอชะ  ที่ผู้ได้รับจะเข้มแข็งอาจหาญดับความปรารถนาต้องการ
สืบไปได้เสมอ ๆ   จนความไม่โลภจะปรากฏประจักษ์แก่ใจตนเองสัก
วันหนึ่ง   ความเยือกเย็นเป็นสุขเบิกบานสบายใจจะเกิดขึ้นอย่างหยั่ง
รากลึกลงในจิตใจ   ได้เป็นพื้นฐานที่ดีงาม   อันเป็นสิ่งควรปรารถนา
ต้องการยิ่งกว่าสมบัติภายนอกทั้งหลาย

ทำไมจะต้องเหน็ดเหนือ่ ยกับความอยาก ?

เชื้อเป็นอาหารของไฟ   ความปรารถนาต้องการเป็นอาหารของ
ความโลภ  ไฟจะลุกไหม้อยู่ไม่รู้ดับแม้ไม่หมดเชื้อความโลภก็จะทวีขึ้น
ไม่หยุดยั้งแม้ไม่หยุดความปรารถนาต้องการ   ไฟที่กำลังลุกแรงจะ
อ่อนแรงลงเมื่อเชื้อน้อยลง และจะดับสนิทเมื่อหมดเชื้อสิ้นเชิง  ฉันใด  
ความโลภที่แรงจัดก็จะอ่อนลงได้เมื่อความปรารถนาต้องการน้อยลง
และจะสิน้ โลภได้สนิ้ เชิงเมือ่ ความปรารถนาต้องการหมดสิน้ เชิง  ฉันนัน้
แต่ไฟนั้นแตกต่างกับความโลภตรงที่ว่า   เมื่อไม่เพิ่มเชื้อไฟก็
จะเผาไหม้เชื้อเดิมให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปได้   ดับสนิทลงได้ด้วย
ลำพังตนเอง   แต่ความโลภจักไม่เป็นเช่นไฟเพราะความโลภจักไม่เผา
ไหม้ความปรารถนาต้องการให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้นไป  ความโลภจัก
เผารนความปรารถนาต้องการให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นทุกทีเท่านั้น   พูดอีก
อย่างก็คือ   ความปรารถนาต้องการเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้ว   จักเป็น
อาหารของความโลภที่ถูกความโลภเผาลนเท่าใดก็ไม่มีวันหมดสิ้น  
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หรือลดน้อยลงได้เลย  เหมือนเป็นสิ่งอยู่ยงคงกระพันวิเศษสุด  ไม่มี
อะไรจะทำให้ความปรารถนาต้องการหรืออาหารของความโลภลดน้อย
จนถึงหมดสิ้นลงได้   นอกจากอำนาจจิตที่เข้มแข็งพอสมควรเท่านั้น  
คือต้องใช้อำนาจจิตที่เข้มแข็งเข้าดับเท่านั้นจึงจะทำให้ความปรารถนา
ต้องการลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไป   ความโลภขาดอาหาร   ไม่มีสิ่ง
สำหรับเผาลนให้เร่าร้อนต่อไปก็จักอ่อนแรงลงถึงขาดสิ้นเช่นเดียวกัน
ที่จริงเมื่อความโลภมีอาหารให้เผาลนอยู่นั้น   จิตใจร้อนเร่า
อยู่ด้วยกัน   แต่มากน้อยแตกต่างกันตามส่วนของความปรารถนา
ต้องการที่เกิดในใจ  มีความปรารถนาต้องการมาก  ความโลภเผาลน
แรงมาก  จิตใจก็เร่าร้อนมาก  มีความปรารถนาต้องการน้อย  ความ
โลภเผาลนเพี ย งเล็ ก น้ อ ย   จิ ต ใจก็ เ ร่ า ร้ อ นน้ อ ย   เพราะมั ก ไม่ ส ติ
พิ จ ารณาใจ   พิ จ ารณาอารมณ์   อารมณ์   เมื่ อ มี ค วามปรารถนา
ต้องการ   จึงมักไม่เห็นจริงว่า   เมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้น
นั้นใจร้อน   ไม่เป็นสุข   อารมณ์ร้อน   ไม่เป็นสุข   กลับไปคิดเสีย
ว่าความปรารถนาต้องการให้ความเย็น   ให้ความสุข   เพราะให้วัตถุ
เพิ่มขึ้นเป็นสมบัติของตน
ความคิดเอาเองกับความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วย
ปัญญาไม่เหมือนกัน  ความคิดเอาเองแม้บางทีอาจจะถูกต้องได้   แต่
ก็เป็นการบังเอิญ   แต่ความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญา
จะถูกต้องเสมอ  ไม่เป็นการบังเอิญ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้สติ   ใช้ปัญญาพิจารณาให้
เห็นความจริงทุกอย่าง   ไม่ได้ทรงสอนให้คิดเอาเอง   พุทธศาสนานิก
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ผู้เคารพในพระพุทธองค์จึงควรต้องเคารพปฏิบัติตามที่ทรงสอนนี้ด้วย
ธรรมดาผู้เป็นปุถุชน   ความปรารถนาต้องการย่อมบังเกิดขึ้น
ได้เสมอ   วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็ดังกล่าวแล้ว   เมื่อความปรารถนา
ต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด   ให้ทำสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีปัญญา  
อย่าคิดเอาเองว่าใจเป็นอย่างไร   จะต้องได้พบความจริงแน่นอน   ว่า
ใจเป็นทุกข์   ใจเร่าร้อนด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นนั้น  
ใจจะไม่ ส งบเย็ น ด้ ว ยอำนาจความปรารถนาต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ้ น โดย
เด็ดขาด   แม้ว่าความปรารถนาต้องการจะทำให้ได้วัตถุมาเป็นสมบัติ
เพิ่มขึ้นก็ตาม
อาจกำหนดลงได้ทีเดียวว่า   ความปรารถนาต้องการเป็นความ
ร้อน  เป็นสิ่งอยู่ยงคงกระพันวิเศษสุดที่ไฟแห่งความโลภไม่อาจเผาลน
ให้มอดไหม้หมดสิ้นไปได้   มีแต่จะยิ่งทวีความร้อนขึ้นทุกที   นอกเสีย
จากจะใช้อำนาจจิตที่เข้มแข็งดับเสียเท่านั้น
การดับความปรารถนาต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอาจจะทำได้
ช้า   หรือรู้สึกตัวช้าว่าดับได้เพียงใดแล้ว    วิธีดับให้ได้เร็ว   หรือ
ให้รู้สึกตัวเร็วว่าดับได้เพียงใดแล้ว   ให้ใช้วิธีที่แนะนำแล้ว   คือให้
หัดเป็นผู้ให้   ให้บ่อย ๆ ให้เสมอ ๆ   หยิบยกอะไรของตนให้ผู้ใดไป
ได้ครั้งหนึ่งก็รู้ได้ทันทีว่าดับความปรารถนาต้องการในสิ่งนั้นได้แล้ว  
หยิบยกอะไรให้ไปได้เพียงไหนก็รู้ได้ว่าดับได้เพียงนั้นแล้ว  การให้กับ
การดับความปรารถนาต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ  ถ้าการให้นั้น
เป็นการให้เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตน  มิได้เป็นการให้เพื่อหวัง
ผลตอบแทนที่ยิ่งกว่า
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มี ผ ลตอบแทนที่ ยิ่ ง กว่ า เพี ย งอย่ า งเดี ย วที่ ห วั ง ได้ เ มื่ อ จะให้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้ใด   จะไม่เป็นการเพิ่มความโลภความปรารถนา
ต้องการ  ผลตอบแทนนั้นคือบุญ  เพราะบุญเป็นความดี  เป็นเหตุดี  
จักให้ผลดี   ให้เพื่อลดความโลภ   หรือให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่ง
กว่าเป็นบุญเป็นกุศล  จึงเป็นการให้ที่อยู่ในขอบข่ายเดียวกันได้
ควรทำให้ได้เสมอ ๆ   การทำเหตุดีเสมอย่อมจักได้รับผลดี
เสมอ   การให้เพื่อดับความปรารถนาต้องการเพื่อทำความโลภให้ลด
น้อยลง  หรือเพื่อบุญกุศล  เป็นเหตุดีทั้งนั้น  จักให้ผลดีเป็นความสุข  
ความสงบเย็นจากความโลภทั้งนั้น
เช่นเช้าวันนี้ตื่นขึ้นด้วยจิตใจเอิบอาบเย็นฉ่ำผิดปรกติจนรู้สึก
ถนัดชัดเจน   เมื่อทำสติดูใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ได้พบเหตุ
ว่าเพราะเมื่อวานผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารกุศลใหญ่โตแห่งหนึ่งมาขอ
พบ  เพื่อให้ยินยอมขออนุมัติการสร้างผิดสัญญาให้ผ่านไปโดยไม่ต้อง
แก้ไข   และจะตอบแทนด้วยเงินจำนวนมาก   ความโลภเกิดขึ้นก่อน  
ทำให้นึกถึงอะไร ๆ หลายอย่างที่จะเกิดได้จากเงินจำนวนมากนั้น  

สติเกิดตามมาเตือนว่า   ความโลภเป็นเหตุไม่ดี   ผลไม่ดีจะต้องเกิด
เพราะความโลภครั้งนี้แน่นอน   จะเป็นผลไม่ดีมากน้อยเพียงใดก็ไม่
อาจรู้ได้ทุกอย่างไป  แต่จะเป็นการทำให้ความโลภในใจตนเพิ่มขึ้นกว่า
เดิมนั้นแน่นอน   ความโลภเป็นสิ่งควรลดควรละ   ไม่ควรเพิ่ม   เมื่อ
สติเกิด  ปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีเกิด  ความโลภก็ดับเงินจำนวนมากไม่มี
ค่าไม่มีความหมายไปในทันที   เห็นค่าของความไม่โลภมากมายกว่า  
ผู้รับเหมาซึ่งตั้งหน้ามาให้สินบนก็ต้องผิดหวังกลับไป   แต่ก็มีใจกว้าง
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พอจะชมว่า   ไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เงินไม่สามารถซื้อได้   และได้ขอโทษ
ขอโพยเป็นอันมาก
นี้เป็นตัวอย่างของผลดีเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากเหตุดี   คือ
ความดั บ ความปรารถนาต้ อ งการหรื อ ความโลภลงเสี ย ได้ แ ม้ เ พี ย ง
ชั่วครั้งชั่วคราว   สามารถทำให้ยกเงินที่ควรเป็นของตนให้กลับไปเป็น
ส่วนที่มั่นคงถาวรเพราะสร้างถูกแบบแปลนของอาคารกุศลใหญ่โต
แห่งนั้นได้   เรียกว่าเป็นการดับความปรารถนาต้องการเพื่อทำความ
โลภให้ลดน้อยลงและเพื่อบุญกุศลอย่างยิ่งด้วย  ความเอิบอาบเย็นฉ่ำ
ผิดปรกติจึงเกิดขึ้นในใจนับแต่วินาทีที่ดับความปรารถนาต้องการลง
ได้จนถึงเป็นอารมณ์ค้างติดอยู่ข้ามวันข้ามคืน  และยิ่งกว่านั้นได้ฝังลึก
ลงเป็นพื้นฐานที่ดีงามของใจส่วนหนึ่งด้วยแล้ว   ใจที่มีพื้นฐานดีงาม  
หรือใจที่ดีงามนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด   ไม่มีค่าของอะไรอื่นเปรียบได้  
จะเป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองยิ่งกว่าคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ใด
ทั้งสิ้น
การดับความปรารถนาต้องการเสียได้   แม้เพียงในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  และเพียงครั้งหนึ่งคราวหนึ่งก็ตาม  ก็ย่อมดีกว่าไม่เคยดับความ
ปรารถนาต้องการได้เลย   ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม   ทั้งยัง
ส่งเสริมให้แรงขึ้นด้วยการตั้งปรารถนาในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
ไม่รู้จักพอ   ให้รู้จักทำสติพิจารณาให้เห็นความจริงว่า   ผลของความ
ปรารถนาต้องการ  ที่แท้จริงนั้นไม่ได้ดิบดีอะไรเลย
วัตถุที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการไม่ผิดกับ
เชือ้ สำหรับเพิม่ ความลุกไหม้แรงร้อนให้แก่กองไฟมิได้ให้ความสงบเย็น  
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แต่ให้ความร้อนเผาลนจิตใจ   เป็นความจริงดังกล่าว   แต่เป็นความ
จริงที่จำเป็นต้องใช้สติเพียงพอในการพิจารณา   จึงจะเห็นได้ถูกต้อง
ถ่องแท้   มิฉะนั้นแล้วก็จะเห็นอย่างผิด ๆ ว่าวัตถุที่เพิ่มพูนขึ้นด้วย
อำนาจความปรารถนาต้ อ งการเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามสุ ข ความสมบู ร ณ์
บริบูรณ์   ยิ่งได้มากเท่าไรก็ยิ่งทำให้ความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์
เพิ่มขึ้นเท่านั้น
ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายนั้นอาจเกิดขึ้นได้จริงด้วยวัตถุ  
แต่ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางใจไม่อาจเกิดได้ด้วยวัตถุ   ตรงกันข้าม  
สำหรั บ ผู้ มี ส ติ แ ละมี ปั ญ ญาไม่ เ พี ย งพอในธรรม   ความสมบู ร ณ์
บริบูรณ์ทางกายจะทำให้บกพร่องทางใจยิ่งขึ้น
เพราะเมื่อมัวหลงเพลินติดอยู่ในความสมบูรณ์บริบูรณ์ทาง
กาย  ก็ย่อมไม่คำนึงถึงความบกพร่องทางใจ  แม้ใจจะบกพร่องเพียง
ใดก็ไม่เห็นไม่เข้าใจ   เห็นทุกข์เป็นสุข   เห็นชั่วเป็นดี   เห็นการเสีย
เป็นการได้   เห็นโทษเป็นคุณ   เช่นเดียวกับที่เห็นความได้มาตาม
ปรารถนาต้ อ งการเป็ น โชคเป็ น ลาภเป็ น เครื่ อ งเสริ ม ความสมบู ร ณ์
บริบูรณ์   การเห็นเช่นนั้นเป็นการเห็นผิด  จะทำการเห็นผิดเช่นนั้นให้
เป็นการเห็นถูกได้ต้องทำสติ   ต้องใช้ปัญญา   ต้องพิจารณาตนเอง  
อย่างไม่หลอกตนเอง   อย่างเปิดเผยจริงใจ   แล้วจะได้พบความจริง  
ความเห็นถูก   ว่าความปรารถนาต้องการหรือความโลภเป็นเหตุแห่ง
ความทุกข์ความเดือดร้อน  ทัง้ ของตนและของผูอ้ นื่   มีความปรารถนา
ต้องการมาก   ก็มีความทุกข์มาก   มีความเดือดร้อนมาก   มีความ
ปรารถนาต้องการน้อย  ก็มีความทุกข์น้อย  มีความเดือดร้อนน้อย
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เช้าวันนี้อาจจะตื่นขึ้นด้วยอารมณ์หงุดหงิดเร่าร้อนเหลือเกิน  
เมื่อทำสติดูใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   ก็อาจได้พบเหตุว่า   เมื่อ
วันวานมีผู้พาไปชมพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงามมากองค์หนึ่งเพราะเห็น
ว่าเป็นผู้ชอบสะสมพระ   พอได้เห็นก็ถูกใจอย่างยิ่ง   ต้องการจะได้ไว้
เป็นของตนอย่างยิ่งและก็คิดว่าจะต้องได้อย่างแน่นอน   เจ้าของเป็น
ข้าราชการชั้นผู้น้อย  ฐานะก็ยากจน  จึงออกปากขอเช่าทันที   มั่นใจ
จะต้องได้แน่นอน   แต่หาได้เป็นดังคาดหมายไม่   เจ้าของปฏิเสธโดย
ไม่ยอมรับเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใด ๆ ทั้งสิ้น   ไม่ว่าจะเพิ่มเงินให้จนสูง
ลิ่วแล้วก็ยังไม่ยอม  มิได้เป็นการเล่นตัว  แต่ด้วยเหตุผลว่า  เป็นของ
ที่ปู่ย่าตายายรักมาก  มอบให้ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ตัวเขาและ
ครอบครัว  ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเขาก็ได้ประจักษ์อยู่เสมอ   แม้
เขาจะยากจนแต่เขาก็ไม่อาจให้เช่าท่านไปจากเขาได้  ไม่ว่าจะด้วยราคา
สูงสักเพียงไรก็ตาม   ถึงเขาจะตายไปเขาก็จะกำชับลูกหลานให้รักษา
พระองค์นั้นไว้เสมอด้วยชีวิต   อย่าได้เห็นแก่เครื่องตอบแทนใด ๆ  
แล้วสละท่านไปเป็นอันขาด   นี่เป็นเหตุแห่งความผิดหวัง   ไม่สมดัง
ความปรารถนาต้องการ   ได้อุตส่าห์หว่านล้อมอยู่นานแต่อย่างไร ๆ 

ก็ไม่สำเร็จ   ทำให้หงุดหงิดร้อนเร่าเพราะมีความปรารถนาต้องการ
ในพระองค์นั้นเหลือเกิน   พยายามคิดหาทางที่จะให้ได้รับผลสำเร็จ  
จนกระทั่งหลับไปในคืนนั้น   และตื่นขึ้นในเช้าวันนี้อย่างมีอารมณ์ค้าง
เป็นความหงุดหงิดเร่าร้อนดังกล่าวแล้ว
นึกถึงวิธีร้อยแปดที่คิดขึ้นเพื่อจะเอาพระองค์นั้นมาเป็นของตน
ให้ได้   คิดไปทางนั้น   คิดไปทางนี้   ทั้งซื่อทั้งคต   เพื่อจะทำความ
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ปรารถนาต้องการให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้   ไม่คำนึงเลยถึงเหตุผลของ
ฝ่ายเจ้าของ   ยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนใจหงุดหงิดหาความสุขสงบไม่ได้เอา
จริง ๆ  ในใจมีแต่ความปรารถนาต้องการอย่างรุนแรง  จะต้องเอาให้
ได้   อะไร ๆ ที่ใหญ่โตกว่านี้   ราคามากกว่านี้   เป็นหมื่นเป็นแสนถึง
เป็นล้าน  ก็ยังเอาจนได้มาแล้วนักต่อนัก  ไม่เห็นมีใครจะอาจขัดขวาง
ได้เหมือนอย่างเจ้าของพระองค์ดังกล่าวแล้วเลย   ความคิดร้อนหนัก
ขึ้นวุ่นหนักขึ้น   จนกระทั่งเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็น
เพราะความอยากได้พระองค์นั้นแท้ ๆ   ถ้าไม่อยากได้ท่านเสียอย่าง
เดียว  ความร้อนใจก็จะไม่เกิด  บอกตัวเองว่าลองทำใจให้ไม่ต้องการ
ดูประเดี๋ยว   แล้วชั่วเวลานั้นความร้อนใจจะหายไปหรือไม่   เมื่อลอง
ทำใจให้ไม่ต้องการพระองค์นั้นดูในขณะนั้น   แล้วทำสติดูใจตนเอง  
ก็ได้เห็นว่าไม่มีความร้อนเช่นเมื่อกำลังหาช่องทางจะเอาพระองค์นั้นมา
เป็นของตนให้ได้
สติและปัญญาทำให้รู้ชัดว่าความร้อนเกิดจากความปรารถนา
ต้องการแน่   ความร้อนดับไปเพราะดับความปรารถนาต้องการเสียได้
แน่  แล้วทำสติใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่า  ถ้าความปรารถนาต้องการ
ทำให้ใจร้อนเร่าอย่างประจักษ์แก่ใจตนเองเช่นนั้น  จะยังควรปล่อยให้
ความปรารถนาต้องการเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่อีกต่อไปหรือ   หรือควร
ทำให้ลดน้อยลงจนถึงไม่เกิดเลย   เพื่อจะได้พ้นจากความร้อนเร่าของ
จิตใจ  ไม่ต้องทรมาน  ไม่ต้องวุ่นวาย
ความปรารถนาต้องการนั้น   เมื่อปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วก็จะ
ต้องเหน็ดเหนื่อยหาทางให้สมปรารถนา

48

สำหรั บ บางคนถึ ง กั บ ลื ม นึ ก ถึ ง บาปบุ ญ คุ ณ โทษ   ลื ม นึ ก ถึ ง
ชื่อเสียงเกียรติยศ   มุ่งแต่จะให้ได้ดังปรารถนาต้องการเท่านั้น   และ
เรื่องเช่นนี้   คนที่รู้ที่เห็นที่มิใช่เป็นเจ้าตัวผู้เกิดความปรารถนาต้องการ
ครอบงำ   จะอดนำไปกล่าวถึงอย่างสลดสังเวชไม่ได้เลย   จะมากหรือ
น้อยเท่านั้น
ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า   อย่าตั้งความปรารถนาต้องการในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ต้องเป็นทุกข์ดิ้นรนแสวงหาเลย   จะได้ก็ให้ได้เองดีกว่านั้น  
หมายความว่า  ไม่ต้องตั้งความปรารถนาต้องการ  แต่จงทำเหตุที่ควร
แก่ผล   แล้วจะได้รับผลนั้นเอง   เป็นการได้รับที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้อง
ร้อน  เพราะใจไม่ต้องดิ้นรน  ใจรู้มั่นอยู่แล้วว่า  ได้ทำเหตุเช่นนั้นแล้ว  
จะต้องได้รับผลควรแก่เหตุเช่นนั้นแน่   การได้มาด้วยการกระทำเหตุ
อันควรเช่นนี้  ไม่เรียกว่าเป็นการโลภหรือการปรารถนามิชอบ
น่าจะได้พิจารณาถึงความหมายของวลีที่ว่า   “การกระทำเหตุ
อันควร”  
เหตุอันควรที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าลาภยศสรรเสริญ
สุข   ต้องหมายถึงเหตุที่ดีอันควรเท่านั้น   ไม่หมายถึงเหตุที่ไม่ดีซึ่ง
บางทีทำให้ได้รับผลที่ดูเผิน ๆ แล้วเหมือนเป็นผลดี   ทั้งที่ความจริง
เป็นผลไม่ดี   เช่น  อยากมีเงิน  แล้วทำเหตุให้ได้เงินนั้นมา  ด้วยการ
โกงเขา  บีบบังคับเอาจากเขา  ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ได้มา ฯลฯ เหล่านี้
ไม่ใช่การทำเหตุอันควร  แต่ก็สามารถจะได้เงินสมดังปรารถนา  เงินที่
ได้จากการทำเหตุอันไม่ควรดังกล่าวแล้วนี้   ทำสติพิจารณาให้ถ่องแท้  
จะได้รคู้ วามจริงว่า  ไม่ใช่เป็นผลดีของผูไ้ ด้รบั   ตรงกันข้ามเป็นผลไม่ดี

49

ไม่ดีอย่างไร ?
การทำสติพิจารณาอย่างไม่หลอกตัวเอง   อย่างเปิดเผยต่อ
ตัวเอง  จะทำให้ได้รับคำตอบ  ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำไม่ควรนั้น
เป็นผลไม่ดีอย่างนี้    คือ  ทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งมีค่ามากกว่า
เงินทอง   ได้เงินแต่เสียชื่อเสียงก็เท่ากับได้น้อยกว่าเสีย   จึงจะเรียก
ว่าการได้เงินมาด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการได้ผลดีไม่ได้    ต้องเรียกว่าได้
ผลไม่ดีจึงจะถูกต้อง
เงิ น ทองมากมายเพี ย งใดก็ ต าม   มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ชื่ อ เสี ย ง
เกียรติยศของคนทุกคน   ดังนั้น การได้เงินทองแม้มากมายเพียงไร
ก็ตามด้วยการกระทำอันมิชอบมิควรที่จะทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ  
จึงถือไม่ได้วา่ เป็นการได้รบั ผลดี   เพราะความจริงเป็นการได้รบั ผลไม่ดี
ของเหตุผลไม่ดีนั่นเอง
เช้าวันนี้อาจจะมีผู้ตื่นขึ้นด้วยอารมณ์ขุ่นมัวไม่เป็นสุขอย่างยิ่ง  
เมื่อพิจารณาหาเหตุก็ได้พบว่าอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นเมื่อค่ำวันวาน  
มีการ์ตูนล้อที่ดูแล้วอ่านแล้วอารมณ์เสียเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเอง
แน่ ๆ  ไม่ใช่แต่ตวั เองอ่านแล้วรูเ้ ท่านัน้   ใคร ๆ อ่านแล้วก็จะต้องรูด้ ว้ ย  
เขียนไว้ชัดเจนเหลือเกิน  เพราะเป็นผู้ที่ยังห่วงชื่อเสียงเกียรติยศอยู่จึง
นึกถึงชื่อเสียงเกียรติยศทันที   เสื่อมเสียหมดสิ้นกันคราวนี้   ถึงจะมี
อำนาจวาสนาคุ้มครองอยู่ไม่มีผิดทางกฎหมาย   แต่อำนาจวาสนาไม่
สามารถจะคุ้มครองให้พ้นจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศได้หาก
ได้ทำเหตุที่เป็นความเสื่อมเสียเช่นนั้น   และความเสื่อมเสียเช่นนั้น  
สำหรับความรู้สึกของคนทั่วไปนับเป็นความเสื่อมเสียอย่างยิ่ง
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เมื่อได้พบภาพการ์ตูนเสียดสีในระยะแรก ตกใจ อับอายและ
โกรธหนังสือพิมพ์จนไม่มีสติพอจะพิจารณาความจริงให้เป็นประโยชน์
แก่จิตใจตนเอง   แต่ครั้นตื่นนอนเช้ามีอารมณ์ค้างติดมาดังกล่าวแล้ว  
ระยะเวลาห่างกันพอจะทำสติพิจารณาให้เห็นได้ว่า   ความจริงนั้น
ระหว่างเงินกับชื่อเสียงเกียรติยศตัวเองเห็นค่าของชื่อเสียงเกียรติยศ
มากกว่า  แต่เพราะความปรารถนาต้องการเงินเกิดขึ้น  สติไม่ทันทำให้
ดับลงเสียก่อนการกระทำมิชอบจึงตามมา   ถึงเป็นเหตุให้ต้องเสียสิ่งมี
ค่าที่สุดของทุกคนคือชื่อเสียงเกียรติยศ
สิ่งที่แล้วก็แล้วไป   เมื่อทำสติทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพียงพอ
ก็ทำให้ได้ความคิดถูก   สิ่งที่แล้วก็ให้แล้วไป   ต่อจากนี้จะไม่ให้ความ
โลภหรื อ ความปรารถนาต้ อ งการมี อ ำนาจเหนื อ จนลื ม คำนึ ง ถึ ง ผล
เสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่า  คือเสียชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งดังกล่าวแล้ว  เป็น
สิ่งมีค่ากว่าเงินทองทั้งสิ้น
ผูม้ ปี ญ
ั ญามีสติจงึ ยอมเสียทรัพย์สนิ เงินทองเพือ่ รักษาชือ่ เสียง
เกียรติยศไว้   มิใช่ยอมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อกอบโกยทรัพย์สิน
เงินทอง

อย่าทำผิดทั้งชีวิต

สมั ย นี้ มี ผู้ ช อบกล่ า วว่ า   เงิ น ไม่ มี   เกี ย รติ ไ ม่ มี   นั่ น ไม่ ใ ช่
ความถูกต้อง   เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น   คนบางคนที่มี
ความเห็นผิดเป็นชอบเท่านั้นที่จะมีความรู้สึกว่าคนไม่มีเงินเป็นคนไม่มี
เกียรติ   เงินกับเกียรติมิใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มิใช่เป็นสิ่งที่แยก
จากกันไม่ได้   คนไม่มีเงินแต่มีเกียรติก็มีอยู่   คนมีเงินแต่ไม่มีเกียรติ
ก็ มี อ ยู่   ความสำคั ญ อยู่ ที่ ว่ า เงิ น ที่ มี ห รื อ ที่ ไ ด้ นั้ น เป็ น เงิ น ที่ จ ะทำให้
เกียรติยศชื่อเสียงสิ้นไปหมดหรือไม่   ควรจะพิจารณาให้รอบคอบใน
เรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ที่ยังคำนึงถึงชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองและของ
วงศ์ตระกูล  
เช้าวันนี้ใครสักคนอาจจะตื่นขึ้นด้วยจิตใจเร่าร้อนเป็นอันมาก  
เมื่อพิจารณาหาเหตุผลก็ได้พบว่าเมื่อวันวานหลานเล็ก ๆ กำลังน่ารัก
น่ า เอ็ น ดู แ ละเป็ น ที่ รั ก ที่ ชื่ น ใจอย่ า งยิ่ ง ร้ อ งไห้ ก ลั บ มาจากโรงเรี ย น  
สะอึกสะอื้นอย่างเสียอกเสียใจยิ่งนัก   ปลอบถามก็ได้ความว่าถูก
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เพื่อนเด็ก ๆ ด้วยกันนั่นเองตะโกนล้อว่าเป็นหลานคนขี้โกง   เด็กได้
พยายามแก้ว่าไม่เป็นความจริง   แต่ก็ไม่สำเร็จ   เพราะเด็กหลายคน
รุมกันยืนยัน   เมื่อเด็กร้องไห้แล้วเล่าให้ฟังนั้น   ใครจะรู้สึกอย่างไร
ไม่ทราบ   แต่เจ้าตัวเองนั้นรู้สึกว่ากระทบกระเทือนเหลือเกิน   ทั้งอาย
ทั้งโกรธเหตุก็เพราะรู้ตัวอยู่ว่า  เงินทองที่หาได้อยู่เสมอ ๆ นั้น  ได้มา
ด้วยวิธีที่ไม่ชอบไม่ควรจริง ๆ   จริงอยู่ เสียงที่กล่าวหาเป็นเสียงของ
ทารกไร้เดียงสา  แต่ถ้าไม่ได้ฟังมาจากผู้ใหญ่แล้วทารกไร้เดียงสาเหล่า
นั้นจะไปได้ความคิดจากไหน   นึกถึงหลานเล็ก ๆ ที่อับอายขายหน้า
ถึงกับร้องไห้ลั่น ๆ เพราะต้องเป็นลูกหลานคนขี้โกง  นึกแล้วก็สงสาร  
ไม่สบายใจ   ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กเลย   แต่เป็นความผิดของ
ผู้ใหญ่แท้ ๆ  
เมื่อวางทิฐิในทางที่ผิดลง   ยอมสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างกับ
ตนเองอย่างเปิดเผย   ด้วยการคิดตอบโต้กับตัวเองอยู่ในใจอย่างยืด
ยาว  ก็ได้ผลสรุปลงว่า  ความโลภของคนคนเดียวที่นำให้กระทำสิ่งที่
ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนั้น   ความเสื่อมเสียมิได้เกิดแก่
คนคนเดียว   แต่เกิดติดต่อไปได้ถึงพี่น้องลูกหลาน   ใครรู้ใครเห็น
ก็จะกล่าวตำหนิว่า  พี่คนโกง  น้องคนโกง  ลูกคนโกง  หลานคนโกง  
ฯลฯ   คนเหล่านั้นก็พลอยได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศไป
ด้วย  เมื่อทำตนให้มั่งมีเพราะการโกง  แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้คนอื่น
ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ   เช่นนี้จะเรียกว่าฉลาด   มีปัญญาทำ
สิ่งที่สมควรได้อย่างไร   ต้องเรียกว่าไม่ฉลาดเลย   ไม่มีปัญญาเลยจึง
ได้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำ
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ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง   ควรถนอมรักษาไว้   ควร
แลกได้แม้กับทรัพย์สินจำนวนมาก
เสียงภายในใจบอกว่า  ไหน ๆ ก็โลภจนเสื่อมเสียไปแล้วไม่มี
ประโยชน์ที่จะมาเสียใจ   ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดแก้ไข   ไม่อาจทำให้
ชื่อเสียงเกียรติยศกลับคืนดีได้แล้ว   สู้หาลาภผลต่อไปดีกว่า   อย่าง
น้อยก็ยังมั่งมีเป็นเศรษฐี  ไม่มีใครกล้ามาชี้หน้าได้ตรง ๆ ว่าโกงว่ากิน
เมื่อเสียงในใจดังขึ้นเพื่อฉุดกระชากไปในทางผิดต่อไปเช่นนี้  
สติที่เกิดขึ้นทันจะทำให้คิดตอบแก้ได้ว่า   ไม่ถูก   คิดเช่นนั้นไม่ถูก  
ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศที่ เ สี ย ไปแล้ ว ก็ เ ป็ น ส่ ว นที่ เ สี ย ไป   แต่ ถ้ า กลั บ มา
กระทำความดี   ละความชั่วความผิดแต่เดิมเสีย   เช่น   ไม่โลภ   ไม่
โกงต่อไป  ก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศใหม่ขึ้นได้   ตัวอย่างก็
มีอยู่   คนที่กลับตัวกลับใจได้   แม้จะมีผู้รู้อดีตที่ผิดที่ชั่ว   ก็จะไม่นำ
มากล่าวถึงอย่างตำหนิติเตียน  แต่มักจะนำมายกย่องสรรเสริญว่าเป็น
คนดีที่กลับตัวกลับใจได้ไม่ทำผิดทำชั่วไปตลอดชีวิต   เป็นคำยกย่อง
สรรเสริญที่จะทำให้ผู้ได้รับภาคภูมิใจ  เกิดปีติยินดี   และเกิดกำลังใจ  
เชื่ อ มั่ น ว่ า แม้ จ ะได้ ท ำผิ ด ไปแล้ ว เพี ย งใด    ต้ อ งเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง
เกียรติยศไปแล้วเพียงไหน  ก็ควรกลับใจ  ละความไม่ดี  มาทำความ
ดี   เช่น   ละความโลภที่รุนแรงจนถึงทำให้แสวงหาโดยมิชอบ   มา
ทำความโลภให้ลดน้อยลงตามลำดับ   ด้วยการพยายามดับความ
ปรารถนาต้องการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ซึ่งควรจะต้อง
กระทำถึง ๒ วิธี   คือ  ไม่ดิ้นรนแสวงหา  และสละสิ่งที่แสวงหามาไว้
แล้วให้เป็นทาน  ทั้ง ๒ วิธีนี้ต้องทำให้สม่ำเสมอ  ให้เป็นนิสัย  จึงจะ
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เห็นผลคือเห็นความโลภลดลงจนถึงหมดสิ้นไปได้ในวาระหนึ่ง
ที่จริง   จิตใจเวลามีความปรารถนาต้องการกับเวลาไม่มีความ
ปรารถนาต้องการนั้นแตกต่างกันมาก   จิตใจยามมีความโลภหรือ
ความปรารถนาต้ อ งการนั้ น ไม่ ไ ด้ มี ค วามสุ ข มี แ ต่ ค วามร้ อ นความ
ตื่นเต้นกระวนกระวายขวนขวายเพื่อให้ได้สมปรารถนา   จิตใจยาม
ไม่มีความปรารถนาต้องการนั้นมีความสุขอย่างยิ่ง  เห็นจะต้องเปรียบ
ง่าย ๆ คือในยามหลับกับในยามตื่น   ยามหลับไม่มีความปรารถนา
ต้องการ  ยามตื่นมีความปรารถนาต้องการ  ทุกคนเหมือนกัน  ไม่มี
ยกเว้น   ยามไหนเป็นยามสบายที่สุด   ทุกคนตอบได้และคำตอบของ
ทุกคนเหมือนกัน
คนที่หลับแล้ว   สงบแล้วจากความปรารถนาต้องการไม่ว่าจะ
หลับบนฟูกอันอ่อนนุ่มในคฤหาสน์ใหญ่โตมโหฬารหรูหราเพียงใด  
หรือจะหลับอยู่บนดินบนทรายแข็งระคายเพียงไหน   ย่อมเป็นสุข  
เพราะจิตใจพ้นจากอำนาจของความปรารถนาต้องการที่เป็นเหตุแห่ง
ความทุกข์ความร้อน
แม้ คิ ด เปรี ย บถึ ง ความสุ ข และความไม่ สุ ข ของคนนอนหลั บ
กับคนตื่นอยู่   กับความสุขและความไม่สุขของคนมีความปรารถนา
ต้องการรุนแรงในใจกับคนมีความปรารถนาต้องการน้อย   ก็จะได้พบ
คำตอบที่ชัดเจนที่น่าจะทำให้ตัดสินใจเลือกได้ว่าควรพยายามทำใจ
ตนเองให้มีความปรารถนาต้องการน้อยหรือไม่
ทุกคนต้องการความสุขความสบายใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคน
ก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ   เพราะใจยังมีความปรารถนาต้องการหรือ
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ความโลภนี้แหละอยู่เป็นอันมาก   โดยที่ไม่พยายามทำให้ลดน้อยลง  
เห็นจะด้วยมิได้คิดให้ประจักษ์ในความจริงว่า   ความโลภคือเหตุใหญ่
ประการหนึ่งซึ่งนำให้ทุกข์   ให้ร้อนให้ไม่มีความสุขความสบายใจกัน
อยู่อย่างมากทั่วไปในทุกวันนี้   แม้ทำสติพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ไม่ยาก
นัก  ว่าความทุกข์ความร้อนที่มีมาแต่ไหน ๆ  และดูเหมือนจะยิ่งเพิ่ม
ขึ้นในปัจจุบันนี้   เกิดจากความโลภหรือความปรารถนาต้องการเป็น
สำคัญ
เช้าวันนี้   ใครสักคนอาจจะตื่นขึ้นด้วยอารมณ์ขุ่นมัวยิ่งนัก  
เมื่อพิจารณาหาเหตุก็ได้พบง่าย ๆ ว่าเมื่อคืนนอนหลับดึกมาก  เพราะ
เมื่อเข้านอนนั้นใจเกิดย้อนนึกไปถึงอดีตของตนเองที่ไม่อุดมสมบูรณ์
เช่นขณะนี้   ซ้ำยังขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งเสียด้วย   แต่เพราะเป็นคน
มีโอกาส   จะไม่ขอกล่าวว่าโอกาสดี   เพราะความจริงนั้นมิใช่โอกาส
ดี   เป็นเพียงโอกาสที่เปิดให้สามารถถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไปเป็น
ของตนได้เท่านั้น   และโอกาสเช่นนั้นก็มีบ่อยจนสามารถทำให้ฐานะ
เปลี่ยนแปลงเป็นตรงกันข้ามอยู่ในปัจจุบันนี้   นึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่
เป็นสมบัติมีค่าของตน   เช่นที่เคยนึกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน   แต่
ประหลาดที่ ค รั้ ง นี้ นึ ก ผิ ด กั บ ทุ ก ครั้ ง   คื อ เมื่ อ นึ ก นั้ น มิ ไ ด้ นึ ก อย่ า ง
ภาคภูมิมีความสุข   ในครั้งนี้กลับไปนึกอย่างเดือดร้อน   เพราะความ
จริงในใจที่ตนเองรู้อยู่ไม่ยอมฝังตัวเงียบอยู่ต่อไป  หากโผล่พลุ่งขึ้นมา  
เหมือนส่งเสียงบอกตัวลั่นอยู่ในความรู้สึกของตนเอง  ว่าสมบัติมีค่าที่
ตนกำลังได้ครอบครองอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ได้มามิชอบทั้งสิ้น   เสียงนั้นดัง
ลั่น ๆ จาระไนต่อไปว่า   ได้มาอย่างไรบ้าง   ทำให้ใครต้องเดือดร้อน
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เพราะการได้ของตนอย่างไรบ้าง   เสียงนั้นมิได้เกรงอกเกรงใจเสียเลย   
จาระไนชัดเจนแจ่มแจ้ง   ไม่ยอมหยุดยั้งว่าเจ้าตัวจะโมโหโทโสและ
พยายามจะบังคับให้เสียงนั้นหยุดประจานอดีตชั่วร้ายของตนเสียที  
จนในที่สุดก็ต้องใช้ยานอนหลับเมื่อกลางคืนเกือบจะผ่านพ้นไป   จึง
สามารถทำให้เสียงอันกล้าหาญไม่เกรงกลัวอำนาจใด ๆ เลยหยุดไปได้
เพราะการนอนหลับด้วยอำนาจยาระงับประสาท
แต่ก็ดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะยังคอยจ้องที่จะทำลายจิตใจต่อไป
อีก  เพราะเมื่อรู้ตัวตื่นขึ้นในเช้าวันนี้   เสียงนั้นก็ย้อนกลับมาดังขึ้นอีก
ทันทีพร้อมกับความขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นอันมาก   หากเสียงนั้นมิได้
เป็นเสียงแห่งอนุสติของตนเอง   หากเสียงนั้นเป็นเสียงของบุคคลอื่น
ภายนอก   ก็แน่นอนเหลือเกินที่จะต้องถูกจัดการให้รับโทษไปแล้ว
อย่างหนัก   ฐานบังอาจนำความจริงที่ตนเองไม่ปรารถนาให้ใครพูดถึง
มาตะโกนประจานอยู่ลั่น ๆ และยืดยาว   เรียกได้ว่าเกือบจะไม่เหลือ
อะไรให้ปกปิดเป็นความลับไว้อีกเลย   เสียงในใจตนเองจาระไนเสีย
หมดสิ้นชี้โทษให้หมดสิ้น  พยายามค้านก็ค้านไม่ขึ้น  เพราะที่ค้านนั้น
ตัวเองก็รู้ว่าเป็นเพียงการพยายามที่จะปิดบังความจริงซึ่งเคยใช้มาแล้ว
กับบุคคลอื่นที่มิใช่ตนเอง  ที่ไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็แสดงออก
ให้เห็นว่าเขาเชื่อ  แต่เมื่อมาใช้กับตนเองกลับไม่ได้ผลเลย  ยกเหตุผล
อธิบายไปก็ย้อนตอบกลับมาอย่างทำให้ใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทุกครั้ง
ไป   เพราะทำให้เห็นโทษที่ตนได้กระทำไปแล้วชัดเจนและมากมาย  
ทำให้พาลเห็นเครื่องบ้านเครื่องเรือนราคาแพงลิบลิ่วที่อุตส่าห์หามา
ด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการกลายเป็นสิ่งอัปมงคลที่ทำให้ต้อง
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เดือดร้อนหัวใจ   ความพลุ่งพล่านทำให้คิดไปว่าได้สิ่งอัปมงคลมาไว้  
จะต้องทำลายเสียให้หมดในวันนี้   ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีความสงบสบาย
ใจ  จะมีแต่ความเดือดร้อน  แต่ยังบุญ  สติเกิดขึ้นได้ทันเวลาในขณะ
นั้น   ทำให้มีเสียงถามขึ้นในใจอย่างชัดเจนว่า   ความเดือดร้อนเกิด
จากสิ่งของจริงหรือ   มิได้เกิดจากใจตนเองดอกหรือ   เสียงนั้นเป็น
เสียงที่เกิดจากสติ   เมื่อถามแล้วก็ตอบให้อย่างชัดเจนด้วยว่า   ความ
เดือดร้อนทั้งหลายเกิดจากใจตนเอง   ใจที่เต็มไปด้วยกิเลส   โดย
เฉพาะความโลภปรารถนาต้องการอย่างรุนแรง   อย่างไม่มีขอบเขต  
จนกระทั่งทำให้ได้มาซึ่งสมบัตินอกกายทั้งหลายมากมาย   ซึ่งหลงคิด
ว่าจะทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกต่อไปเพราะความไม่มี   หาได้ทันคิด
ไม่ว่าความเดือดร้อนใจที่เกิดจากความไม่มีนั้น   ไม่รุนแรงเท่าความ
เดือดร้อนใจที่เกิดจากความมีโดยมิชอบ
ความมีหรือความได้มาโดยมิชอบให้ความร้อนใจจริงโดยเฉพาะ
ผู้ที่ยังพอรู้จักบาปบุญคุณโทษแล้ว   แม้จะพยายามปกปิดหลอกคน
อื่นอย่างไร   ก็ปกปิดหลอกตนเองไม่ได้   ก็จะต้องเดือดร้อนเพราะ
ความรู้จักผิดชอบของตนเองแน่นอน   ความรู้จักผิดชอบเกิดขึ้นเมื่อ
ใด  จะทำให้ผู้ที่ได้อะไร ๆ ไปโดยมิชอบ  โดยผิดศีลผิดธรรม  ต้อง
เร่าร้อน   และความรู้สึกผิดชอบจะต้องเกิดขึ้นแก่ทุกคน   ไม่วันใดก็
วันหนึ่ง   อาจจะเมื่อใกล้ตายหรืออาจจะก่อนหน้านั้น   จะทำความ
ทรมานใจให้เป็นอันมาก
เพราะทุกคนแม้จะทำลืมไม่สนใจเรื่องผลของกรรมแต่จะมี
วันหนึ่งที่จะทำลืมไม่สำเร็จ  น่าจะเป็นวันที่นึกถึงความตายได้อย่างมี
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สติและปัญญา   ว่าจะต้องมาถึงตนในวันหนึ่งแน่นอน   หนีไม่พ้น  
วันนั้นแหละอำนาจความโลภ   หรือความปรารถนาต้องการที่ทำให้
แสวงหาสมบัติโดยมิชอบในอดีตจะปรากฏเป็นโทษแก่จิตใจอย่าง
รุนแรงยิ่งกว่าเวลาอื่น
ควรจะกลัว  เพราะย่อมเป็นสิ่งน่ากลัวอย่างยิ่งจริง ๆ  ควรจะ
เชื่อไว้ก่อนที่วันนั้นจะมาถึง  เพื่อว่าจะได้ยอมเชื่อว่าไม่ควรจะปล่อยให้
ความโลภหรือความปรารถนาต้องการมีอำนาจชักจูงใจให้ทำสิ่งอันมิ
ชอบที่จะก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น   เพราะความเดือดร้อน
นั้นจะเกิดแก่ตนเองด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน
การกระทำทุกอย่างมีผล   กรรมดีให้ผลดี   กรรมชั่วให้ผลชั่ว   
ผู้ใดทำกรรมใดไว้จักได้รับผลของกรรมนั้น   การกระทำไปตามอำนาจ
ความโลภหรือความปรารถนาต้องการเป็นกรรมชั่ว  ผลจึงต้องชั่ว

ทำอย่างไรดีกับความโกรธ ?

ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันว่า   โทสะหรือความโกรธเป็นเหตุ
แห่งความร้อนใจ   ยิ่งกว่าความโลภหรือความหลงโกรธเมื่อใด   ร้อน
เมื่อใด   แม้ผู้ที่หยาบที่สุด   ไม่ต้องใช้ความประณีตพิจารณาเลย   ก็
ย่อมรู้สึกได้เช่นนั้น
คนโกรธง่าย  โกรธบ่อย  อาจจะเกิดความโกรธจนชินได้   แต่
จะไม่ชินกับผลที่เกิดจากความโกรธ   คือจะต้องรู้สึกร้อนเสมอไป  

ไม่ว่าจะโกรธจนชินแล้วเพียงไหน  มีตัวอย่างที่เกิดกับทุกคนอยู่ทุกวัน   
คือคนขับรถโกรธคนเดินถนน   คนเดินถนนโกรธคนขับรถ   แม้คน
ขับรถจะต้องพบคนเดินถนนอยู่ทุกวัน   วันละหลายครั้ง   แต่ก็ต้อง
เกิดโทสะเพราะกันและกันอยู่เสมอ   เรียกได้ว่าจนเป็นของธรรมดา  
แต่กระนั้น   ทั้งคนขับรถและคนเดินถนนก็คงยอมรับว่าเมื่อเกิดโทสะ
ทุกครั้งก็ร้อนเร่าในใจทุกครั้ง  นี่เป็นผลของความโกรธ  ที่จะต้องเกิด
คู่ไปกับความโกรธเสมอ   ไม่มีแยกจากกัน   ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใด   
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ความร้อนใจก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นเสมอ  
สามัญชนทุกคนย่อมมีความโกรธ   แต่ความโกรธของทุกคน
ไม่เท่ากัน  นี้เป็นที่รู้กันอยู่   เห็นกันอยู่   ติกันอยู่   ชมกันอยู่   บางคน
โกรธง่าย  โกรธแรง  บางคนโกรธยาก  โกรธเบา  บางท่านเรียกคน
ประเภทแรกที่โกรธง่าย  โกรธแรง  ว่าเป็นคนมีกรรม   และเรียกคน
ประเภทหลังที่โกรธยาก   โกรธเบา   ว่าเป็นคนมีบุญ   เหตุผลก็น่าจะ
อย่างที่รู้กันอยู่  คือ
ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข   มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์   ยิ่ง
โกรธง่าย  โกรธแรง  ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย  เป็นทุกข์มาก
ลองดูใจตนเองเสียบ้างก็จะเห็นความแตกต่างของจิตใจเวลา
โกรธกับเวลาไม่โกรธ  เช่นในขณะนี้   หากผู้ใดกำลังโกรธอยู่ก็ให้หยุด
คิดถึงเรื่องหรือบุคคลที่ทำให้โกรธเสียสักระยะ   ย้อนกลับเข้ามาดูใจ
ตนเอง   เมื่อกำลังโกรธดูเข้ามาก็ย่อมจะเห็นว่ากำลังโกรธ   เมื่อดูเห็น
ว่ากำลังโกรธแล้ว   ก็ดูให้เห็นว่ามีความร้อนพลุ่งพล่านอยู่ในใจหรือไม่  
ซึ่งจะต้องเห็นว่ามีความโกรธก็ต้องมีความร้อน   โกรธมากก็ร้อนมาก  
โกรธน้อยก็ร้อนน้อย   
ดูลงไปอีกว่า   ความร้อนนั้นทำให้เดือดร้อนหรือไม่หรือทำให้
สบาย  ถ้าดูกันจริง ๆ และตอบตัวเองอย่างจริง ๆ ก็จะต้องได้คำตอบ
ว่า   ความร้อนนั้นทำให้เดือดร้อน   ไม่ทำให้สบาย   เมื่อได้คำตอบ
เช่นนี้แล้ว   ก็ดูลงไปอีกว่า   อยากจะพ้นจากความไม่สบายนั้นหรือไม่  
ถ้าดูจริง   ก็จะได้เห็นความจริงว่า อยากจะพ้นจากความไม่สบายนั้น  
ซึ่งเกิดเพราะเกิดความโกรธหรือความมีโทโส
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้ที่เหตุ   จึงต้องแก้ที่ความ
โกรธ   แก้ให้ความโกรธน้อยลง  ทำให้หมดสิ้นเชิงในวันหนึ่ง  
วิธีที่จะแก้ความโกรธให้เกิดผลรวดเร็ว   ไม่ชักช้า   มีอยู่ว่า  
ให้พยายามทำสติให้รู้ตัวเมื่อความโกรธเกิดขึ้น
คือเมื่อโกรธ   ก็ให้รู้ว่าโกรธ   และเมื่อรู้ว่าโกรธแล้ว   ก็ให้
พิ จ ารณารู ป ร่ า งหน้ า ตาของความโกรธ   ให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ความร้ อ น  
เป็นความทุกข์   จนกระทั่งถึงให้รู้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา  ให้
มีสติพิจารณาอยู่เช่นนั้น   อย่าให้ขาดสติ  เพราะเมื่อขาดสติเวลาโกรธ
จะไม่พิจารณาดังกล่าว   แต่จะต้องออกไปพิจารณาเรื่องหรือผู้ที่ทำให้
มีความโกรธ   และก็จะไม่เป็นการพิจารณาเพื่อให้ความโกรธลดน้อย  
แต่จะกลับเป็นการพิจารณาให้ความโกรธมากขึ้น  เหมือนเป็นการเพิ่ม
เชื้อให้แก่ไฟ  จึงต้องพยายามทำสติ   ควบคุมสติให้พิจารณาเข้ามาแต่
ภายในใจเท่านั้น  ให้เห็นความโกรธเท่านั้น  ดูอยู่แต่รูปร่างหน้าตาของ
ความโกรธเท่านั้น
การทำเช่นนั้น   ท่านเปรียบว่าเหมือนขโมยที่ซุกซ่อนอยู่   เมื่อ
มีผู้มาดูหน้าตาก็จะซุกซ่อนอยู่ต่อไปไม่ได้   จะหนีไปความโกรธก็เช่น
กัน   เมื่อเกิดขึ้นแล้วถูกจ้องมองดูอยู่   ก็เหมือนขโมยที่มีผู้มาดูหน้า  
จะต้องหลบไป   เมื่อความโกรธหลบไปหรือระงับลง   ความร้อนก็จะ
ไม่มี  ใจก็จะสบายได้โดยควร
การพิจารณาดูหน้าตาของความโกรธจึงเป็นวิธีแก้ที่ตรงที่สุด  
และจะให้ผลรวดเร็วที่สุด   เป็นการบริหารจิตที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
ประการหนึ่ง
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โทสะหรื อ ความโกรธ   เป็ น เหตุ แ ห่ ง ความร้ อ นใจที่ รู้ สึ ก ได้
ชัดเจนง่ายดาย   จนทำให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใด    จะรู้สึกเมื่อนั้น
ว่าความร้อนใจเกิดขึ้นพร้อมกันทันที  ลองสังเกตดูก็ได้
สมมติเมื่อเปิดวิทยุรายการหนึ่ง   ผู้ที่ประสงค์จะฟังรายการนี้
ไม่มีปัญหา   มีปัญหาแต่ผู้ไม่ประสงค์จะฟังรายการนี้   ประสงค์จะฟัง
รายการอื่น  แต่ไม่สามารถจะหมุนคลื่นวิทยุไปสถานีอื่นได้   ด้วยเหตุ
ใดก็แล้วแต่   หากจำเป็นต้องฝืนใจฟังรายการนี้   มีความไม่พอใจเกิด
ขึ้น   ขอให้ถือประโยชน์จากความไม่พอใจ   ด้วยการสังเกตใจตนเอง
ให้เห็นว่า  เมื่อความไม่พอใจหรือจะเรียกว่าโทสะอย่างอ่อนเกิดขึ้นเช่น
นี้   ใจเป็นอย่างไร  สงบเย็น  หรือว่าร้อน   ย่อมจะเห็นว่าไม่สงบเย็น  
แต่ว่าร้อน   อาจไม่ร้อนเท่าบางเวลาเมื่อความไม่พอใจหรือโทสะอย่าง
แรงเกิดขึ้น   เป็นต้นเมื่อกำลังขับรถยนต์อยู่ในถนนเวลาการจราจร
กำลังคับคั่ง    มีรถคันอื่นพยายามเบียด   พยายามแซง   พยายาม
กดแตรเร่งอยู่ข้างหลัง  ทั้ง ๆ ที่ไม่มีทางจะเร่งไปข้างหน้าได้   ในเวลา
เช่นนั้นได้ทราบว่าผู้ขับรถคันไหนคันนั้นจะต้องหัวเสีย  เกิดโทโส  จน
บางคนถึงกล่าวคำหยาบคายในขณะขับรถจนติดเป็นนิสัย   เพราะ
โทสะทำให้เป็นไป   คือโทสะทำให้ร้อนจนถึงระเบิดออกมาเป็นกิริยา
วาจาที่ไม่น่าดูไม่น่าฟัง   โทสะของผู้ขับขี่ที่แรงถึงกับระเบิดออกมาเป็น
กิริยาวาจาหยาบคาย   มักจะทำให้ผู้ได้ยินเกิดโทสะต่อไปอีกทอดหนึ่ง  
คือทำให้บรรดาผู้นั่งมาในรถนั้นเกิดโทสะ   เพราะได้เห็นได้ยินกิริยา
วาจาที่ไม่สุภาพไปด้วย  เรียกได้ว่าโทสะเกิดเป็นทอด ๆ ต่อเนื่องกัน
หากทุกคนจะทำสติดูใจตนเองในขณะกำลังเกิดโทสะก็ย่อมจะ
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ได้เห็นว่าใจกำลังร้อนด้วยอำนาจของโทสะ   มากน้อยแล้วแต่แรงของ
โทสะที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคน  มีโทสะแล้วจะไม่ร้อนไม่มีเลย  ต้อง
ร้อนทั้งนั้น
เคยได้ยินบางคนยังบ่นโกรธแม้จะขับรถถึงจุดหมายปลายทาง
แล้ว   บางคนเพียงเล่าถึงเวลาต้องขับรถไปในถนนขณะจราจรกำลัง
คับคั่งก็ยังกลับเกิดโทสะขึ้นได้    ทุกคนที่ขับรถก็น่าจะต้องขับอยู่
แทบทุกวัน  และการจราจรก็ดูเหมือนไม่มีวันที่ไม่คับคั่ง  คับคั่งทุกวัน  
ดังนั้นคนขับรถจึงต้องเกิดโทสะทุกวัน  ต้องร้อนใจทุกวัน  
ที่จริงโทสะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับแล้ว   อาจจะเหมือนไม่เคยเกิด
มาก่อนเลย  จิตใจสงบสบายเป็นปรกติ   แต่ความจริงไม่เช่นนั้น  แม้
เมื่อโทสะดับแล้ว  จิตใจสงบสบายแล้ว  แต่โทสะที่สงบก็หาใช่ว่าหมด
ไปจากจิตใจไม่    เมื่อสงบนั้นเพียงจมลงฝังอยู่ในใจเท่านั้น   ไม่ได้
หมดไปไหน
โทสะเกิดขึ้นกี่ครั้ง   สงบแล้วก็จมลง   เป็นพื้นฐานของจิตใจ
เท่านั้นครั้ง  ไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียว   โทสะที่จมลงใน
จิตใจนี้   ไปทำให้จิตใจมีโทสะเพิ่มขึ้นทุกที   คิดให้ดีจะเห็นว่าไม่น่า
ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไป  น่าจะแก้ไข
ขั้นต้น  ต้องพยายามไม่ให้โทสะเกิดขึ้นอีกง่าย ๆ
ซึ่งน่าจะต้องพยายามเป็นเรื่อง ๆ ไป  เช่น  พยายามไม่ให้เกิด
โทสะในเวลาขับรถ   ต้องอาศัยสติเป็นสำคัญ   คือก่อนจะขึ้นประจำ
ที่นั่งในรถทุกครั้ง   ต้องตั้งใจทำสติให้ได้ว่าจะไม่โกรธเลยในระหว่าง
ที่ขับรถอยู่   จะไม่โกรธ   ตั้งใจให้มั่นสำทับตัวเองให้แข็งแรง   ว่าจะ
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ไม่โกรธ   จะใจเย็น   เช่นนี้แล้วขณะที่ขับรถอยู่   แม้จะมีอะไรมาทำ
ให้อยากโกรธ   ก็จะสามารถรักษาจิตใจให้ไม่โกรธได้ดีกว่าไม่ตั้งใจไว้
ก่อนเลยว่าจะไม่โกรธ   คือถึงแม้จะโกรธบ้างก็จะโกรธน้อยกว่าไม่
ตั้งใจไว้ก่อน  ดังนั้นก่อนจะขึ้นขับรถทุกครั้งจึงควรจะทำสติให้เกิดขึ้น  
ทำใจให้ตั้งมั่นสัญญากับตนเองว่า  จะไม่โกรธขณะขับรถ  จะไม่โกรธ  
และจะทำให้ได้   การตั้งใจเช่นนี้  อาจจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่าง
อื่นเลย  นอกจากไม่อยากโกรธ  เพราะความโกรธทำให้ไม่สบาย  ถึง
จะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่นแต่การตั้งใจจริงที่จะไม่โกรธ   ก็จะ
ได้ผล  มากน้อยตามกำลังการตั้งใจ   ตั้งใจเข้มแข็งเด็ดขาดจริง  จะ
ทำให้เกิดผลเด็ดขาดจริงได้   คือจะทำให้ไม่โกรธเลยได้จริง ๆ   ใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้น   เช่น  ในเวลาขับรถ
แต่ถ้ามีเหตุผลประกอบการตั้งใจว่าจะไม่โกรธด้วยก็จะได้ผล
ยิ่งขึ้น
เพราะเหตุผลสำคัญเสมอ   เมื่อประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
แล้ว  ย่อมยอมรับด้วยดี  ไม่คำนึงถึงอย่างอื่น
เช่น   เมื่อตั้งใจจะไม่โกรธเวลาขับรถ    ก็ให้ยกเหตุผลขึ้น
ประกอบด้วยว่า  บรรดาคนที่ขับรถคับคั่งอยู่ในถนนทั้งหลายนั้น  บาง
คนอาจจะกำลังมีธุระร้อนจริง ๆ  ใครสักคนอาจจะกำลังต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากเขา  เขาอาจจะกำลังไปตามหมอเพราะมีคน
เจ็บหนัก   บางคนอาจจะใจร้อนเสียจนเคย   รอไม่ได้เพราะความเคย   
ต้องรีบร้อนไปตามเคยเท่านั้น   บางคนอาจจะขับมาจากไหนไกลมาก
จนเหน็ดเหนื่อยหมดการควบคุมใจให้เป็นปรกติ   ทำอะไร ๆ ไปโดย
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ไม่นึกถึงความควรไม่ควร   บางคนเช่นคนขับรถโดยสารประจำทาง
ต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อย   ใจคอก็ย่อมไม่เป็นปรกติ   ทำอะไร
ลงไปก็เพราะความเหน็ดเหนื่อยผลักดัน  น่าสงสาร  น่าเห็นใจ  ไม่น่า
ไปโกรธ   ยกเหตุผลดังตัวอย่างข้างต้นมาพิจารณาประกอบกับการ
ตั้งใจว่าจะไม่โกรธ   ย่อมจะเกิดผลดังความตั้งใจ   และหากปฏิบัติให้
สม่ำเสมอ  คือทุกครั้งที่จะขึ้นขับรถหรือจะขึ้นนั่งรถ  จะได้ผลดียิ่งขึ้น
ทุกที  จนถึงจะไม่โกรธได้เลย  ไม่วา่ จะต้องขับรถไปพบคนขับรถอืน่ ๆ  
ที่มีมารยาทอย่างไรก็ตาม
อันความไม่โกรธนั้นไม่ได้เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นผลดีแก่
ใครยิ่งกว่าแก่ตัวเอง  จึงควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อความไม่โกรธ  ใน
ขั้นต้นแม้เพียงเมื่อกำลังขับรถหรือนั่งอยู่ในรถ
ผู้มีธรรมถือเหตุผลเป็นสำคัญเสมอ   ไม่ว่าใครจะทำผิดมา
แล้วมากน้อยเพียงไหน   หากเห็นเหตุผลที่กระทำไปเช่นนั้น   จัก
อภัยให้ได้อย่างง่ายดาย
การตั้ ง ใจจริ ง ที่ จ ะไม่ โ กรธขณะขั บ รถ   พร้ อ มกั บ ใช้ ปั ญ ญา
เหตุผลมาประกอบเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธ   ก็คือการตั้งใจจริงที่จะ
เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของคนที่ขับรถอื่น ๆ   ด้วยมารยาทอันชวน
ให้โกรธ  และเมื่อเห็นเหตุผลความจำเป็นของเขาแล้ว  ก็จะอภัยให้ได้
ไม่โกรธ  การฝึกใจไม่ให้โกรธ  จึงเท่ากับเป็นการฝึกให้อภัยในความผิด
ของผู้อื่น   ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม   นับเป็นการบริหาร
จิตอย่างยิ่งวิธีหนึ่ง   ที่จะให้ผลดีแก่ผู้บริหารเอง
เท่าที่เคยได้ยินมา   รถหรือคนขับรถที่ถูกโกรธมากที่สุดคือ
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รถโดยสารประจำทางหรือคนขับรถโดยสารประจำทาง   เห็นจะแทบ
ทุกคัน ทุกสาย   ที่พูด ๆ กันให้ได้ยิน   ก็เพราะขับไม่เกรงใจใคร  
ชอบเบียดชอบแซงเพราะรีบร้อนจะไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา   ชนเป็น
ชน   ตายเป็นตาย   ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้ผู้ขับรถคันอื่น ๆ  เกิดโทโส  
บางทีถึงคิดสู้   คือใช้วิธีขับไม่ให้รถประจำทางขึ้นหน้าไปได้เลย   บาง
คนเล่าว่าถึงกับดับเครื่องรถของตนจอดขวางทางไว้เฉย ๆ   ทำให้รถ
ที่ตามติดมาแล่นต่อไปไม่ได้ด้วยเหมือนกัน   บางคนถึงกับลงจากรถ
ไปต่อปากต่อคำกัน   ซึ่งบางทีก็ถึงได้รับบาดเจ็บ   เลือดตกยางออก   
และบางรายก็ถึงตาย   ทั้งหมดนี้เกิดจากอำนาจโทสะที่ไม่ได้รับการ
พยายามแก้ไขไม่ให้เกิดด้วยวิธีที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นต้น
แต่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน   บางคนไม่โกรธรถประจำทาง
หรือคนขับรถประจำทางเลย   ไม่ว่าจะขับด้วยมารยาทชวนให้โกรธ
เพียงใดก็ไม่โกรธ   ทั้งยังให้ความเห็นใจอำนวยความสะดวกให้จนสุด
ความสามารถด้วย  เช่น  เปิดทางให้ไปก่อนโดยดีเสมอ  ที่ทำเช่นนั้น
บอกว่าไม่ใช่เพราะกลัวถูกชนแล้วจะแย่เพราะรถประจำทางคันใหญ่
กว่ามาก  ไม่ใช่เพราะรำคาญอยากจะให้ไปเสียให้พ้น ๆ  ไม่ใช่เพราะ
ประชดประชัน   แต่เพราะมีเหตุผลที่ตนพอใจและเห็นว่าเป็นเหตุผลที่
ถูกต้องสมควร  เมื่อเห็นเหตุผลเช่นนั้นแล้ว  การให้อภัยก็เกิดตามมา    
ไม่ว่ารถประจำทางจะแล่นอย่างไร  ผิดมารยาทมากมายอย่างไรก็อภัย
ให้ได้ไม่โกรธ
เหตุผลทีท่ ำให้บคุ คลประเภทหลังนีไ้ ม่โกรธคนขับรถประจำทาง  
อำนวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถเสมอมีอยู่ว่า  เพราะได้คิด
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ไปถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนขับที่ต้องมีมากมายแน่   แล้วก็คิดไป
ถึงบรรดาผู้โดยสารจำนวนมากที่เบียดเสียดกันอยู่แน่นรถประจำทาง
ทุกคันเสมอ  ทุกคนได้รับความลำบากไม่น้อย   รถยิ่งติดนานเพียงไร  
ก็ยิ่งลำบากอยู่นานเพียงนั้น   คนขับรถส่วนตัวที่ไม่ต้องเบียดเสียดกับ
ใครเวลารถติดนานหน่อยยังรู้สึกเดือดร้อน   ไม่เป็นสุข   คนนั่งรถ
ประจำทางนั้นแม้รถจะไม่ติดก็มีความเดือดร้อนไม่เป็นสุขเพราะการ
ต้องเบียดเสียดและห้อยโหนอยู่แล้ว   เมื่อรถติดก็จะต้องเดือดร้อน
มากขึ้น
คนคนเดียวยอมรับความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อความ
สบายขึ้นบ้างของคนจำนวนมาก   ต้องเป็นสิ่งควรทำต้องเป็นการ
กระทำที่ดีแน่
การเสียสละประโยชน์ตนเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ที่ยิ่งใหญ่นั้น  ผู้ใดทำได้   ผู้นั้นมีฐานะของจิตใจอยู่ในระดับสูง  ผู้ใด
ยังไม่ได้   ผู้นั้นควรจะได้บริหารจิตให้ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทำได้   ที่จริงผู้
บริหารจิตจนเป็นผู้มีจิตสวยงามขึ้นเรื่อย ๆ   เป็นผู้ได้ประโยชน์จาก
การกระทำนั้นด้วยตนเอง  ยิ่งกว่าผู้ใดจะได้
การรู้จักหาเหตุผลอุบายวิธีมาทำไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นใน
จิตใจ   ไม่ว่าจะโกรธคนขับรถทั้งหลายในถนนหนทางหรือโกรธใคร
ด้วยเรื่องอะไรก็ตาม   นับเป็นวิธีที่ถูกที่ชอบควรที่ผู้สนใจการบริหาร
จิตจะมีความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม่ำเสมอ
เหตุผลนั้น  ยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใด  ก็จะปรากฏประจักษ์ใจ
ยิ่งขึ้นเพียงนั้น  จะเป็นผลให้ความโกรธลดน้อยลง  มีแต่การให้อภัย
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กันอย่างเต็มอกเต็มใจ  และเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้น  ผลที่จะได้รับกัน
อย่างกว้างขวางก็คือ  ความสงบสุข  ปราศจากความร้อนของไฟโทสะ
แผดเผา
ผู้ให้อภัยง่ายก็คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเอง   ดังนั้น   ผู้ที่ปรารถนา
จะบริ ห ารจิ ต ให้ ไ ม่ โ กรธง่ า ย   จึ ง ควรต้ อ งฝึ ก ตนให้ เ ป็ น ผู้ มี เ หตุ ผ ล  
เคารพเหตุผล  นั่นคือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้
ที่ตนอยากจะโกรธ   เมื่อเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธ  
จะได้อภัยให้ได้ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขา
กล่าวอีกอย่างก็คือ   ให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่
ตนอยากจะโกรธนั่นเอง   การที่จะเกิดเมตตากันขึ้นเฉย ๆ โดยไม่มี
เหตุผล   สำหรับบางคนที่มีพื้นจิตใจสูงด้วยเมตตานั้นเป็นไปได้   คือ
แม้ไม่มีเหตุผลก็มีเมตตาได้   แต่สำหรับคนทั่วไปถ้ามีเหตุผลเพียงพอ  
จะทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายกว่าไม่มีเหตุผลเลย   ดังนั้น เหตุผลจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ควรปลูกให้มีประจำจิตใจทุกคน   เพราะเหตุผลหรือจะ
เรียกว่าปัญญาก็ได้   เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบในการบริหารจิตทุก
เรื่อง  ทุกเวลา  ทั้งเรื่องโลภ  ทั้งเรื่องโกรธ  ทั้งเรื่องหลง
พูดถึงวิธีดับความโกรธหรือโทสะต่อไป  ทุกวันในตอนเช้าก่อน
จะเริ่มธุรกิจประจำวัน   ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านก็ตาม   จะเป็นการ
ควรอย่างยิ่ง  ถ้าทุกคนจะกราบพระพุทธรูปที่มีอยู่   แล้วสวดมนต์บท
ที่สั้นนิดเดียวสักจบเดียว   หรือ ๓ จบก็จะดี   คือ   นโม   ตสฺส    
ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   ซึ่งแปลว่า   ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   แล้วทำสติ  
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สัญญากับตนเองว่า   จะพยายามรักษาใจไม่ให้โกรธในวันนั้นทั้งวัน   
ให้เหตุผลกับตนเองว่าเพราะความโกรธไม่ดีเลย   ความโกรธทำให้
ใจร้อน  ความโกรธทำให้คดิ   ให้พดู   ให้ทำความไม่ดไี ด้ตา่ ง ๆ  ความ
โกรธทำให้เป็นที่เกลียดชัง  ลองนึกถึงความไม่ดีของความโกรธดู  นึก
ได้อะไรบ้างก็ยกขึ้นเป็นเหตุผลเพื่อทำสติสัญญากับตนเองทุกเช้าว่าจะ
ไม่โกรธในวันนั้นทั้งวัน  การทำสติเช่นนี้ย่อมมีผลแน่นอน  ย่อมทำให้
ความโกรธที่เคยมีมากครั้งในวันหนึ่ง ๆ ลดน้อยลงได้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สติที่ระลึกขึ้นได้   ถึงที่ให้สัญญาไว้กับตนเองในเช้าวันนั้นเป็นสำคัญ
สติระลึกได้มากครั้งเพียงใดก็จะระงับความโกรธไว้ได้มากครั้ง
เพียงนั้น  เมื่อทำสติเช่นนี้ในตอนเช้า  สติจักต้องเกิดบ้างแน่นอนเมื่อ
ความโกรธจะเกิดขึ้น   อาจจะเพียงน้อยครั้งสำหรับเมื่อเริ่มฝึกไม่ให้
โกรธใหม่ ๆ  แต่ก็จะทวีจำนวนต่อไปเรื่อย ๆ จนจะสามารถมีสติเกิด
ทันทุกครั้งเมื่อจะโกรธนั่นก็คือ  วันหนึ่ง ๆ จะไม่โกรธได้เลยหากตั้งใจ
ทำให้นานวัน  จนสติมั่นคงเพียงพอ  เกิดได้ทันท่วงที  สามารถยับยั้ง
ความโกรธไว้ได้ทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม   ต้องไม่ทิ้งเหตุผลดังกล่าวแล้ว   ต้องฝึกใจให้
เป็นผู้มีเหตุผลประกอบกับความตั้งใจทำสติว่าจะไม่โกรธด้วยเสมอ   
เหตุผลหรือปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถถอนรากถอนโคนความโกรธ
เสียได้   เช่นเดียวกับที่จะสามารถถอนรากถอนโคนกิเลสกองอื่นได้
ด้วย   ไม่มีอะไรนอกจากปัญญาหรือเหตุผลที่จะทำให้โลภะ   โทสะ  
โมหะ   ลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไปได้จากจิตใจ
การทำสติตั้งใจมั่นเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยให้เกิดเหตุผล
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หรือปัญญามาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาด   จึงควรจะต้องมีทั้งสติ
และปัญญาประกอบกันเสมอจึงจะแก้ความโกรธได้สำเร็จ
ทุกคน   ส่วนมากไม่ได้อยู่ตามลำพังผู้เดียว   ส่วนมากต้อง
เกี่ยวข้องติดต่อสังคมกับคนหมู่มาก   แต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาท่าทาง
ตลอดจนอุปนิสัยใจคอและการพูดจาแตกต่างกันไป   มีทั้งที่ดีและมี
ทั้งที่ไม่ดี   มีทั้งเจริญตาและมีทั้งที่ไม่เจริญตา  มีทั้งที่ถูกใจและมีทั้งที่
ไม่ถูกใจ   เมื่อมีแตกต่างกันเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการขวางหู
ขวางตากันบ้างเป็นอย่างน้อย    อย่างมากถึงโกรธเกลียด   ถึงขนาด
ไม่อยากเห็นหน้าค่าตาหรือได้ฟังสุ้มเสียงกันก็มี   ในเรื่องเช่นนี้   ก็
เช่นเดียวกับเรื่องทั้งหลาย  ใช้สติและปัญญาแก้ได้
สมมุติว่ามีใครคนหนึ่งในที่ทำงานที่ไม่ว่าจะพูดจะทำหรือแม้จะ
อยู่เฉย ๆ  เราก็อยากจะโกรธไปหมด  รู้สึกไม่ถูกหูถูกตาไปเสียทั้งนั้น  
ให้แก้ด้วยวิธีทำสติสัญญากับตนเองทุกวันว่าจะไม่โกรธเขา   แล้ว
พิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัด  เช่น  ไม่ชอบเพราะหน้าตาเขาน่าเกลียด   
ก็ให้คิดถึงเหตุผลว่าเขาเกิดมาเช่นนั้นเอง   กรรมของเขาไม่ดี   น่า
สงสาร  คนอื่น ๆ ก็คงจะเกลียดเขาที่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนกัน  เรา
จะไปโกรธไปเกลียดเข้าด้วยทำไม  ไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลย  ไม่
มีใครเลือกเกิดได้  ถ้าเลือกได้ก็คงไม่เลือกเกิดไม่ดี  ต้องเลือกเกิดที่ดี
ที่สวยงามทั้งนั้น   เราไปโกรธไปเกลียดเขาแสดงความเป็นคนใจไม่ดี
ของเราเอง   ขาดเมตตากรุณาโดยไม่จำเป็นหรือไม่ชอบเขาเพราะเหตุ
อื่น  ก็ให้คิดถึงเหตุผลความจริง  เช่น  ว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน  
จิตใจไม่เท่ากัน  จิตใจเขาอยู่ในระดับไหน  การแสดงออกของเขาก็อยู่
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ในระดับนั้น   จะไปโกรธเกลียดเขาไม่ถูก   ที่ถูกต้องเมตตาสงสาร  
เพราะเขาเป็นผู้ที่น่าเมตตาสงสารจริง ๆ   คิดเช่นนี้บ่อย ๆ   ค้นหา
เหตุผลที่จะทำให้เกิดเมตตาสงสารให้เสมอ ๆ  จะลดความโกรธลงได้
จนถึงไม่โกรธเลยได้
เพราะธรรมดาความผิดพลาดบกพร่องของทุกคนย่อมเกิดจาก
เหตุผลอย่างหนึ่งเสมอ   เพียงแต่ว่าสามัญชนด้วยกัน ย่อมยากจะ
ยอมรับเหตุผลนั้น ๆ ว่าสมควร  สามัญชนด้วยกันจึงยากที่จะให้อภัย
ในความผิดของใคร ๆ ได้เสมอไป   จึงยังต้องมีความโกรธกันอยู่
ทั้งนั้น
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม   ควรอย่างยิ่งที่จะพยายามทำความโกรธ
ให้ลดน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะจะเป็นความสุขของ
ตนเอง   มิได้เป็นความสุขของคนอื่น
วิธีที่จะแก้ไขจิตใจให้มีความโกรธน้อย   ให้มีความโกรธยาก  
จนถึงให้ไม่มีความโกรธเลย   จำเป็นต้องสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นใน
จิตใจให้มากพอจะยอมเข้าใจในเหตุผลของบุคคลอื่นที่ทำผิดพลาด
หรือบกพร่อง
ขณะเดียวกันจำเป็นต้องฝึกใจให้มีเหตุผล  ให้เห็นเหตุผลเป็น
สิ่งสำคัญเป็นสิ่งควรเคารพ  เมื่อเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในจิตใจของผู้ใด
แล้ว  ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่ใช้อารมณ์   ถึงแม้จะโกรธแล้ว  แต่เมื่อเหตุผล
เกิดขึ้น   ก็จะสามารถทำให้ความโกรธดับลงได้   จะไม่แสดงอารมณ์
โกรธอย่ า งผู้ ไ ม่ มี เ หตุ ผ ล   และถ้ า หมั่ น อบรมเหตุ ผ ลหรื อ ปั ญ ญา
ประกอบด้วยเมตตาให้เกิดขึ้นเสมอในจิตใจ   แม้มีเรื่องที่ผิดหูผิดตา

72

ผิดใจเกิดขึน้   เหตุผลอันประกอบด้วยเมตตาก็จะเกิดขึน้ ก่อน  อารมณ์
จะเกิดไม่ทัน หรือเกิดทันบ้างตามวิสัยของผู้เป็นปุถุชนไม่สิ้นกิเลส   ก็
จะเบามากและน้อยครั้งมาก
ทั้งผู้โกรธยาก  โกรธน้อย  และผู้โกรธง่าย  โกรธมาก  ควร
อย่างยิ่งที่จะได้สนใจสังเกตให้รู้ว่าจิตใจของตนมีความสุขทุกข์   เย็น
ร้อนอย่างไร  ทั้งในเวลาที่โกรธและในเวลาที่ไม่โกรธ  ปรกตินั้น  เมื่อ
โกรธก็มักจะไปเพ่งโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้น  คือ  มัก
จะไปคิดว่าผู้อื่นนั้นพูดเช่นนั้นทำเช่นนั้น  ที่กระทบกระเทือนถึงผู้โกรธ  
การเพ่งโทษผู้อื่นเช่นนี้   ไม่ใช่เป็นการทำให้จิตใจตนเองสบาย   ตรง
กันข้าม  กลับเป็นการเพิ่มความไม่สบายให้ยิ่งขึ้น  ยิ่งเพ่งเห็นโทษของ
ผู้อื่นมากขึ้นเพียงใด  ใจตนเองก็จะยิ่งไม่สบายยิ่งขึ้นเพียงนั้น   แต่ถ้า
หยุดเพ่งโทษผู้อื่นเสีย   เขาจะพูดจะทำอะไรก็ตาม  ที่เป็นการกระทบ
กระเทือนถึงตนเองจริงหรือไม่ก็ตาม  อย่าไปเพ่งดู   ให้ย้อนเข้ามาเพ่ง
ดูใจตนเองว่ากำลังมีความสุขทุกข์อย่างไร   มีอารมณ์อย่างไร   ใจจะ
สบายขึ้นได้ด้วยการเพ่งนั้น
กล่าวสั้น ๆ   คือ   การเพ่งดูผู้อื่นทำให้ตนเองไม่เป็นสุข   แต่
การเพ่งดูใจตนเองทำให้เป็นสุขได้   แม้กำลังโกรธมากหากเพ่งดูใจ
ตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธมาก   ความโกรธก็จะลดลง   เมื่อความ
โกรธน้อย  หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธน้อย  ความโกรธก็
จะหมดไป   จึงกล่าวได้ว่า   ไม่ว่าจะกำลังมีอารมณ์ใดก็ตาม   โลภ  
หรือโกรธ   หรือหลงก็ตามหากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์นั้นแล้ว  
อารมณ์นั้นจะหมดไป  ได้ความสุขมาแทนที่  ทำให้มีใจสบาย
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ทุกคนอยากสบาย   แต่ไม่ทำเหตุทจี่ ะให้เกิดผลเป็นความสบาย  
ดังนั้นจึงยังหาผู้สบายได้น้อยเต็มที่   ยิ่งกว่านั้นทั้ง ๆ ที่ทุกคนอยาก
สบาย  แต่กลับไปทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความไม่สบายกันเป็นส่วนมาก  
ดังนั้นจึงได้รับผลเป็นความไม่สบายตามเหตุที่ทำ   เพราะดังได้กล่าว
แล้ว   ทำเหตุใดต้องได้รับผลของเหตุนั้นเสมอไป   เหตุดีให้ผลดี  

เหตุชั่วให้ผลชั่ว  เหตุแห่งความสุขให้ผลเป็นความสุข  เหตุแห่งความ
ทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์   ต้องทำเหตุให้ตรงกับผล   จึงจะได้ผลที่
ปรารถนาต้องการ  ควรมีสติระลึกถึงความจริงนี้ไว้ให้สม่ำเสมอ
ใจที่ไม่มีค่าคือใจที่ร้อนรนกระวนกระวาย   ใจที่มีค่าคือใจที่
สงบเยือกเย็น   นำความจริงนี้เข้าจับ  ทุกคนจะรู้ว่าใจของตนเป็นใจที่
มีค่าหรือไม่มีค่า   ความโกรธทำให้ร้อนทุกคนทราบดี   จึงน่าจะทราบ
ต่อไปด้วยว่า  ความโกรธเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่มีค่า  หรือทำให้ค่าของใจ
ลดน้อยลง  ของทีม่ คี า่ กับของทีไ่ ม่มคี า่   อย่างไหนเป็นของดี  อย่างไหน
เป็นของไม่ดี   อย่างไหนควรปรารถนา   อย่างไหนไม่ควรปรารถนา  

ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่อย่างชัดแจ้ง   แต่เพราะขาดสติเท่านั้น   จึงทำ
ให้ไม่ค่อยได้รู้ตัว   ไม่สงวนรักษาใจของตนให้เป็นสิ่งมีค่าพอสมควร  
ต้องพยายามทำสติให้มีอยู่เสมอ  จึงจะรู้ตัว  สามารถสงวนรักษาใจให้
เป็นสิ่งมีค่าได้   คือสามารถยับยั้งความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   
มิให้เกิดขึ้นจนเกินไปได้
สามัญชนยังต้องมีความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   แต่
สามั ญ ชนที่ มี ส ติ   มี ปั ญ ญา   มี เ หตุ ผ ล   ย่ อ มจะไม่ ใ ห้ ค วามโลภ  
ความโกรธ   ความหลง   มีอำนาจชั่วร้ายเหนือจิตใจ   ย่อมจะใช้สติ  

74

ใช้ปัญญา  ใช้เหตุผล  ทำใจให้เป็นใจที่มีค่า
บัดนี้มาลองแยกความโกรธที่เกิดจากรูปไม่ถูกตา   ซึ่งก็มีแยก
ออกไปมากมายหลายอย่างเหมือนกัน   เคยได้ยินผู้บ่นว่าเห็นหน้าตา
ท่าทางคนนั้นคนนี้แล้วขัดตา  ดูไม่ได้กวนโทโส  บางคนเล่าว่าเห็นผม
ทรงสมัยใหม่ของเด็กหนุ่มสมัยนี้แล้วทนไม่ไหว   เกลียดเหลือเกิน  
กวนโทโสมากที่พากันไว้ผมทรงเช่นนั้น  บางคนบ่นตำหนิการแต่งกาย
ของเด็กสาวสมัยใหม่ว่าไม่น่าดู   เห็นแล้วเกิดโทสะ   เป็นลูกหลานก็
อยากตีอยากว่า  บางคนดูภาพตามหนังสือพิมพ์แล้วส่ายหน้า  ตำหนิ
ว่าดูไม่ได้น่ารังเกียจ  ยังมีรูปไม่ถูกตาอีกหลายประการ  ซึ่งแต่ละท่าน
อาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง   เช่นเดียวกับเสียงไม่ถูกหูเพราะ
เหตุผลเดียวกัน  คือ  ทุกคนที่เป็นปุถุชนย่อมจะมีรูปไม่ถูกตาของตน
อยู่ด้วยกันทั้งนั้น   และไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมากดังตัวอย่าง   บางคน
โดยเฉพาะเด็กหนุ่ม ๆ สาว ๆ เห็นผมทรงสมัยใหม่ของพวกเขาน่าดู
ที่สุด   คนไหนสามารถจะไว้ผมทรงนั้นได้ดูเหมือนจะภาคภูมิใจที่สุด  
ขณะที่ดังกล่าวแล้วบางคนตัวเองไม่ได้ไว้ด้วยกับเขายังเกิดโทสะเพราะ
เกลียดมาก   หรือบางคนเห็นเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ของพวกเขา
สวยงามน่าดูอย่างยิ่ง   คนไหนไม่ได้แต่งแบบเช่นนั้นเห็นจะเป็นคนดู
ไม่ได้ไม่สวยไม่งามเสียเลย   ขณะที่ดังกล่าวแล้วบางคนตัวเองไม่ได้
แต่งด้วยกับเขา   ยังทนดูจะไม่ได้   ว่าเกิดโทโส   บางคนดูภาพตาม
หนังสือต่าง ๆ แล้วถึงกับต้องเก็บรวมไว้เพื่อดูแล้วดูอีกเพราะชอบมาก  
ขณะที่ดังกล่าวแล้วบางคนตำหนิภาพเหล่านั้นรุนแรงว่าน่ารังเกียจไม่
น่าให้ผ่านสายตา
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พิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมานี้   ก็จะเห็นเหมือนเมื่อพิจารณา
ตัวอย่างเสียงไม่ถูกหูหรือถูกหูที่กล่าวไว้แล้ว   คือจะเห็นว่าสาเหตุ
เดียวกัน   แต่ก่อให้เกิดผลไม่เหมือนกัน   คนหนึ่งชอบ   คนหนึ่งไม่
ชอบ  สาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่การปรุงของใจ  มิได้อยู่ที่อะไรอื่น  จะโลภ
ก็เพราะใจปรุงให้โลภ  จะโกรธก็เพราะใจปรุงให้โกรธ  จะหลงก็เพราะ
ใจปรุงให้หลง   หรือจะสุขก็เพราะใจปรุงให้สุข   จะทุกข์ก็เพราะใจ
ปรุงให้ทุกข์   ดังนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดคือการปรุงของใจตนเอง
นี้แหละ  มิใช่การกระทำของคนอื่น  คนอื่นจะทำอะไรอย่างไร  ถ้าเรา
ระวังการปรุงของใจเราเองให้ถูกต้องแล้ว   ความทุกข์ของเราจะไม่เกิด
เพราะการกระทำของเขาเลย
การระมัดระวังการคิดปรุงของใจก็คือ   การหัดใช้ความคิดไป
ในทางที่ถูก   ที่จะไม่เป็นโทษ   ไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตน
นั่นเอง
แต่ปรกติการคิดปรุงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วจนยากที่เจ้าตัวจะ
ทันรู้ว่าได้มีการปรุงขึ้นแล้ว   มักจะไปรู้เอาก็ต่อเมื่อผลปรากฏขึ้นแล้ว
เป็นความโลภ  หรือความโกรธ  หรือความหลงเสียแล้ว
วิธีฝึกเพื่อให้รู้ทันความปรุงคิดนั้น   ต้องทำเมื่ออารมณ์ที่เกิด
จากความปรุงคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดับลงแล้ว  เป็นต้น  ว่าเลิกโกรธ
เมื่อได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้ว   ให้้ย้อนจับเรื่องนั้นมาพิจารณาอีก  
ว่าก่อนจะเกิดความโกรธนั้นได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไร   อาจจะเริ่มต้นด้วย
เปิดวิทยุ   ได้ยินเสียงผู้บรรยายคนหนึ่งกำลังบรรยายเรื่องอะไรเรื่อง
หนึ่งอยู่   เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  อยากจะฟัง  แต่พอฟังเข้าก็รู้สึกว่า
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ผู้บรรยายใช้สุ้มเสียงไม่น่าฟังเลย   ใจปรุงไปเสียว่าเสียงอย่างนี้คนพูด
ดัดให้ไร้เดียงสามากไป   ไม่เหมาะกับเรื่องอันมีสาระที่กำลังพูดอยู่  

คำนั้นควรจะพูดให้ชัดก็ไม่พูดให้ชัด   คำนี้ก็ไม่ควรจะใช้ก็ไปนำมาใช้  
ใจปรุงออกไปทุกทีในทำนองดังกล่าว   ทำให้ความไม่ชอบเกิดแรงขึ้น
ทุกที   จนถึงกลายเป็นความโกรธกระทั่งฟังต่อไปอีกไม่ได้   ต้องปิด
วิทยุ   และโกรธอยู่คนเดียวหรือบ่นให้ใคร ๆ ที่มีรับฟังอยู่ให้รู้ความ
โกรธของตนด้วย   โดยที่แน่นอนเหลือเกินผู้บรรยายมิได้รู้เรื่องรู้ราว
ด้วยเลยใครจะโกรธใครจะไม่โกรธเมื่อได้ฟังคำบรรยาย   ผู้บรรยาย
ไม่รู้ด้วย  ไม่ทุกข์ด้วย  ผู้โกรธเท่านั้นที่ทุกข์
เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้   คือตรงผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์   
ควรพิจารณาจนเห็นจริงว่า   ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์จริง ๆ   ซึ่งจะ
ต้องเห็น   แม้จะเห็นเพียงครู่ยามแล้วลืมก็จะต้องเห็น   เพราะตนเอง
เป็นทุกข์อยู่เพราะความโกรธจริง ๆ  
เมื่อเห็นแล้วว่าผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์   ให้พิจารณาย้อนไป
อีกว่าความโกรธเกิดเพราะความปรุงเช่นใด   ก็จะเห็นว่าตนได้คิดปรุง
ไปเช่นใด  เมื่อจะแก้ไม่ให้เกิดความโกรธ  ก็จะต้องไม่ปรุงคิดเช่นนั้น  
จะต้องเปลี่ยนวิธีปรุงคิดเสียใหม่   เช่น   ไม่ไปปรุงคิดเกี่ยวกับการใช้
สุ้มเสียงหรือการใช้ถ้อยคำสำนวนของผู้บรรยายเลย   เพราะเมื่อปรุง
คิดเช่นนั้นแล้วทำให้เกิดโกรธ   ให้ปรุงไปอย่างอื่นเสียที่จะทำให้ไม่
โกรธหรือให้ความโกรธที่กำลังจะเริ่มขึ้นหายไป  เช่น  คิดว่าวิทยุเสียง
ไม่ดี   ทำให้เสียงผู้บรรยายไม่น่าฟังเท่าที่ควร   หรือผู้บรรยายเก้อเขิน
ไปหน่อยจึงทำให้เสียงยังไม่น่าฟังนัก   เช่นนี้ก็จะทำให้ความโกรธ

77

ไม่เกิดขึ้นได้   หรือถ้ารู้ตัวว่าถ้าได้ฟังจะต้องคิดปรุงและจะต้องโกรธ  
ผู้ต้องการบริหารจิตให้ไม่โกรธง่าย   ไม่โกรธจัด   ก็ควรจะตัดปัญหา
ด้วยการไม่เปิดฟังเสียงเลย   เป็นการตัดความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นอีก
วิธีหนึ่ง   บางทีก็จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อรักษาจิตใจตนเองไว้มิให้ได้
รับทุกข์อันเกิดจากความโกรธ
แต่วิธีไม่รับฟังเสียงเสียเลยเช่นนี้ไม่ถูกนัก  วิธีที่ถูกต้องยอมสู้  
ต้องยอมฟัง   แต่ขณะเดียวกันต้องระวังการคิดปรุงให้ดำเนินไปอย่าง
ถูกต้องเสมอ   ทำเช่นนี้จึงจะเป็นการบริหารอย่างได้ผล   มิใช่เป็นการ
กระทำตามแบบคนหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรเลยทุกเวลา
เพื่อรักษาจิตใจมิให้ได้รับทุกข์อันเกิดจากอารมณ์กิเลสเป็นต้น
ว่าโกรธ   จำเป็นจะต้องระวังการคิดปรุงหรือปรุงคิดให้ดำเนินไปอย่าง
ถูกต้อง   เพราะการคิดปรุงหรือปรุงคิดนี้เองเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ
อารมณ์กิเลสทั้งหลาย  เป็นต้นว่าโกรธ  ไม่ใช่รูป  ไม่ใช่เสียง  ไม่ใช่
เรือ่ ง  ทีท่ ำให้เกิดอารมณ์กเิ ลสเหล่านัน้ ดังทีม่ ผี เู้ ข้าใจผิดกันเป็นอันมาก  
ดังได้ยกตัวอย่างแล้วว่า  รูปเดียวกัน  เสียงเดียวกัน   เรื่องเดียวกัน  
มิได้ทำให้ผู้ได้เห็น  ผู้ได้ยิน  ผู้รับรู้   มีอารมณ์อย่างเดียวกัน  ผู้หนึ่ง
อาจจะชอบ   ผู้หนึ่งอาจจะไม่ชอบ   ทั้งนี้แล้วแต่การปรุงของใจซึ่ง
ไม่เหมือนกัน   ความรู้สึกเป็นสุข   ความรู้สึกเป็นทุกข์   การทำสติ
เพียรพยายามอบรมใจให้คิดปรุงไปในทางที่จะให้ความสุขเกิดมิใช่ให้
ความทุกข์เกิด   จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมีผู้ใดมองข้ามไปเสียอย่าง
ไม่สนใจ  โทสะหรือความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อน  การคิด
ปรุงไปในทางที่จะไม่ให้โทสะเกิด  จึงเป็นสิ่งควรอบรมให้เกิดมีขึ้น
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ได้กล่าวมาแล้วถึงความโกรธที่เกิดจากเสียงไม่ถูกหูและรูป
ไม่ถูกตา  ซึ่งแยกออกไปมากมายหลายอย่าง  บัดนี้มาลองแยกความ
โกรธที่เกิดจากเรื่องไม่ถูกใจ  ซึ่งก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกัน
เคยมีผู้เล่าเรื่องการโกงการกินที่นั่นที่นี่อย่างโกรธเคืองว่าไม่น่า
จะทำกันได้ถึงเช่นนั้น  ผู้เล่าไม่ชอบใจเลย  อเนจอนาถใจมากคือโกรธ
มากนั่นเอง   บางผู้มาเล่าเรื่องความเลอะเทอะเหลวไหลของสังคม
ปัจจุบันอย่างรังเกียจชิงชัง   ยังมีเรื่องที่ไม่ถูกใจอีกหลายเรื่อง   ซึ่ง
แต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันกับเสียงไม่ถูก
หูและรูปไม่ถูกตา  เพราะเหตุผลเดียวกัน  คือทุกคนที่เป็นบุถุชนย่อม
จะมีเรื่องไม่ถูกใจตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น   และไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมาก  
ดังตัวอย่างบางคนไม่พอใจการโกงการกินที่นั่นที่นี่   แต่ขณะเดียวกัน
บางคนพอใจ   นี้รู้ได้จากการที่เมื่อมีผู้ทำก็แสดงว่ามีผู้พอใจ   บางคน
รังเกียจความเลอะเทอะเหลวไหลของสังคมปัจจุบัน  แต่ขณะเดียวกัน
บางคนนิยมชมชอบ  ซึ่งก็รู้ได้จากการที่มีผู้ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่   ก็แสดง
ว่ามีผู้ชอบใจ   ทั้งนี้ก็อยู่ที่การปรุงของจิตใจเช่นเดียวกัน   ปรุงให้เห็น
เป็นดีงาม  ก็ปรุงให้ชอบ  ปรุงให้เห็นเป็นไม่ดีไม่งาม  ก็ปรุงให้ไม่ชอบ  
แต่สำหรับตัวอย่างที่ยกมากล่าวข้างต้น   การปรุงให้ชอบหรือ
ไม่ชอบไม่เกิดผลดีแก่จิตใจตนเองทั้งสองประการ   การปรุงให้ชอบ
เรื่องโกงกิน  ทำใจให้นิยมยินดีในการกระทำเพื่อโกงกิน  ย่อมเป็นผล
เสียอย่างยิ่งทั้งแก่จิตใจตนเองและทั้งแก่ส่วนรวม   การปรุงใจให้ไม่
ชอบใจเมื่อได้ฟังเรื่องโกงกินทำให้เกิดโทโส   ก็เป็นการทำใจตนเองให้
ร้อนเป็นทุกข์
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วิธีปรุงที่ควรนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในเรื่องดังกล่าวจึงน่าจะ
ปรุงไปในทางที่จะสามารถทำใจให้ไม่ไปนิยมชมชอบด้วยและไม่ไป
โกรธขึ้นด้วย   รักษาใจไว้ให้สงบเยือกเย็นได้   ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตาม
เป็นสิ่งสำคัญ   ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะทำใจให้ไม่สนใจรับรู้ในเรื่อง
ใดเสียเลย   ไม่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เหมาะให้ควรต่อเรื่องใด ๆ  
เสียเลย
การบริหารจิต  คือ  การฝึกอบรมจิตให้มีความสงบเยือกเย็น  
เป็นสุข   ขณะเดียวกันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกควรแก้ไข   อะไรควร
ส่งเสริมอย่างไร   และเมื่อรู้แล้วก็ควรปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือส่งเสริม
ให้เหมาะให้ควร   คือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข   และ
ส่งเสริมสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมการบริหารทางจิตมิใช่เพียงเพื่อฝึก
อบรมจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไม่รับรู้เลยว่าอะไรถูก   อะไร
ผิด  อะไรควรแก้ไขอะไรควรส่งเสริม
อันจิตที่ได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกนั้น   ต้องเป็นจิตที่มี
ความสงบเยือกเย็นเป็นสุข   และมีทั้งปัญญายิ่งขึ้น   และปัญญาที่มี
ความสงบเป็นพื้นฐานนี้แหละที่จะทำให้มีความรู้ในสิ่งที่ควรรู้   เห็น
ในสิ่งที่ควรเห็น  เช่น  รู้ความผิดถูก  ความควรไม่ควร   รู้วิธีปฏิบัติ
ต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
ผู้ปรารถนาความสงบเยือกเย็นเป็นสุข   และความมีปัญญา
รู้เห็นอะไร ๆ โดยชอบ  จึงจำเป็นต้องบริหารจิตและจำเป็นต้องบริหาร
ตามหลักของพระพุทธศาสนา   จึงจะได้ผลสมดังปรารถนานั้น
ข้อว่า   จิตที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง   จะเป็นจิตที่มี
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ความสงบเยือกเย็นเป็นสุข   และมีปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นในสิ่งที่
ควรเห็น  เช่น  รู้ความถูกความผิด  ความควรความไม่ควร  และรู้วิธี
ปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง   หมายความว่ารู้วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไข
หรือส่งเสริมเรื่องทั้งหลาย   โดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจอารมณ์กิเลส   
เช่น   ไม่จำเป็นต้องโลภจึงจะขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพเพื่อให้ได้
ทรัพย์สินเงินทอง   ไม่จำเป็นต้องโกรธจึงจะว่ากล่าวตักเตือนหรือ
ลงโทษผู้ที่กระทำความผิด  ไม่จำเป็นต้องหลงจึงจะสามารถทำเหมือน
ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นเสียได้
กำลังที่เกิดจากกิเลสคือโลภะ   หรือโทสะ   หรือโมหะ   ไม่ใช่
อย่ า งเดี ย วกั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งที่ เ กิ ด จากปั ญ ญาอั น เห็ น ถู ก
เห็นผิดในเรื่องทั้งหลาย   ทั้งยังแตกต่างจากกันเป็นอันมาก   กำลังที่
เกิดแล้วเพราะกิเลสทำให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปอย่าง
ผิดพลาดโดยมาก   แต่ความรู้การควรไม่ควรที่เกิดจากปัญญาทำให้
การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด   เมื่อ
ต้องการปฏิบัติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายให้ได้ถูกต้องเสมอ   จึง
จำเป็นต้องบริหารจิตตามหลักของพระพุทธศาสนาให้กิเลสลดน้อยลง  
อารมณ์ลดน้อยลง  จิตใจสงบเยือกเย็น  และปัญญาเจริญยิ่งขึ้น
กิเลส   คือความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   เป็นโรคร้าย  
ทางใจ  ทีม่ ไิ ด้รา้ ยน้อยไปกว่าโรคร้ายทางกายทีร่ า้ ยทีส่ ดุ   เมือ่ โรคร้าย
เกิดขึน้ แล้ว  ไม่วา่ จะทางกายหรือทางใจจำเป็นจะต้องรักษา  มิฉะนัน้
ก็จะกำเริบ   ทำให้ถงึ ตายถ้าเป็นโรคทางกายและถึงทำให้เสียผูเ้ สียคน  
ถ้าเป็นโรคทางใจ
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คนที่เสียแล้วก็คือคนที่ตายแล้วในทางชื่อเสียงและทางคุณงาม
ความดี   จะกล่าวว่า   โรคร้ายทางใจมีโทษร้ายแรงยิ่งกว่าโรคร้ายทาง
กายก็ไม่ผิด  เพราะผู้ตายไปจริง ๆ  ด้วยโรคร้ายทางกายนั้น  ดีกว่า
ที่ ผู้ ต ายแล้ ว ในทางชื่ อ เสี ย งและคุ ณ งามความดี ด้ ว ยโรคร้ า ยทางใจ  
กิเลส   คือ   ความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   ที่ไม่ได้รับการ
ขัดเกลาแก้ไข  จะทำให้เสียผู้เสียคน   หรือตายทั้งเป็นได้จริง   ผู้ที่
ไม่ประสงค์จะได้ชื่อว่าเป็นคนตายทั้งเป็น   คือเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียง
เกียรติยศคุณงามความดี   จึงจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อขัดเกลา
แก้ไขความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   ที่มีอยู่ในใจของสามัญชน
ทุกคนแตกต่างกันแต่เพียงมากหรือน้อยเท่านั้น

จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความคิด

ความโกรธเกิดจากเหตุต่าง ๆ กัน   เป็นต้นว่าเกิดจากความ
ไม่ถูกหู   ไม่ถูกตา   ไม่ถูกใจ   ความไม่ถูกทั้งสามประการนี้ยังแยก
ออกไปอีกมากมายหลายอย่าง   โอกาสที่ความโกรธจะเกิดขึ้นจึงมี
มากมาย  ลองแยกความโกรธที่เกิดจากเสียงไม่ถูกหูเป็นประการแรก
เคยได้ ยิ น ผู้ บ่ น ว่ า   ได้ ยิ น เสี ย งคนนั้ น พู ด คนนี้ พู ด ที ไ รใจ
หงุดหงิดทุกที   เสียงไม่ถูกหูเลย  ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ได้โกรธเคืองด้วยเรื่อง
อะไร  มันไม่ชอบฟังจริง ๆ เมื่อได้ฟังก็หงุดหงิด  ถึงกลายเป็นความ
โกรธก็มี   บางคนเล่าว่าได้ยินเสียงคนบีบแตรรถแล้วเกิดโกรธทุกที  
กำลังอารมณ์ดีอยู่ก็อารมณ์เสียเพราะเสียงแตรรถนั้นเอง   บางคน
ได้ยินเสียงเด็กร้องไม่ได้   หัวเสียมาก   บางคนได้ยินเพื่อนบ้านเปิด
วิทยุดัง ๆ  แล้วอยากจะเอาอะไรขว้างเพราะความโกรธ  บางคนได้ยิน
คนพูดอ่อนหวานมากไปก็หงุดหงิด   รำคาญ   หมั่นไส้   และโกรธ  
บางคนได้ยินเด็กสมัยใหม่พูดคุยกันด้วยภาษาศัพท์สแลงสมัยใหม่ไม่
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เรียบร้อย   ก็รำคาญและโกรธ   ยังมีเสียงไม่ถูกหูอีกหลายประการซึ่ง
แต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง   เพราะทุกคนที่เป็นปุถุชน
ย่อมจะมีเสียงที่ไม่ถูกหูของตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและไม่ตรงกันก็มี  
เช่น   เสียงที่ถูกหูคนหนึ่งกลับเป็นเสียงที่ไม่ถูกหูอีกคนหนึ่ง   ดัง
ตัวอย่าง   บางคนได้ยินเด็กร้องแล้วสนุกถึงกับอุตส่าห์ยั่วให้เด็กที่
ไม่ร้องร้องจนได้   ขณะที่บางคนได้ยินแล้วหัวเสีย โกรธ  บางคนเปิด
วิทยุดังลั่นแล้วสบายใจ   บางคนได้ยินเสียงวิทยุนั้นลั่น ๆ แล้วเกิด
โทสะ  บางคนได้ยินเสียงเด็กสมัยใหม่พูดกันแล้วสนุกขบขัน  ขณะที่
บางคนรำคาญหู  โกรธ
พิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมานี้  จะเห็นว่าสาเหตุเดียวกัน  แต่
ก่อให้เกิดผลไม่เหมือนกัน   คนหนึ่งชอบ   คนหนึ่งไม่ชอบ   จึงน่าจะ
พิจารณาให้ลึกลงไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ทำไมเสียงเดียวกันจึงถูกหูคนเหนึ่งและไม่ถูกหูอีกคนหนึ่ง  ถ้า
พิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่า   เป็นเพราะใจของคนทั้งสองไม่เหมือนกัน   
จึงทำให้เสียงเดียวกันมีความหมายตรงกันข้ามไปได้ตามอำนาจของใจ   
และถ้ า พิ จ ารณาต่ อ ไปอี ก ก็ น่ า จะเห็ น ว่ า   ตามลำพั ง เสี ย งใดก็ ต าม  
ย่อมไม่เป็นเหตุแห่งความชอบหรือไม่ชอบของผู้ใด   ความชอบหรือ
ไม่ชอบ  ถูกหูหรือไม่ถูกหู   เกิดจากใจที่มีการปรุงคิด  ใจปรุงคิดว่าดี
ใจก็ปรุงว่าน่าชอบ และก็ชอบ  ใจปรุงคิดว่าไม่ดี  ใจก็ปรุงว่าไม่น่าชอบ
และก็ไม่ชอบ   ความชอบหรือไม่ชอบที่ใจปรุงคิดนี้แหละ   ที่เป็นเหตุ
อันแท้จริงของความโกรธหรือไม่โกรธ
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า   ความปรุงของใจเป็นสิ่งสำคัญทำความ
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รู้ความเข้าใจในเรื่องความปรุงของใจเสียก่อน   ให้เห็นแน่ชัดเสียก่อน
ว่า   ความโกรธหรือไม่โกรธ   ไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกที่มากระทบ
ประสาทหู   แต่ความโกรธหรือไม่โกรธ   ชอบหรือไม่ชอบ   เกิดจาก
ความปรุงคิดแท้ ๆ   ความปรุงคิดของใจเรานี้แหละที่ทำให้เกิดความ
ชอบหรือไม่ชอบ  ความโกรธหรือไม่โกรธ  เมื่อความชอบหรือไม่ชอบ  
โกรธหรือไม่โกรธ   เกิดได้เพราะความปรุงคิด   จึงมิได้เกิดเพราะ
บุคคลภายนอก   แต่เกิดจากตัวเองเท่านั้น   ตัวเองนี้แหละเป็นเหตุ
ให้ชอบหรือไม่ชอบ   โกรธหรือไม่โกรธ   เวลาเกิดความไม่ชอบหรือ
ความโกรธ   จึงควรมีสติรู้ว่าตนเองเป็นผู้ทำให้เกิด   ไม่มีผู้อื่นมาทำ   
เมื่อใจไม่ส่งออกไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุ   ใจรับความจริงว่าตนเองเป็น
เหตุ   ความโกรธก็ จ ะลดน้ อ ยถึ ง หยุ ด ลงได้   สำคั ญ ต้ อ งมี ส ติ รู้ ว่ า   
ความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   เกิดขึ้นเพราะความปรุงในจิตใจ
ของเราเองมิได้เกิดขึ้นเพราะบุคคลหรือวัตถุภายนอก
นี่พูดถึงเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วให้ดับด้วยการมีสติรู้ความ
จริงว่าตนเองเป็นผู้ทำ   แต่ถ้าพูดถึงการป้องกันมิให้ความโกรธเกิด  
จะต้องฝึกให้สติเกิดเร็วขึ้นอีก   และดังกล่าวแล้วในตอนต้น ๆ   จะ
ต้องฝึกให้เกิดเหตุผลและปัญญา   รวมทั้งเมตตากรุณาด้วย   การฝึก
ในเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องทำเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจ  หรือ
เมื่อเกิดแล้วแต่ดับแล้ว
เมตตากรุ ณ าเป็ น ความรู้ สึ ก ตรงกั น ข้ า มกั บ ความโกรธผู้ ที่ มี
เมตตากรุณาในผู้ใดอยู่   ความโกรธในผู้นั้นจะเกิดไม่ได้เพราะเมตตา
หมายถึงความปรารถนาให้เป็นสุข   กรุณาปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์  
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เมื่ อ มี ค วามรู้ สึ ก ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นใจ   ความโกรธย่ อ มเกิ ด ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ธรรมดา  การเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้ความโกรธที่ได้ผล
ผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอ   เป็นผู้ไม่โกรธง่าย   ทั้งยังมีจิตใจ
เยือกเย็นเป็นสุข   ด้วยอำนาจของเมตตาอีกด้วย   ผู้ใดรู้สึกว่าจิตใจ
เร่าร้อนนัก   เมื่อเจริญเมตตาจะได้รู้สึกว่าเมตตามีคุณแก่ตนเอง
เพียงไร
แม้เมื่อเจริญเมตตาจะปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข   แต่ผู้จะได้รับ
ผลแห่งความสุขก่อนใครทั้งหมด  คือตัวผู้เจริญเมตตาเอง  เช่นเดียว
กับการคิดดีพูดดีทำดีทุกอย่าง   ผู้ที่ได้รับผลของความดีก่อนใคร
ทั้งหมดคือตัวผู้ทำเอง  และผู้ได้รับผลของความดีมากกว่าใครทั้งหมด
ก็คือตัวผู้ทำเอง  จึงควรคิดดูว่าน่าจะคิดดีพูดดีทำดีกันเพียงใดหรือไม่

คิดให้เป็น  เป็นสุขยิ่ง

พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีควบคุมความคิดให้อยู่ในอำนาจใจ
ไว้ว่า   ถ้ามีสติรู้ว่ากำลังคิดในเรื่องไม่ควรคิด   ซึ่งเมื่อกำลังพูดถึงการ
แก้โทสะ   ก็หมายความได้ถึงเรื่องที่จะทำให้โทสะเกิด   หรือเกิดอยู่
แล้วแต่น้อยให้เพิ่มมากขึ้น   เมื่อมีสติรู้ว่ากำลังคิดเช่นนั้น   ให้เปลี่ยน
เรื่องคิดเสีย   เช่น   กำลังคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนาย ก. กำลังเกิดโทสะ
เกี่ยวกับนาย ก. ก็ให้เปลี่ยนเป็นคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับนาย ข. เสีย  
โทสะที่กำลังจะเกิดเกี่ยวกับนาย ก. ก็จะดับไป
แต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องคิดเช่นนั้นแล้ว   ก็ยังคอยแต่จะย้อนกลับไป
คิดเรื่องเก่าที่ก่อให้เกิดโทสะอยู่นั่นเอง  ท่านให้พิจารณาโทษของความ
คิดเช่นนั้น  คือ  พิจารณาให้เห็นว่า  การคิดเช่นนั้นทำให้จิตใจเร่าร้อน  
ไม่สบาย   ไม่มีประโยชน์   ถ้าไม่คิดเช่นนั้นแล้วจะสบาย   ตนเองได้
ประโยชน์จากความสบายนั้น
แม้พิจารณาโทษของความคิดที่ไม่ดีนั้นแล้ว  ก็ยังไม่อาจยับยั้ง
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ความคิดนั้นให้สงบลงได้  ท่านก็ให้ไม่ใส่ใจในเรื่องนั้น  คือ  พยายาม
ไม่สนใจเสียเลย  พยายามลืมเสียเลย  
แต่ถ้าไม่สำเร็จอีก  ลืมไม่ได้อีก  คือยังใส่ใจอยู่อีก  ท่านให้ใช้
ความใคร่ครวญ  พิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น  ขณะที่คิด
หาเหตุผลอยู่นี้  ความโกรธจะลดระดับความรุนแรงลง  ท่านเปรียบว่า
เหมือนคนกำลังวิ่งเร็วก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้า  กำลังวิ่งช้าก็จะเปลี่ยนเป็น
เดิน  กำลังเดินก็จะเปลี่ยนเป็นยืน  กำลังยืนก็จะเปลี่ยนเป็นนั่ง  และ
กำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอน  
ถ้าทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ผล  ความคิดเดิมยังไม่หยุด  ท่าน
ให้ใช้ฟันกัดฟันให้แน่น  เอาลิ้นกดเพดานไว้  เช่นนี้ความคิดจะหยุด
เมื่อแก้ไขความคิดที่จะนำไปสู่ความมีโทสะได้สำเร็จ   คือเลิก
คิดในทางที่จะทำให้เกิดโทสะได้   ก็เท่ากับไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟโทสะ  
ไฟโทสะก็จะเย็นลง   และหากบังคับความคิดได้เสมอ ๆ จนเคยชิน  
ให้ไม่คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดโทสะ   โทสะก็จะลดลง   ทำให้ความ
ร้อนในจิตใจเบาบางลง  มีความเยือกเย็นเกิดขึ้นแทนที่   นั้นแหละจะ
มีความสุข  ทั้งตัวเองและทั้งผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดด้วยทั้งหลาย  นับเป็น
ผลอันน่าปรารถนาที่เกิดจากการบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
จะอธิบายในข้อที่ว่า   เมื่อโทสะเกิด   ให้ใช้สติความระลึก
พร้อมทั้งความรู้ตัว   กับใช้ปัญญา   ความรู้สำหรับพิจารณาให้รู้ความ
คิดของตน   ว่ามีอะไรเป็นนิมิต   คือเครื่องหมายกำหนดหรือเรื่องที่
กำหนดคิด  
คำว่านิมิตนี้ใช้ในความหมายหลายอย่าง   เป็นวัตถุก็มี   เป็น
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เรื่องจิตใจก็มี   เป็นวัตถุก็เช่นลูกนิมิตที่ฝังเป็นเครื่องหมาย   เมื่อ
ผู ก พั ท ธสี ม าในโบสถ์   เป็ น เรื่ อ งจิ ต ใจก็ ฝั ง อยู่ ใ นจิ ต ใจสำหรั บ จิ ต
กำหนดหมาย  คืออารมณ์ที่ได้เห็น  ได้ยิน  เป็นรูป  เป็นเสียงแล้วมา
ฝังอยู่เป็นนิมิตในใจ  เหมือนนิมิตโบสถ์
ให้รู้นิมิตหรืออารมณ์ที่ฝังในใจตนว่าเป็นเรื่องอะไร   ถ้าเป็น
เรื่องทำให้เกิดฉันทะ   ความพอใจรักใคร่   โทสะ   ความโกรธแค้น
ขัดเคือง  โมหะ  ความหลง  ให้รู้ว่าเป็นอกุศลนิมิต  คือลูกนิมิตในใจ
ที่เป็นอกุศล  เช่น  มีโทสะก็เหมือนมีลิ่มสลักปักอยู่ในใจ  สมมติตน
เป็นช่างไม้   เมื่อต้องการถอนสลักที่ปักใจอยู่   ก็ต้องเอาสลักอีกอันมา
ตอกถอนเอาออก  คือต้องหาอารมณ์อย่างอื่นที่จะไม่นำให้เกิดโทสะมา
เป็นนิมิตขึ้นในใจ   กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ   ต้องตั้งใจคิดถึงเรื่องอื่น
ให้แรง   เรื่องที่คิดอยู่เดิมอันเป็นเหตุให้เกิดโทสะจะดับได้เมื่อคิดเรื่อง
ใหม่   แรงพอ   เมื่อเรื่องที่คิดดับ   อารมณ์อันเกิดจากเรื่องที่คิดนั้นก็
จะดับด้วย  คือโทสะจะดับนั่นเอง  
วิธีดับโทสะด้วยการเปลี่ยนนิมิต   หรือเปลี่ยนเรื่องคิดได้ผล
แน่   แต่ก็เป็นการได้ผลชั่วระยะ  คือชั่วระยะที่ใจยังไม่คิดเรื่องที่จะนำ
ให้เกิดโทสะ  ถ้าใจคิดถึงเรื่องใดก็ตามที่จะนำให้เกิดโทสะ  โทสะก็จะ
กลับเกิดได้อีก   เพราะวิธีดับชนิดนี้เป็นวิธีระงับ   มิใช่เป็นวิธีรักษาให้
หายขาด
วิธีแก้กิเลสทุกประเภท   รวมทั้งโทสะให้ลดน้อยถึงให้หาย
ขาดไปได้นั้น   พระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้เหตุผล   คือใช้ปัญญา  
พิจารณาลงไปเป็นเรื่อง ๆ ว่าอะไรเป็นอะไร  ทำไมจึงเกิดขึ้น  ควร
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ปล่อยให้เกิดอยู่ต่อไป  หรือควรแก้ไขอย่างไร  ควรปล่อยวางอย่างไร  
พิจารณาด้วยปัญญาดังกล่าวนี้ในเรื่องใดก็ตาม   หากทำให้
เรื่องนั้นคลี่คลายลงได้  เช่น  กำลังเกิดโทสะในเรื่องใดอยู่  ทำให้หาย
ได้ด้วยเห็นตามปัญญาพิจารณา   โทสะในเรื่องเช่นนั้นจะไม่กลับเกิด
อีก  เรียกว่าใช้ปัญญาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาดไป  
ตั ว อย่ า งในกรณี ที่ เ ป็ น คนงานที่ มี ผู้ ร่ ว มงานหลายคนต้ อ ง
เกี่ ย วข้ อ งกั น อยู่ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด   ย่ อ มเป็ น ธรรมดาที่ จ ะต้ อ งทำอะไร
ไม่ถูกใจกันบ้าง   คนโทสะแรงจะหาความสุขได้ยากในที่ทำงานนั้น  
เพราะจะต้องเกิดโทโสอยู่เสมอ   คนนั้นทำงานไม่ดีพอ   คนนี้ทำได้
ไม่ถูกใจ   หรือไม่ก็คนนั้นมีความสามารถน้อยจนทำอะไรแล้วได้ผล
ออกมาเป็นการยั่วโทสะ   รวมความแล้วก็คือไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้อง
เกิดโทโสเป็นส่วนมาก   ที่จริงก็อาจเป็นจริงดังนั้น   คือบางคนอาจจะ
ทำงานได้ ไ ม่ ดี พ อ   หรื อ มี ค วามสามารถไม่ เ พี ย งพอ   แต่ ก็ อ ยู่ ใ น
ตำแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งทำงานนั้ น   ผู้ ใ ดจำเป็ น ต้ อ งร่ ว มงานด้ ว ย  

ก็ต้องร่วมงานไป   และถ้าหากจะยอมเกิดโทโสเพราะผู้ร่วมงานอยู่
เรื่อย ๆ ก็เป็นการบกพร่องของตนเองมิใช่ของผู้ร่วมงานอื่น
เพื่อแก้โทสะที่เกิดในกรณีนี้ให้ลดลงหรือหมดไป   ไม่ใช่ปล่อย
ให้ดับไปเป็นครั้งคราว   ต้องใช้ปัญญาหาเหตุผล   เช่นหาเหตุผลมา
อธิบายให้ตัวเองเข้าใจและเห็นใจว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น  ถ้ามีความ
ตั้งใจจริงว่าจะต้องหาเหตุผลมาช่วยตัวเองให้เลิกเกิดโทโสเพราะเขาให้
ได้   ก็จะต้องหาเหตุผลได้   เหตุผลที่จะทำให้คนเจ้าโทโสที่ต้องการ
จะแก้ไขตนเองจริง ๆ   ได้รับความสำเร็จมีอยู่มากมาย   ในกรณีดัง
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ตัวอย่างข้างต้นก็เช่น  ให้คิดว่าคนเราเกิดมาไม่เสมอกัน  สติปัญญาก็
ไม่เท่ากัน  ความคิดเห็นก็แตกต่างกัน  เขาทำได้เช่นนั้นก็คงสุดความ
สามารถของเขาแล้ว   เขาเห็นว่าดีแล้ว   เขาไม่ได้แกล้ง   เขาทำด้วย
ความตั้งใจดี   ผลที่ไม่ถูกใจเรานั้นมิได้เกิดจากเจตนาของเขาเลยสัก
ครั้งเดียว   เราจะไปเกิดโทโสให้ร้อนแก่ตัวเองทั้ง ๆ ที่ไม่มีเหตุผล
สมควรทำไม  ใจหนึ่งอาจจะแย้งว่า  ก็มันยั่วโทโสที่ทำงานเช่นนั้น  ใช้
ไม่ได้เลย   อาจจะแก้ว่า   เกิดโทโสแล้วผลของงานที่เขาทำดีขึ้นหรือ
ถูกใจขึ้นหรือ   สบายใจขึ้นหรือ   ถ้าเกิดโทโสแล้วผลงานของเขาเคย
อย่างไรก็อย่างนั้นไม่ดีขึ้น   ไม่ถูกใจขึ้น   ทั้งยังร้อนใจเพราะอำนาจ
โทสะอีกด้วย   เช่นนี้แล้วโทสะช่วยอะไรได้   ใจหนึ่งอาจจะเถียงอย่าง
ดื้อดึงว่า  ช่วยไม่ได้ก็ช่าง  จะต้องโกรธ  อยากทำอย่างนั้นให้ยั่วโทสะ
ทำไม  อาจจะตอบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยั่วโทสะ  เขาอาจจะตั้งใจเอาใจ
เสียด้วยซ้ำ   ทำไมเขาจึงจะมาตั้งใจทำงานซึ่งแสดงความสามารถของ
เขาให้เสียหายไป  เขาทำได้เพียงเท่านั้นจริง ๆ  ให้หาเหตุผลโต้แย้งใจ
ฝ่ายที่คอยจะเข้าข้างโทสะไปเรื่อย ๆ   ฝ่ายเข้าข้างโทสะแย้งอย่างไร  
ให้หาเหตุผลมาแก้อย่ายอมจำนน   มีเหตุผลเพียงไรให้ยกมาแสดง
ตอบโต้จนฝ่ายเข้าข้างโทสะพ่ายแพ้   นั่นแหละโทสะจะไม่กลับเกิดขึ้น
ในกรณีนี้อีก  จะขาดหายไปได้จริง ๆ อย่างแน่นอนเด็ดขาด  
เกี่ยวกับโทสะที่เกิดในกรณีอื่นทุกกรณีก็แก้ได้ทำนองเดียวกัน
นี้   คือให้หาเหตุผลแย้งอย่างไม่ยอมหยุดยั้ง   จนฝ่ายเข้าข้างโทสะ
จำนน   โทสะก็จะดับ   และจะเป็นการดับสนิทไปทุกกรณีที่นำมา
พิจารณาเหตุผลตอบโต้ขัดแย้งกันดังกล่าว
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สามัญชนทุกคนมีโทสะ  มีเรื่องที่ทำให้เกิดโทสะกันเป็นประจำ  
ถ้าต้องการแก้ไขก็จะทำได้สำเร็จด้วยการตอบโต้ฝ่ายเข้าข้างโทสะอย่าง
ไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้   ต้องให้ฝ่ายเข้าข้างโทสะแพ้ให้ได้   โทสะจึงจะดับ
อย่างไม่กลับเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละเรื่องนั้น   ความเย็นใจก็จะเพิ่มขึ้น
เป็นลำดับ  พร้อมกับที่โทสะแต่ละกรณีหมดไป  
การจะควบคุมความคิดไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดโทสะ  มีวิธีอยู่ว่า  
ให้พิจารณาโทษของความคิด   ให้เห็นว่าความคิดที่นำให้เกิดโทสะ
นั้นมีโทษอย่างไร
เมื่อพิจารณาจนเห็นโทษของความคิดเช่นนั้นชัดเจน   ใจก็จะ
สลัดความคิดนั้นทิ้ง   ท่านเปรียบเหมือนหนุ่มสาวที่กำลังรักสวยรัก
งาม   ยินดีพอใจประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์อันงาม   เมื่อ
ซากอสุภเน่าเหม็นไปคล้องคออยู่   ก็ย่อมสลัดทิ้งเสียทันทีด้วยความ
รังเกียจ
อันที่จริงแม้จับพิจารณาก็ย่อมจะเห็นว่า   ความคิดที่จะนำให้
เกิดโทสะนั้นมีโทษมากมายต่าง ๆ กัน   ทั้งโทษหนักและโทษเบา  
ความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะ   จะเรียกอย่างง่าย ๆ   ก็คือการคิดไป
คิดมาจนโกรธนั่นแหละ   คิดไปคิดมาจนโกรธแล้วมีโทษอย่างไรบ้าง  
พิจารณาตรงนี้   ทุกคนเคยคิดไปคิดมาจนโกรธมาแล้วด้วยกันทั้งนั้น  
และทุกคนก็คงเคยได้รับโทษเพราะการคิดไปคิดมาจนบันดาลโทสะ
หรือเกิดความโกรธมาด้วยกันแล้ว  มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี
การตีรันฟันแทงที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอ   มีสาเหตุมาจาก
ความคิดที่นำให้เกิดโทสะมากกว่าอย่างอื่น  ตัวอย่างเช่น  เห็นคนหนึ่ง
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มองหน้า  ใจก็คิดไปว่า  มองเพราะดูถูก  เพราะจะท้าทาย  เพราะเห็น
ตนอ่อนแอ  ขลาด  ถ้าโทสะไม่ทันเกิดรุนแรงในขณะนั้น  แยกทางกัน
มาแล้วกลับมาคิดถึงต่อไปอีก   ยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นทุกทีจนถึง
จุดที่เรียกว่าเกิดโทสะ   เลยไปถึงต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นการกระทำ
ทางกาย   ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้น   โทษเกิดขึ้น   คือเมื่อ
ปล่อยให้โทสะเกิดขึ้นเต็มที่เพราะความคิด  ความคิดอันเกิดจากโทสะ
อีกต่อหนึ่งก็จะพาให้กระทำกรรมต่าง ๆ   เช่น   ทะเลาะกับเขาเป็น
อย่างเบา  หรือชกต่อยทุบตี   จนถึงฆ่าฟันกัน  แม้ว่าฝ่ายตรงกันข้าม
จะบาดเจ็บหรือถึงตายไปก็ตาม  ฝ่ายที่ปล่อยให้ความคิดดำเนินไปจน
เกิดการบันดาลโทสะเช่นนั้น  ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโทษ  จะต้องได้รับ
โทษเหมือนกัน  ทั้งโทษอันเป็นอาญาของบ้านเมือง  และโทษที่เกิดขึ้น
ในจิตใจตนเอง  เพราะแน่ละเมื่อก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นให้เกิดขึ้นแล้ว  
ผู้ก่อจะต้องเดือดร้อนทั้งใจด้วย  มิใช่เดือดร้อนเพียงกายเท่านั้น   ยิ่ง
กว่านั้นหาได้เดือดร้อนแต่ลำพังตนเองไม่   ผู้เกี่ยวข้องเป็นมารดาบิดา
ญาติพี่น้องทั้งหลายย่อมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย  
แต่ถ้าหากพิจารณาความคิดของตนเสียแต่เริ่มแรก  ทำสติให้รู้
เสียแต่ต้นว่า   ความคิดเช่นนั้นแม้ปล่อยให้ดำเนินต่อไป   ผลร้ายคือ
โทษจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง  ก็อาจทำให้เลิกคิดอย่างนั้นได้  
แต่การมีสติพยายามยับยั้งความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดผล
ทันที  คือบางทีพอเริ่มจะเกิด  จะห้ามให้หยุดคิดทันทีไม่ได้  แต่ถ้าไม่
ยอมแพ้   รักษาสติไว้   พยายามใช้สติต่อไป  จะได้ผลในจุดหนึ่งก่อน
ที่จะทันเกิดโทษ   เช่น   ความคิดดำเนินไปจนถึงที่ว่าจะต้องไปฆ่าผู้ที่
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เป็นต้นเหตุเสีย   สติจะชี้ให้เห็นโทษว่า   ฆ่าเขาตายเราก็เหมือนตาย
ด้วย  เพราะอาญาของบ้านเมืองที่จะลงโทษผู้ร้ายฆ่าคนตายนั้นรุนแรง  
การต้องเข้าไปถูกจองจำอยู่ในคุกในตะรางนั้นน่ากลัว   ไม่ใช่น่าสนุก  
ชื่อเสียงเกียรติยศจะหมดสิ้น   จะดูหน้าผู้คนได้อย่างไร   เมื่อพ้นโทษ
แล้วจะอยู่อย่างไร   มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็จะต้องมาพลอยได้รับ  
โทษเพราะการกระทำของตนด้วย  
คิดลงไปให้ลึกลงไป   ให้เห็นชัดเข้าไปเห็นภาพความทุกข์
ร้อน   น่ากลัว   น่ารังเกียจ   ที่จะเป็นผลของสิ่งที่คิดจะทำแล้วความ
คิดนั้นจะหลุดพ้นจากใจ   เหมือนคนหนุ่มสาวผู้รักสวยรักงามสลัด
ซากอสุภส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้พ้นจากคอตนฉะนั้น  
ยังมีตัวอย่างของการพิจารณาให้เห็นโทษของความคิด   อันจะ
นำให้เกิดโทษอีกมากมาย   จะพิจารณาย้อนไปดูเรื่องราวที่เกิดกับ
ตนเอง   หรื อ กั บ ผู้ อื่ น แล้ ว ก็ ไ ด้   ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาแต่ เ รื่ อ ง
เฉพาะหน้า  
ทีจ่ ริงผูฝ้ กึ พิจารณาย้อนหลังไว้เสมอ  เมือ่ เกิดเรือ่ งเฉพาะหน้า
จะมีความสามารถในการพิจารณาได้รวดเร็วกว่าผู้ไม่เคยฝึกพิจารณา
มาก่อนเลย
จึงควรอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการจะควบคุมความคิดไม่ให้นำไปสู่
ความเดือดร้อนเพราะการบันดาลโทสะ   จะต้องฝึกพิจารณาโทษของ
ความคิดที่ตนผ่านมาแล้วไว้ให้เสมอ  จนแลเห็นถนัดชัดเจน  และจน
แลเห็นได้รวดเร็วทันเวลา  ไม่สายเกินไปจนต้องได้รับโทษเพราะโทสะ
ที่เกิดจากความคิดเสียก่อน
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ข้อที่ว่า  ไม่ให้นึกถึง  ไม่ใส่ใจ  ในความคิดหรืออารมณ์   อัน
จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะ   พูดง่าย ๆ ก็คือ   อย่านึกถึงเรื่องที่จะทำให้
เกิดความโกรธ   อย่าไปเอาใจใส่ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความโกรธ   นี้
หมายรวมไปถึงอย่าไปสนใจในผู้ที่ทำหรือพูดเรื่องที่ทำให้ตนเกิดความ
โกรธ  
เมื่อไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงผู้ใดหรือเรื่องใด   ก็เหมือนไม่มีผู้นั้น
หรือไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้น  โทสะหรือความโกรธก็ย่อมไม่เกิดในผู้ที่ไม่มี
หรือในเรื่องที่ไม่มี   ไม่มีผู้ก่อเรื่องให้โกรธ   ไม่มีเรื่องให้โกรธ   ก็เป็น
ธรรมดาที่จะไม่โกรธ   ดังนั้น การทำใจให้เหมือนไม่มีผู้ก่อเรื่องหรือ
ไม่ มี เ รื่ อ งเกิ ด ขึ้ น   จึ ง เป็ น การทำใจไม่ ใ ห้ เ กิ ด โทสะหรื อ ความโกรธ
นั่นเอง  
แต่การจะไม่นึกถึง  ไม่ใส่ใจ  ในผู้ใด  หรือในเรื่องใด อารมณ์
ใด  ที่เกิดขึ้นอย่างมีผลกระทบถึงจิตใจแล้ว  ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำกัน
ได้ง่าย ๆ  ต้องอาศัยการอบรมฝึกฝน  ต้องอาศัยอำนาจจิตที่แรงพอ  
ต้องอาศัยความตั้งใจจริง  และต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยสติ  
ที่กล่าวว่าต้องอาศัยฝึกอบรม   หมายความว่าต้องหัดไม่ใส่ใจ
ในเรื่องหรือในบุคคลที่ไม่ควรใส่ใจไว้ให้เสมอ   พยายามไม่ใส่ใจใน
เรื่องแม้ที่ก่อให้เกิดความหงุดหงิดเพียงเล็กน้อยไว้ให้เสมอ  
การไม่นึกถึง   การไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อย   ย่อมทำได้ง่าย
กว่าในเรื่องที่ใหญ่โตรุนแรง  ดังนั้น แม้ฝึกฝนอบรมด้วยการไม่ใส่ใจ  
ในเรื่องเล็กน้อยไปก่อน   จะมีความสามารถไม่ใส่ใจในเรื่องใหญ่โต
ได้เมื่อมีกำลังความสามารถแรงขึ้นพอสมควรกับเรื่องนั้น   เป็นการ
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ค่อยหัดค่อยไป  
เหมือนขึ้นบันไดขั้นหนึ่งเพื่อก้าวไปสู่ขั้นสองขั้นสาม   จนถึงขั้น
สูงสุดเป็นลำดับ   ซึ่งถ้าไม่หยุดเสียที่ขั้นหนึ่งขั้นใดในระหว่างทาง   ก็
ย่อมจะไปถึงขั้นสูงสุดได้ด้วยกันทั้งนั้น   นั่นก็คือ   แม้ค่อยฝึกฝน
อบรมในเรื่องไม่ใส่ใจหรือไม่นึกถึงบุคคล   หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิด
โทสะไว้ให้เสมอ   ในที่สุดก็จะไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องทั้งหลาย
ดังกล่าวได้เลย  
อย่างไรก็ตาม  ผู้จะฝึกฝนอบรมตนเองได้สม่ำเสมอให้ไม่ใส่ใจ
ในเรื่องในอารมณ์ดังกล่าว  ก็จะต้องมีความตั้งใจจริง  ไม่เช่นนั้นก็จะ
ทอดทิ้งการฝึกฝน  ไม่กระทำ  เมื่อไม่กระทำก็ย่อมไม่มีผล  แต่ความ
ตั้งใจจริงที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม  จะเกิดขึ้นได้จริงจังก็ต่อเมื่อมี
ความเห็นมีความมั่นใจแล้วว่าควรจะกระทำ  นั่นคือเมื่อกระทำแล้วจะ
เกิดผลดีแก่ผู้กระทำ   คือเกิดผลเป็นความสุขสบายของผู้กระทำ   ถ้า
ไม่มีความมั่นใจว่าทำแล้วจะได้รับผลดีจริง ๆ   ความตั้งใจจริงที่จะ
กระทำก็จักไม่เกิด และก็จักไม่ทำ   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ปัญญา
ตัดสินลงไปให้เห็นชัดเจนว่า  การฝึกฝนอบรมให้ไม่นึกถึง  ให้ไม่ใส่ใจ
ในบุคคลหรือในเรื่องที่จะทำให้เกิดโทสะนั้น   จะให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ
จริง ๆ  และปัญญาในเรื่องนี้  รวมทั้งปัญญาในเรื่องทั้งหลาย  จะเกิด
ได้ก็ต่อเมื่อสติเกิด  คือมีสติเสียก่อน  
นั่นก็คือในการแก้ไขและตัดสินเรื่องทุกเรื่องที่จะให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง   จำเป็นต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยสติ   สติกับปัญญา
ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะในการพิจารณาเรื่องใดที่ต้องการรู้ความถูกผิด  
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ความควรไม่ควร  อย่างถูกต้องถ่องแท้  
อันการจะไม่นึกถึง  ไม่ใส่ใจ  ในบุคคลหรือในเรื่องหนึ่ง  เรื่อง
ใดนั้น   สำหรับบางท่านทำได้ง่ายมาก   เพียงบอกตัวเองว่า   คนนั้น
ไม่มี   เรื่องนั้นไม่มี   เท่านั้นก็เลิกใส่ใจได้แล้ว  ไม่นึกถึงได้แล้ว  แต่ผู้
จะทำสำเร็จได้ง่าย ๆ เช่นนี้น่าจะมีไม่มากนัก  ส่วนมากน่าจะทำสำเร็จ
ได้ยาก  หรือไม่สำเร็จเสียเลยก็คงมีมาก  
อย่างไรก็ตาม  เมื่อมาคำนึงถึงผลดีที่จะได้รับจากการไม่นึกถึง  
ไม่ใส่ใจ  ในบุคคล  หรือในเรื่องในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทสะ  ก็น่าจะ
พยายามกันให้สุดความสามารถ   เพื่อทำใจให้ได้รับความสำเร็จใน
เรื่องนี้ให้ได้   ใช้วิธีง่าย ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้   ก็ควรใช้วิธีที่ยากขึ้น
ไป  คือใช้สติและใช้ปัญญาพิจารณาลงไป  จนได้ความรู้จริงว่าบุคคล
นั้นก็ตาม  เรื่องนั้นก็ตาม  ไม่ควรใส่ใจถึง  เมื่อความรู้จริงเกิดเช่นนี้  
ความไม่ใส่ใจหรือความไม่นึกถึงก็จะเกิดตามมาได้ในทันที   พูดอีก
อย่างหนึง่ ก็คอื   เมือ่ ไม่เห็นค่าควรสนใจแล้วจะไปสนใจทำไม  แม้แต่ลงิ
ซึ่งสติปัญญาไม่ทัดเทียมคน  เมื่อไม่เห็นค่าของแก้วก็ยังไม่สนใจแก้ว  
การพิจารณาว่าบุคคลใดหรือเรื่องใดไม่ควรแก่ความนึกถึง  
ไม่ควรแก่ความสนใจ   ก็อาจจะทำได้โดยการคิดว่าบุคคลที่ทำเช่นนั้น
พูดเช่นนั้นได้   ไม่ใช่คนดี   เป็นคนไม่ดี   คนไม่ดี   จิตใจไม่ดี   จะพูด
อะไรก็ได้  จะทำอะไรก็ได้  ที่ไม่ดี  เราพูดเช่นนั้นไม่ได้  ทำเช่นนั้นไม่
ได้   เพราะเราไม่เหมือนเขา  เราไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างเขา  คนอื่น ๆ
อีกมากมายที่ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอย่างบุคคลนั้นก็มีอยู่   เราจะไปเสีย
เวลาสนใจกับคนไม่ดีทำไม  เขาจะพูดจะทำอะไรที่ไม่ดีก็ช่างเขา  การ
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ให้ความสนใจในคนเช่นนั้นเสียเวลา   เสียสิริมงคล   ถ้าคิดให้หนัก  
คิดให้แรง   จะได้ผล   คือจะเลิกใส่ใจบุคคลผู้พูดไม่ดีทำไม่ดีต่อตน
นั้นได้  
เช่นเดียวกัน   เรื่องใดจะนำให้เกิดโทสะควรไม่ใส่ใจถึง   ควร
ไม่นึกถึง   ก็ให้คิดหาเหตุผลมาชี้แจงกับตนเองจนใจปล่อยวางเรื่อง
นั้น ๆ  ไม่ใส่ใจ  ไม่นึกถึงอีก  เช่นอาจจะคิดว่า  เรื่องเล็กไม่สำคัญ  
ตัวเราสำคัญกว่าเป็นไหน ๆ  ควรจะสนใจเรื่องสำคัญกว่าเท่านั้น  ถึง
จะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนเราบ้างก็ช่าง   มันเล็กน้อย   หรืออาจจะ
คิดไปถึงว่า  สนใจเรื่องเช่นนั้น  เสียเกียรติเปล่า ๆ ก็ยังได้  
คิดอย่างไรก็ตาม   ถ้าสามารถทำให้เลิกใส่ใจในเรื่องที่จะนำ
ให้เกิดกิเลส   ไม่เฉพาะโทสะเท่านั้น   รวมทั้งโลภะ   และโมหะด้วย  
นับว่าคิดถูกทั้งนั้น  
เพราะการเลิกใส่ใจเสียได้ในเรื่องหรือในอารมณ์ที่จะนำให้เกิด
โลภะ  โทสะ  โมหะ  เท่ากับเป็นการไม่ส่งเสริมโลภะ  โทสะ  โมหะ  
ซึ่งมีอยู่มากบ้างน้อยบ้างในจิตใจของสามัญชนทุกคน   เมื่อไม่เสริมก็
ไม่แข็งแรงงอกงามเจริญ   จะเสื่อมสิ้นลงไป   เหมือนชีวิตไม่มีอาหาร
ก็จะไม่อาจดำรงอยู่ได้   โลภโกรธหลง   หรือโลภะโทสะโมหะ   อ่อน
แรงในผู้ใด  ผู้นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข  ในทางตรงกันข้าม  โลภโกรธหลง  
หรือโลภะโทสะโมหะ  รุนแรงในผู้ใด  ผู้นั้นจะร้อนรนทนทุกข์
ข้อที่ว่า   ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิด   และข้อที่
ว่าให้กัดฟันเข้าด้วยกันให้แน่น   เอาลิ้นกดเพดานไว้อย่างแรง   เพื่อ
เปลี่ยนความคิดอันกำลังดำเนินอยู่นั้น   สำหรับข้อหลังเป็นที่เข้าใจได้
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ง่าย  ชัดเจนอยู่แล้ว  จึงจะไม่อธิบายเพิ่มเติม  จะอธิบายเฉพาะข้อต้น  
คือให้มีความใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องที่กำลังคิด  
การใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องความคิด   ก็คือการใช้ความ
คิดใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลว่า   ทำไมจึงคิดเช่นนั้น   อะไรทำให้
คิดเช่นนั้น  ขณะที่ใจไปคิดหาเหตุผลเช่นนี้   ความคิดเดิมอันเป็นเหตุ
ให้เกิดอารมณ์กิเลสใดก็ตาม   จะเป็นโลภะ   โทสะ   หรือโมหะก็ตาม  
จะลดความแรงลง   เมื่อความคิดนั้นลดความแรงลง   ผลอันเกิดจาก
ความคิดนั้นก็จะลดความแรงลงด้วย   เช่น   โลภ   โกรธ   หลง   ที่
กำลังเกิดจากความคิด   จะลดระดับความแรงลงตามระดับความแรง
ของความคิดที่ลดลง   เพราะอารมณ์โลภโกรธหลงเป็นผล   ความคิด
เป็นเหตุ   เหตุเช่นใดย่อมก่อให้เกิดผลเช่นนั้น   เหตุดีย่อมก่อให้เกิด
ผลดี   เหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้าย   ฉันใด   เหตุแรงย่อมก่อให้
เกิดผลแรง   เหตุเบาย่อมก่อให้เกิดผลเบา   ฉันนั้น   การใคร่ครวญ
พิจารณาหาเหตุผลของความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด   เช่น   ในเรื่อง
ที่ทำให้กำลังเกิดโทสะ   ก็จะทำให้โทสะลดระดับความแรงลง   ท่าน
เปรียบว่าเหมือนคนกำลังวิ่งเร็วจะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้า   กำลังวิ่งช้าจะ
เปลี่ย นเป็น เดิน   กำลังเดิน ก็จะเปลี่ย นเป็น หยุด ยืน   กำลังยืน จะ
เปลี่ยนเป็นนั่ง  และกำลังนั่งก็จะเปลี่ยนเป็นลงนอน  
อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับกิริยาภายนอกเมื่อใช้ความ
ใคร่ครวญพิจารณาเหตุผล   เช่น   เมื่อกำลังคิดว่า   มีผู้ที่ไว้ใจเชื่อถือ
ได้ว่าจะพูดความจริงมาเล่าให้ฟังว่า   นาย ข. พูดถึงตัวเราอย่างนั้น
อย่างนี้   นี่เป็นการว่าร้ายเป็นการตำหนิ   ฯลฯ  คิดไปอารมณ์ก็เกิดไป
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ตามความคิด   เป็นความไม่พอใจ   ไม่ชอบใจ   เป็นโทสะ   ถ้าไม่
ควบคุมความคิด   ปล่อยให้คิดไปเช่นนั้นเรื่อย ๆ   โทสะก็จะเกิด
ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ  และก็จะแรงขึ้นเรื่อย ๆ ได้ด้วย  แต่ถ้าใช้ความ
ใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลแม้เพียงสั้น ๆ ว่า   คิดทำไม   เท่านั้น  
ความคิดที่แม้ว่ากำลังแรงก็จะเบาลงทันที   หรือกำลังเบาอยู่แล้วก็จะ
หยุดได้ทันที   ก็เห็นจะเหมือนคนกำลังทำอะไรเพลินอยู่   แล้วมีเสียง
ทักขัดขึ้น  เช่น  ทักว่าทำไปทำไม  มือที่กำลังทำอยู่ก็จะชะงักได้ทันที
เป็นอัตโนมัติ   แต่ถ้าไม่มีใครมาทักเป็นการขัดจังหวะ   ก็คงจะทำต่อ
ไปจนกว่าจะชอบใจหยุดเองเมื่อไร  
ความคิดก็ทำนองเดียวกัน   คือมีเวลาหยุด   เพราะมีเวลา
เหน็ดเหนื่อยเหมือนการทำงานอย่างอื่นนั่นเอง   แต่ความคิดนั้น   ไม่
ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดชั่วก็ตาม   เมื่อคิดขึ้นแล้วจะไม่ลบ
หายไปจากจิตใจ   จะฝังลงเป็นพื้นฐานของจิตใจ   ความคิดดีก็จะฝัง
ลงเป็นพื้นฐานที่ดี  ความคิดชั่วก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่ว  คิดดีนานก็
จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ดีมาก  คิดชั่วนานก็จะฝังลงเป็นพื้นฐานที่ชั่วมาก  
การพยายามควบคุมความคิดให้ถูกต้องไว้เสมอเป็นสิ่งควรทำ
ด้ ว ยกั น ทุ ก คน   เพื่ อ เป็ น การไม่ ใ ส่ เ ชื้ อ ให้ แ ก่ ก องไฟ   ไฟที่ ไ ด้ ก าร
เพิ่มเชื้อและได้รับการพัดกระพืออยู่เสมอย่อมจะไม่ดับ แต่จะใหญ่โต
ร้อนแรงยิ่งขึ้น   ในทางตรงกันข้าม   ถ้าไม่เพิ่มเชื้อให้แก่ไฟ   ไม่พัด
กระพือไว้เสมอ  ไฟก็จะดับสิ้นไปเอง  หมดร้อน  เยือกเย็น  เป็นการ
บริหารจิตที่ถูกต้องตามพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ได้กล่าวขยายความถึงวิธีควบคุมความคิดตามที่พระสัมมา
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สัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิตักกสัณฐานสูตร   ครบบริบูรณ์แล้วทั้ง ๕ ข้อ  
คือ  ๑. ให้เปลี่ยนความคิด  ๒. ให้พิจารณาโทษของความคิด  ๓. ให้
เลิกคิด  ๔. ให้ใคร่ครวญหาเหตุผลที่ทำไมจึงคิด  และ ๕. ให้กัดฟัน
ใช้ลิ้นกดเพดานให้แน่น  ทั้งหมดนี้เพื่อควบคุมความคิดมิให้เป็นไปใน
ทางที่จะก่อให้เกิดโทษ  
วิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้   เป็นวิธีที่เมื่อปฏิบัติ
แล้วไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจะต้องให้ผล   แต่มิใช่ว่าพอจับปฏิบัติก็ให้ผล
ทันที   จำเป็นต้องอาศัยความคุ้นเคยกับการปฏิบัติพอสมควร   เช่น
เดียวกับการทำอย่างอื่นเหมือนกัน   ทำไม่เป็นก็ยังไม่เป็นผล   ต้อง
ทำเป็นเสียก่อนจึงจะเป็นผล   ดังนั้น การทำเสมอให้คุ้นเคย   จึง
เป็นความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิด   ที่ถูกแล้ว
จะต้องควบคุมความคิด   แม้ที่เล็กน้อยเพียงไร   ไม่ใช่ว่าจะควบคุม
เฉพาะที่ใหญ่โตจนก่อทุกข์โทษที่มากมายเท่านั้น  
ที่จริงการควบคุมความคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้แหละสำคัญจะ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดความคิดใหญ่ ๆ ที่ไม่ถูกไม่ชอบได้   หรือถึง
เกิดก็จะสามารถควบคุมได้   โดยอาศัยความชำนาญที่ฝึกฝนควบคุม
ความคิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ไว้ก่อนแล้วนั้นเอง  
วันหนึ่ง ๆ ทุกคนมีเรื่องคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรคิดมาก
มายหลายเรื่อง   ถ้าจะหัดควบคุมความคิดกันอย่างจริงจัง   ก็ต้อง
พยายามมีสติเปลี่ยนความคิดเสียจากเรื่องที่เล็กน้อยนั้นเป็นต้นว่า  
พอเช้าขึ้นก็อาจจะคิดว่า   ไม่อยากไปทำงานเพราะไม่อยากเห็นหน้า
นาย ข.  ไม่ชอบ  ไม่ถูกชะตา  เมื่อความคิดเช่นนี้เกิดขึ้น  เรียกได้ว่า
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เป็นความคิดเล็กน้อยที่ไม่ดีเล็กน้อยและมีโทษเพียงเล็กน้อย  คืออาจ
ทำให้จิตใจขุ่นมัวเพียงเล็กน้อย   แต่ถ้าจะหัดควบคุมความคิดให้ได้
ผลจริงจังต่อไป   ก็ต้องควบคุมความคิดเล็กน้อยดังกล่าวด้วย   คือ
ต้องเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นเสีย  เช่น  คิดถึงคนใดคนหนึ่งที่ชอบใจเสีย
แทนคิดถึงนาย ข.  หรือไม่ก็บอกตัวเองว่าคิดถึงนาย ข.  แล้วไม่ได้ดี
อะไรขึ้นมาร้อนใจเปล่า ๆ   หรือไม่ก็สั่งตัวเองว่าอย่าคิดถึงนาย ข.  
คิดถึงเขาทำไม  
เมื่อเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ก็ย่อมจะทำให้สำเร็จง่ายกว่าเป็น
เรื่องใหญ่โตกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง  แล้วฝึกทำบ่อย ๆ  ความ
สามารถจะเกิดขึ้นเป็นกำลังสำคัญในจิตใจจนอาจควบคุมความคิด
ทั้งหมดของตนได้   ให้เป็นไปในขอบเขตที่จะไม่ก่อทุกข์   โทษภัยให้
แก่ตนเอง  
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ส ติ มี ค วามเพี ย รดู ค วามคิ ด ของตนไว้ ใ ห้
สม่ำเสมอทุกวัน  พบความคิดใดที่จะอาจเป็นโทษแม้แต่น้อย  ก็ให้ใช้
วิธีควบคุมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้   จะเลือกใช้เพียงข้อใด
ข้อหนึ่งก็ได้ที่จะเกิดผลจริงจังแก่ตน
และนอกจากวิธีควบคุมความคิดเท่าที่ตรัสไว้ในวิตักกสัณฐาน
สูตรแล้ว   สมเด็จพระบรมศาสดายังทรงแสดงถึงวิธีใช้ความคิดที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดกิเลสคือโทสะไว้อีกหลายประการ  เช่น  เมื่อพระองค์ทรง
ถูกพราหมณ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าทรงเป็นผู้หมดรส   ก็รับสั่งรับรองว่าเป็น
เช่นนั้นจริง   เพราะพระองค์ไม่ทรงมีกิเลสที่จะก่อให้เกิดรสคือความ
ยินดี   มิได้ทรงขัดแย้งคัดค้านคำกล่าวว่าของพราหมณ์   แต่กลับทรง
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แปลความหมายคำว่าร้ายให้กลายเป็นดีได้  
ถ้าหากเมื่อถูกผู้ใดว่าร้ายแล้วสามารถคิดแปลให้กลายเป็นดี  
เป็นคำยกย่องสรรเสริญเสียได้  เช่นที่พระพุทธองค์ทรงทำ  โทสะก็จะ
ไม่เกิดเป็นธรรมดา   นี้นับว่าเป็นการระงับโทสะด้วยการใช้ความคิด
ไม่ให้มุ่งไปในทางร้าย   แต่กลับให้มุ่งไปเสียในทางดี   เป็นวิธีหนึ่งที่
ควรอบรมฝึกฝนไว้เสมอเช่นกัน   จะได้เป็นผู้พ้นจากอำนาจโทสะอันมี
โทษร้ายแรงนัก  
มีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ได้จากพระพุทธองค์   เกี่ยวกับการ
ไม่ปล่อยใจให้เกิดโทสะเพราะการกระทำคำพูดของบุคคลอื่น   คือ
พราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วด่าว่าพระองค์   ทรงถาม
ว่า   ถ้ามีแขกไปหาถึงบ้านพราหมณ์จะทำอย่างไร   พราหมณ์กราบทูล
ตอบว่า   ก็ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหาร   รับสั่งถามว่า   ถ้าแขกไม่รับ
ของนั้นจะเป็นของใคร   พราหมณ์กราบทูลว่า   ของนั้นก็ต้องเป็นของ
เจ้าของ  พระพุทธองค์จึงรับสั่งว่า  ถ้าเช่นนั้น  ไม่ทรงรับคำด่าว่าของ
พราหมณ์   ไม่ทรงบริโภคร่วมด้วยกับพราหมณ์   คำด่าว่าทั้งหมดของ
พราหมณ์ที่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้ก็ต้องตกเป็นของพราหมณ์  
นี้หมายความว่า   ควรหัดคิดว่า   ถ้ามีผู้ตำหนิติฉินหรือนินทา
ว่าร้าย   ก้าวร้าวล่วงเกิน   ก็เหมือนเมื่อไปสู่บ้านใด   แล้วเจ้าของนำ
อาหารคาวหวานมาต้อนรับ  เราไม่บริโภคของเขา  อาหารเหล่านั้นก็จะ
ต้องเป็นของเขาเอง  นั่นก็คือ  ถ้าเขาด่าว่าแล้วเราไม่รับ  ไม่โกรธ  คำ
ด่าว่าทั้งหมดก็จะตกเป็นของเจ้าของ   เช่นนี้แล้ว   จะไปรับไปโกรธ  
เมื่อถูกผู้หนึ่งผู้ใดด่าว่าทำไม   หากมีสติคิดเช่นนี้ให้ได้ทันเวลาที่ถูกด่า
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ว่า  โทสะก็จะไม่เกิด  และโทสะนั้นถ้าไม่เกิดเสียนาน ๆ ก็จะเหมือน
ร่างกายขาดอาหาร   จะค่อยอ่อนแรงจนถึงตายไปได้เลย   ไม่อาจเป็น
โทษทรมานให้จิตใจเร่าร้อนได้อีกต่อไป  
การบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  เพื่อละความโกรธคือ
โทสะ  จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงจะพึง
สนใจปฏิบัติด้วยความพากเพียรให้สม่ำเสมอ
อนึ่ง การรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำ
เอง   และเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่ง
ให้เรียบร้อยด้วยดีได้ทางหนึ่ง   หรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการ
พยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด   เพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิด  
อีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบ
กระทั่งถึงตน   แม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้   ความผูกโกรธหรือความผูก
เวรก็ย่อมมีขึ้น  ถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวร
ได้   เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทน  อภัยทานก็คือการยกโทษให้   คือ
การไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ  
อันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ   เช่นเดียวกับ
ทานทั้งหลายเหมือนกัน  คืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้   เมื่อเกิดขึ้น
ในใจผู้ใด   จะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใส   พ้นจากความกลุ้มรุม
บดบังของโทสะ  
อันใจที่แจ่มใส   กับใจที่มืดมัว   ไม่อธิบายก็น่าจะทราบกันอยู่
ทุกคนว่าใจแบบไหนที่ยังความสุขให้เกิดแก่เจ้าของ   ใจแบบไหนที่ยัง
ความทุกข์ให้เกิดขึ้น   และใจแบบไหนที่เป็นที่ต้องการ   ใจแบบไหนที่
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ไม่เป็นที่ต้องการเลย  
ความจริงนั้น   ทุกคนที่สนใจในการบริหารจิต   จะต้องสนใจ
อบรมจิตให้รู้จักอภัยในความผิดทั้งปวง   ไม่ว่าผู้ใดจะทำแก่ตน   แม้
การให้อภัยจะเป็นการทำได้ไม่ง่ายนักสำหรับบางคนที่ไม่เคยอบรมมา
ก่อน  แต่ก็สามารถจะทำได้ด้วยการอบรมไปทีละเล็กละน้อย  เริ่มแต่
ที่ไม่ต้องฝืนใจมากนักไปก่อนในระยะแรก   ตัวอย่างเช่น   เวลาขึ้นรถ
ประจำทางที่มีผู้โดยสารคอยขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมาก   หากจะมีผู้
เบียดแย่งขึ้นหน้าทั้ง ๆ ที่ยืนอยู่ข้างหลัง   ถ้าเกิดโกรธขึ้นมาไม่ว่า
น้อยหรือมาก   ก็ให้ถือเป็นโอกาสอบรมจิตใจให้รู้จักอภัยให้เขาเสีย  
เพราะเรื่ อ งเช่ น นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ค วรถื อ โกรธกั น หนั ก หนา   เป็ น เรื่ อ ง
เล็กน้อยเหลือเกินควรจะอภัยให้กันได้  แต่บางทีถ้าไม่ตั้งใจคิดเอาไว้ก็
จะไม่ทันได้อภัย  จะเป็นเพียงโกรธแล้วจะหายโกรธไปเอง  
โกรธแล้วหายโกรธเอง   กับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัย  
ไม่เหมือนกัน   โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดา   ทุกสิ่งเมื่อ
เกิดแล้วต้องดับ   ไม่เป็นการบริหารจิตอย่างใด   แต่โกรธแล้วหาย
โกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรง  จะเป็นการยกระดับ
ของจิตให้สูงขึ้น  ดีขึ้น  มีค่าขึ้น  
ผู้แลเห็นความสำคัญของจิตจึงควรมีสติทำความเพียร  อบรม
จิตให้คุ้นเคยต่อการให้อภัยไว้เสมอ   เมื่อเกิดโทสะขึ้นในผู้ใดเพราะ
การปฏิบัติล่วงล้ำก้ำเกินเพียงใดก็ตาม   พยายามมีสติพิจารณาหาทาง
ให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจให้ได้ก่อนที่ความโกรธจะดับไปเสียเองก่อน  
ทำได้เช่นนี้จะเป็นคุณแก่ตนเองมากมายนัก   ไม่เพียงแต่จะทำให้มี
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โทสะลดน้อยลงเท่านั้น  และเมื่อปล่อยให้ความโกรธดับไปเอง  ก็มัก
หาดับไปหมดสิ้นไม่  เถ้าถ่านคือความผูกโกรธมักจะยังเหลืออยู่  และ
อาจกระพือความโกรธขึ้นอีกในจิตใจได้ในโอกาสต่อไป  
ผู้อบรมจิตให้คุ้นเคยอยู่เสมอกับการให้อภัย   แม้จะไม่ได้รับ
การขอขมา   ก็ย่อมอภัยให้ได้   ในทางตรงกันข้าม   ผู้ไม่เคยอบรม
จิตใจให้คุ้นเคยกับการให้อภัยเลย   โกรธแล้วก็ให้หายโกรธเอง   แม้
ได้รับการขอขมาโทษ   ก็อาจจะไม่อภัยให้ได้   เป็นเรื่องของการไม่
ฝึกใจให้เคยชิน  
อันใจนั้นฝึกได้   ไม่ใช่ฝึกไม่ได้   ฝึกอย่างใดก็จะเป็นอย่าง
นั้น  ฝึกให้ดีก็จะดี  ฝึกให้ร้ายก็จะร้าย  
สัตว์ป่าที่ดุร้ายยังเอามาฝึกให้เป็นไปตามความต้องการของผู้
ฝึกได้   เช่น  ช้างก็ยังเอามาฝึกให้ลากซุงได้   เสือ  หมี   สิงโต  ก็ยัง
เอามาฝึกให้เล่นละครสัตว์ได้   ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขที่ฝึกให้
เลี้ยงเด็กได้  ช่วยจับผู้ร้ายก็ได้  นำทางคนตาพิการก็ได้  แล้วทำไมใจ
ของมนุษย์แท้ ๆ ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย   จะฝึกให้เป็นไปตาม
ปรารถนาต้องการไม่ได้   การฝึกสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวแล้ว  ผู้ฝึกต้อง
ใช้ความมานะพากเพียรเป็นอันมากกว่าจะได้รับผลสำเร็จ   การฝึกใจ
ก็ต้องใช้ความมานะพากเพียรอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน   จึงจะปรากฏผล
ประจักษ์แก่ใจตนเองเป็นลำดับ  เป็นขั้นไป  

ความสุขต้องรู้จักหาให้ถูกทาง

ไม่ว่าโลภะหรือโทสะก็ตาม   มีมูลเหตุเกิดจากกิเลสตัวสำคัญ
คือโมหะ  ที่เรียกเป็นคำไทยง่าย ๆ ว่า  ความหลง  อันหมายถึงความ
รู้ความคิดที่ไม่ถูกต้องตามความจริง  ความหลงนี้เห็นจะพอเปรียบได้
กับยาดำ   คือมีแทรกอยู่ในกิเลสทุกกอง   ทุกประเภท   ตั้งแต่หยาบ
สุดถึงละเอียดสุด   พูดให้ถูกก็คือความหลงหรือโมหะเป็นเหตุให้เกิด
กิเลสทั้งปวง   เป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งปวง   ความรักความชอบก็
เกิดจากโมหะ   ความชังก็เกิดจากโมหะ   ความยินดีก็เกิดจากโมหะ  
ความยินร้ายก็เกิดจากโมหะ   ความปรารถนาก็เกิดจากโมหะ   ความ
เกียจคร้านก็เกิดจากโมหะ   ความง่วงเหงาหาวนอนก็เกิดจากโมหะ  
ความลังเลสงสัยก็เกิดจากโมหะ   แม้ความโลภก็เกิดจากโมหะ   และ
ความโกรธก็เกิดจากโมหะ  
ภาวะของจิ ต ที่ สิ้ น กิ เ ลสอย่ า งสิ้ น เชิ ง แล้ ว เท่ า นั้ น ที่ ป ราศจาก
โมหะหรือความหลงเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่น้อย  เป็นภาวะเดียวจริง ๆ  
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ที่พ้นจากโมหะหรือความหลง   ภาวะอื่นของจิตมีความหลงเป็นเหตุ
แทรกซึมอยู่ทั้งนั้น   ด้วยเหตุนี้   ตราบใดที่ยังทำความหลงให้บรรเทา
เบาบางไม่ได้   ตราบนั้นจิตยังจะต้องมืดมิด   และเร่าร้อนวุ่นวาย
กระสับกระส่ายอยู่ด้วยอารมณ์รุนแรงร้อยแปด   เช่น   อารมณ์รัก  
อารมณ์ชัง  อารมณ์ยินดี   อารมณ์ปรารถนา  เหล่านี้เป็นต้น  แต่ถ้า
เมื่อใดทำความหลงให้บรรเทาเบาบางลงได้   เมื่อนั้นจิตก็จะผ่องใส
และเยือกเย็นเป็นสุขขึ้น   ด้วยไม่มากด้วยอารมณ์รุนแรงร้อยแปด
ดังกล่าว  
ทำไมจึงกล่าวว่า ความรักความชอบก็เกิดจากความหลง ?
ลองพิ จ ารณาดู ใ ห้ พ อเข้ า ใจว่ า เป็ น จริ ง หรื อ ไม่ เ พี ย งใดเพี ย ง
ในประการเดียวก่อน   ภายหลังจึงจะได้จับพิจารณาประการอื่น ๆ  
ต่อไปให้พอเข้าใจ  
ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ   ไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นต้องมีความ
เข้าใจเสียก่อนจึงจะทำได้ถูกต้อง  
การจะแก้โมหะหรือความหลงก็เช่นกัน  จำเป็นจะต้องทำความ
เข้าใจให้รู้จักหน้าค่าตาเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร   แอบแฝงอยู่ตรงไหน  
ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้หน้าตาของความหลง   ก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามีแอบแฝง
อยู่ตรงไหน   เมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่ซ่อนของผู้ร้าย   จะจับผู้ร้ายออกมา
ไม่ได้ฉันใด   เมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่แอบแฝงของโมหะ   ก็จะจับโมหะ
ออกไม่ได้ฉันนั้น  
ความหลงที่เป็นเหตุแห่งความรักความชอบหรือที่มีอยู่ในความ
รักความชอบก็คือ   ความหลงที่เป็นความรู้ความคิดว่า   ผู้นั้นหรือ
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สิ่งนั้นน่ารักน่าชอบ   เป็นคนหนุ่มเป็นคนสาว   เป็นคนสวยเป็นของ
งาม   เหล่านี้เป็นต้น   เมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้น   ความรัก
ความชอบจึงจะเกิดตาม  เมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นไม่เกิด  ความรัก
ความชอบก็จะไม่เกิด  เหตุที่กล่าวว่าความรู้ความคิดที่ทำให้เกิดความ
รักความชอบตามมานั้นเป็นโมหะหรือความหลง  ก็เพราะความรู้ความ
คิ ด เช่ น นั้ น ผิ ด จากความจริ ง   คื อ ที่ รู้ ที่ คิ ด ว่ า ผู้ นั้ น หรื อ สิ่ ง นั้ น น่ า รั ก
น่าชอบ  เป็นคนสวยเป็นของงามนั้น  ไม่ถูกต้อง
ตามความจริ ง ไม่ มี ผู้ นั้ น   ไม่ มี สิ่ ง นั้ น   ที่ น่ า รั ก น่ า ชอบเป็ น
คนสวยเป็นของงาม   มีแต่ความเป็นสิ่งปฏิกูล   มีแต่ความเปื่อยเน่า
ผุ ส ลาย   นี้ คื อ ความจริ ง   แต่ ก็ เ ป็ น ความจริ ง ที่ ส ามั ญ ชนผู้ อ บรม
ปัญญาบารมีไม่เพียงพอ   ยากจะเข้าใจให้รู้ถูกคิดถูกตามเป็นจริงได้  
สามัญชนจึงยังมีโมหะความหลงที่นำให้เกิดความรักความชอบในผู้นั้น
ในสิ่งนั้นอยู่ทั่วไป   ยังต้องได้รับความทุกข์เพราะความหลงนี้อยู่ทั่วไป
เป็นอันมาก
วิธีแก้ความหลงที่แทรกอยู่ในความรักความชอบ   อันเป็นเหตุ
ให้เกิดความทุกข์   ก็ต้องพยายามคิดให้ถูกต้องตามเป็นจริงว่า  ผู้นั้น
หรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งปฏิกูล  เป็นสิ่งเปื่อยเน่าผุสลาย  ไม่น่ารักไม่น่าชอบ  
นี้ เ ป็ น ขั้ น ยาก   แต่ ก็ ต้ อ งยากเพราะเป็ น การแก้ ร ากเหง้ า ของกิ เ ลส
ทีเดียว  ผูป้ รารถนาจะได้มสี ขุ เพราะพ้นจากโทษของความรักความชอบ  
จำเป็นต้องอบรมให้สม่ำเสมอ
ความตั้งใจจริงประกอบด้วยการใช้ปัญญาอย่างมีความเพียร
ไม่ขาดสาย  จะทำให้ได้รับความสำเร็จเป็นลำดับไป  
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อันโมหะนี้มีโทษมาก   มีโทษกว้างขวาง   คนละเมิดสามีภริยา
เขา   ลูกหลานเขา   ก็เพราะเห็นสวยงามน่ารักน่าปรารถนา   คนที่ลัก
ขโมย  ฉ้อโกง  ไม่ว่าของเล็กของใหญ่  เงินน้อยเงินมาก  ก็เพราะเห็น
เป็นสิ่งมีค่า   สวยงาม   น่าครอบครองเป็นเจ้าของ   เห็นเป็นสิ่งที่จะ
ทำให้ตนมั่นคงยิ่งขึ้นในฐานะอันสูงอันดี   ซึ่งจะต้องยั่งยืนด้วยตั้งอยู่
บนรากฐานอันตนได้พยายามก่อสร้างขึ้นทุกวิถีทาง   ไม่คำนึงว่าจะ
เป็นการได้มาอย่างสุจริตหรือทุจริตก็ตาม   ความคิดความเห็นเช่นนั้น
เป็นโมหะ   ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง   ผู้ที่คิดที่เห็นเช่นนั้นมาแล้ว  
และที่กำลังคิดกำลังเห็นเช่นนั้นอยู่   ถ้าต้องการจะบริหารจิตให้เป็นจิต
ที่สมบูรณ์เบาบางจากกิเลสทั้งหลาย   อันจะเป็นเหตุให้คิด พูด ทำ  
ความผิดความชั่วทั้งปวง   จำเป็นจะต้องแลให้เห็นโมหะในใจตนเอง
เสียก่อน   ยอมรับเชื่อเสียก่อนว่า   การคิดการเห็นนั้นไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง   ควรจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสียที   ผู้ใดสิ่งใดที่เห็น
เป็นสวยเป็นงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ   ก็ให้คิดให้เห็นว่าไม่มี
อะไรสวย   ไม่มีอะไรงาม   ไม่มีอะไรน่าใคร่   น่าปรารถนาน่าพอใจ  
คนที่เห็นสวยงามจนเกิดความรักความใคร่ความปรารถนาต้องการ  ก็
ให้แลลงไปให้เห็นตามความเป็นจริง   เพียงหนังบาง ๆ ที่ห่อหุ้มอยู่
ทั่วไปฉีกขาดออกแม้เพียงในบริเวณหนึ่งบริเวณใดของร่างกายเพียง
เล็กน้อย   ก็จะอาจเห็นความไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาได้แล้ว  
เนื้ อ ก็ แ ดงมี เ ลื อ ด   มี น้ ำ เหลื อ งเปรอะเปื้ อ น   หาได้ เ ห็ น ผิ ว พรรณ
ผุดผ่องสวยงามไม่   ก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ   ไม่ต้องลองลอกหนังที่
ห่อหุ้มอยู่ออก   ทุกคนก็สามารถนึกภาพความจริงอันไม่สวยงามน่า
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รังเกียจนั้นได้ชัดเจนด้วยกันทั้งนั้น  เมื่อนึกภาพบริเวณเล็ก ๆ  ที่หนัง
หลุดหายไป  เหลือแต่เนื้อสกปรกเปรอะเปื้อนด้วยเลือดและน้ำเหลือง
ได้แล้ว   ก็ให้นึกภาพบริเวณที่ใหญ่ออกไปอีก   ที่หนังหลุดหายไป  

ก็ จ ะได้ เ ห็ น ภาพอั น เป็ น ปฏิ กู ล ไม่ ส วยงามน่ า ปรารถนาอย่ า งใดเลย
ชัดเจนขึ้น  
วิธีบริหารจิตเช่นนี้เรียกว่าการเจริญอสุภะ   ใช้แก้ความหลง
หรือโมหะที่นำให้เกิดความรักใคร่ปรารถนาได้อย่างดี   ผู้เจริญอสุภะ
สม่ำเสมอจะไม่เป็นผู้ละเมิดบุตรภริยาเขา   จะเป็นผู้ไม่มักมากใน
ความรักความใคร่   จะเป็นผู้อาจมีสันโดษในหญิงเดียวชายเดียวผู้เป็น
ภริยาหรือสามีตนเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นการไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งให้แก่
ผู้อื่นและให้แก่ตนเองด้วย   ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีสันโดษในเรื่องนี้  
ความไม่มีสันโดษในเรื่องภริยาสามี  ย่อมนำความทุกข์ความเดือดร้อน
วุ่นวายมาสู่ทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง   ดังได้ปรากฏให้รู้เห็นกันอยู่แล้ว
แทบไม่ว่างเว้น  จึงไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างไว้ในที่นี้อีก  
สิ่ ง ของหรื อ ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองที่ เ ห็ น สวยงาม   มี ค่ า   น่ า
ปรารถนาต้องการก็เช่นกัน   หากจะเป็นการต้องได้มาด้วยวิธีไม่ทุจริต
แล้ว  ก็ต้องใช้วิธีบริหารจิตให้พ้นจากความปรารถนาต้องการนั้นให้ได้  
อาจจะด้วยการคิดให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง   แก่ใจตนเองว่าสิ่งของนั้น
หรือทรัพย์สินเงินทองนั้นมิใช่ยั่งยืนจักหมดสิ้นไปในวันหนึ่ง   หากได้
มาโดยชอบก็สมควรที่จะให้ได้มา   เพราะแม้เมื่อถึงเวลาที่หมดสิ้นก็
ไม่มีความเสียหายเหลือไว้เป็นมลทินให้เสียหายเศร้าหมอง   แต่หาก
จะต้องได้มาโดยมิชอบแล้ว  โดยต้องทุจริตแล้ว  ก็ไม่สมควรเลยที่จะ
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ให้ได้มา   เพราะเมื่อถึงเวลาที่หมดสิ้นก็จะมีความเสียหายอันเกิดจาก
การทุจริตเหลือไว้เป็นมลทินให้เสียหายเศร้าหมองตลอดไป   อย่าง
ไม่มีวันจะอาจลบได้เลย   แม้ชีวิตจะหาไม่แล้ว   มลทินนั้นก็จะยัง
ประกาศตัวอยู่ไม่รู้แล้ว  เป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสีย
แต่การคิดได้เช่นนี้   ผู้คิดต้องมีโมหะไม่มืดมิดจนเกินไปมี
ความโลภไม่รุนแรงจนเกินไป  สำหรับผู้ที่มีโมหะ  มีความโลภรุนแรง
จนเกินไปแล้ว  ก็จักไม่อาจเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้  เลยหากจะ
เป็นการขัดต่อสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเขา   ซึ่งที่จริงหาได้
เป็นประโยชน์แต่อย่างใด  เป็นโทษแท้ ๆ  
การได้มาซึ่งสิ่งของหรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีอันมิชอบ  
นับเป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสีย   เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องหมด
สิ้นไปตามธรรมดา   แต่ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตย่อมจัก
คงอยู่
ฉะนั้น   เมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นในสิ่งใดอย่าง
มิชอบ  ให้ใช้วธิ แี ก้ไขความปรารถนามิชอบของตนให้ดบั ด้วยการคิดถึง
ความจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวร  จะต้องสลายไปเป็นธรรมดา  เมื่อ
ใดสามารถแลเห็นความต้องสลายไปเป็นธรรมดาของสิ่งที่ตนปรารถนา
ต้องการได้   เมื่อนั้นความปรารถนาต้องการในสิ่งนั้นย่อมดับลงได้  
และผู้ใดสามารถทำให้ความปรารถนาต้องการดับลงได้   ด้วยการแล
เห็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า   สิ่งที่ปรารถนาต้องการนั้น
ไม่คงทนถาวรอยู่ตลอดไป  จักเสื่อมสลายหมดสิ้น  นับว่าผู้นั้นเป็นผู้
ไม่มีโมหะในเรื่องนั้นสิ่งนั้น  มีความเห็นถูกเห็นจริงในเรื่องนั้นสิ่งนั้น
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ผู้มีความเห็นถูกเห็นจริง   หรือเรียกว่าไม่มีโมหะ   ไม่มีความ
หลงในเรื่องใดสิ่งใดก็ตาม  ย่อมจักไม่ทำผิดในเรื่องนั้นสิ่งนั้น  ส่วนผู้
ที่ทำผิดในเรื่องใดสิ่งใดก็เพราะมีโมหะหรือความหลง   คิดผิดเห็นผิด
ในเรื่องนั้นสิ่งนั้นนั่นเอง  
ผู้ที่ทุจริตต่อหน้าที่การงานของตน   เพราะหวังผลอันเป็นลาภ
สักการะ   ก็เพราะมีโมหะหรือความหลงเป็นเหตุ   นี้มีขึ้นอยู่เสมอ  
ความเห็นว่าการทุจริตต่อหน้าที่ของตนเพียงเท่านั้นไม่เป็นไร   ลาภผล
ที่จะได้จากการทุจริตต่อหน้าที่เพียงเท่านั้นมากมายพอคุ้มกัน   เช่นนี้
เรียกว่าเป็นความเห็นไม่ถูกต้องตามความจริง   เรียกว่าเป็นโมหะ
หรือความหลง   และผลของความหลงจะเป็นผลดีไปไม่ได้   ผลของ
ความหลงต้องเป็นผลไม่ดีเสมอ   ผลดีต้องเป็นผลของความไม่หลง  
ตัวอย่างมีอยู่แล้วเสมอ   ทุจริตต่อหน้าที่   ได้รับเงินทองตอบแทนใน
ระยะแรก   แต่ได้รับโทษในระยะต่อไป   ผู้ที่มีโมหะพิจารณาเรื่องดัง
กล่าวข้างต้น  นี้จะเข้าใจว่า  การทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ได้ทั้งผลดีคือได้
เงินด้วย   และได้ทั้งผลเสียคือได้รับโทษด้วยในภายหลัง   ส่วนผู้ไม่มี
โมหะนั้น  หากพิจารณาเรื่องเดียวกัน  จะเข้าใจทันทีว่าเงินทองที่ได้ใน
ระยะแรกมิใช่เป็นผลดีของการทุจริตต่อหน้าที่   ผลของความทุจริตมี
เป็นโทษอย่างเดียวเท่านั้น  
ผู้ไม่หลงย่อมแลเห็นถูกตามความเป็นจริงว่า   กรรมทุกอย่าง
ย่อมมีผล  กรรมดีย่อมมีผลดี   กรรมชั่วย่อมมีผลชั่ว  กรรมดีจะไม่มี
ผลชั่ว  และกรรมชั่วไม่มีผลดี  
ผู้ใดมีความคิดหรือความเห็นเกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม  ว่าบาง
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เวลากรรมดีก็ให้ผลไม่ดี   หรือบางเวลากรรมชั่วก็ให้ผลดี   ผู้นั้นมี
ความคิดความเห็นผิดจากความจริงแล้ว  หลงแล้ว  มีโมหะแล้ว  จะ
สามารถทำอะไร ๆ ผิด ๆ ได้ตามอำนาจของความหลงหากไม่รีบแก้ไข
เสีย  ดังเช่นบางคนเมื่อจะให้ทานเกิดความคิดขึ้นว่า  ให้ทำไม  ทำให้
เสียเงินทองของเราเปล่า ๆ  ถ้าการให้ทานเป็นการทำดีจริง  ทำไมผู้ให้
จึงกลับเป็นผู้เสียคือเสียเงิน   ทำไมผู้ให้ซึ่งว่าเป็นผู้ทำดีจึงไม่เป็นผู้ได้  
การคิดเช่นนี้   สงสัยเช่นนี้   เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยอำนาจของโมหะ  
การทำทานเป็นการทำดี   ผลที่ได้รับต้องเป็นผลดี   การเสียเงินหรือ
สิ่งของไปในการทำทานนั้น  หาใช่เป็นการได้ผลไม่ดีจากการทำดีไม่  
ที่จริงผลของกรรมคือการกระทำนั้น   บางทีก็แยกออกให้เห็น
ถนัดชัดเจนยาก  ว่ากรรมดีให้ผลดีเสมอ  กรรมชั่วให้ผลชั่วเสมอ  
และเพราะแยกออกให้ เ ห็ น ยากเช่ น นี้   ผู้ มี โ มหะจึ ง เห็ น ผิ ด
ไปเสี ย เป็ น ส่ ว นมาก   ว่ า กรรมดี ไ ม่ ใ ห้ ผ ลดี   กรรมชั่ ว ไม่ ใ ห้ ผ ลชั่ ว  

อย่างเช่นที่ยกมากล่าวแล้ว   การทำทานซึ่งเป็นการทำดีแต่ต้องเสียเงิน  
ไม่ได้เงิน  
เพื่อให้เห็นง่ายขึ้น ชัดขึ้น ถึงเรื่องผลของกรรมหรือการกระทำ  
ท่านสอนวิธีไว้ดังนี้   คือท่านให้แยกผลของการกระทำแต่ละอย่างออก
เป็น ๒ ฝ่าย  คือ  
ผลของกรรมฝ่าย ๑
และ  ผลของกิริยาฝ่าย ๑  
การให้ทานนั้น   ผลของกิริยาคือต้องเสียทรัพย์หรือสิ่งของ
ทุกที   แต่ผลของกรรมต้องเป็นความอิ่มเอิบใจ   เป็นความสุขทั้งแก่
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ตนเองผู้ให้และแก่ผู้รับ  เป็นบุญที่จะสั่งสมตัวเองต่อไปไม่จบสิ้น  
การทำกรรมทุกอย่างแยกผลออกได้ ๒ ฝ่ายเช่นนี้   ผลฝ่าย
กิริยาจะปรากฏทันที   เช่น   คนลักขโมยของเขา   ผลฝ่ายกิริยาจะ
ทำให้ได้ของมาทันที   แต่ผลฝ่ายกรรมเกี่ยวแก่กาละ   จะเห็นชัด
ต้องรอ   เช่น   คนลักขโมยเขานั่นแหละ   ได้รับผลฝ่ายกิริยาคือได้
ข้าวของไปทันทีแล้ว   แต่ผลฝ่ายกรรมเมื่อรอจนถึงเวลาก็จะได้รับ  
เช่น  รอพอได้คิดก็จะต้องทรมานใจ  เพราะกลัวถูกจับ  รอต่อไปพอ
ถูกจับได้ก็จะต้องได้รับโทษ  เช่นนี้เป็นต้น  
การฝึกแยกผลของการกระทำเช่นนี้   จะเห็นชัดเจนทั้งผลของ
กิริยาและผลของกรรม  เมื่อสามารถเห็นผลทั้งสองชัดเจน  โมหะก็จะ
เบาบางลง  จะทำสิ่งใดก็จะรู้จักยับยั้ง  ไม่ทำที่เป็นการไม่ดี   ผลที่ได้
รับก็ย่อมเป็นความสุขสงบ  ตามควรแก่การกระทำที่มีโมหะหรือความ
หลงเป็นพื้นฐาน  มากน้อยเพียงใด  
การกระทำทุกอย่าง  ทั้งดีและไม่ดี   เมื่อทำแล้ว  ไม่ลบเลือน
ไปไหน  จะสั่งสมตัวเองอยู่ตลอดเวลา  อยู่ภายในใจของผู้กระทำนั้น
เอง  เป็นพื้นฐานแห่งจิตใจของผู้กระทำนั้นเอง  ทำดีมาก  พื้นฐาน
ของจิตใจก็ดีมาก  ทำไม่ดีมาก  พื้นฐานของจิตใจก็ไม่ดีมาก  
ความจริงมีอยู่เช่นนี้   แต่ผู้มีโมหะหรือความหลงมากจักไม่
ยอมรับความจริงนี้   จักพยายามลบล้างปฏิเสธความจริงนี้   คือจัก
กล่าวว่าทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไป   ไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความ
ชั่ ว ที่ ยั่ ง ยื น ตลอดไปทุ ก ภพทุ ก ชาติ   บุ ค คลประเภทดั ง กล่ า วจึ ง มั ก
ทำกรรมโดยมุ่งผลฝ่ายกิริยาเท่านั้น   มิได้คำนึงถึงผลฝ่ายกรรมที่ต้อง
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ขึ้นแก่กาละดังกล่าวแล้ว   นั้นก็คือบุคคลประเภทดังกล่าวมักจะทำ
อะไรก็ได้ที่ต้องการจะทำ   โดยไม่ต้องคิดว่าเป็นการทำชั่วหรือทำดี  
ทำผิดหรือทำถูก  ควรทำหรือไม่ควรทำ  บุคคลประเภทที่มีโมหะหรือ
ความหลงมากขนาดนี้   จะทำอะไรลงไปโดยไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึง
อนาคต  
ที่ ว่ า ไม่ คิ ด ถึ ง อดี ต ในที่ นี้ ห มายความว่ า   ไม่ คิ ด ถึ ง เรื่ อ งราว
ทำนองเดียวกับที่ตนกำลังจะทำ  ซึ่งเคยมีผู้กระทำมาก่อนแล้ว  มีผล
เสียหายมาก่อนแล้ว   เช่น   เมื่อจะทุจริตคิดคดโกง   ก็ทำลงไปเลย  
ไม่คิดถึงคนอื่นที่เคยทุจริตเช่นนั้นมาก่อนแล้ว   ว่าได้รับผลเช่นไรจาก
การกระทำเช่นนั้น   ความไม่คิดถึงอดีตเช่นนี้ทำให้ไม่มีเครื่องยับยั้ง  
ต้องการทำเป็นทำ   ซึ่งผลนั้นไม่มีเป็นอื่น   ต้องเป็นผลที่ตรงต่อเหตุ
เสมอ  ทำเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดี  ทำเหตุดีผลจึงจะดี  
ที่ว่าไม่คิดถึงอนาคตในที่นี้หมายความว่า   ไม่คิดถึงให้ไกล
ออกไปข้างหน้า  ว่าเมื่อทำแล้วจะได้รับผลดีเพียงเฉพาะหน้าหรือจะได้
รับผลดีต่อไปในภายหน้าด้วย   ผู้ที่คิดถึงอนาคตในแง่ดังกล่าว   เมื่อ
จะทำอะไรที่ไม่ดี   จะต้องคิดได้แน่นอนถึงผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า  
เช่น  เมื่อจะทุจริตคิดคดโกงไม่ทำลงไปทันที   แต่คิดให้ไกลออกไปว่า
ผลของการกระทำเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร   ก็ย่อมจะต้องคิดได้แน่นอน
ว่าจะต้องเป็นผลไม่ดี   จะต้องเป็นความทุกข์   เห็นง่าย ๆ ก็เช่นทุกข์
เพราะกลัวจะถูกจับได้   จะถูกลงโทษ   แม้เพียงความกลัวว่าจะถูก
ลงโทษก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วสำหรับผู้กระทำทุจริต   ฉะนั้น   เมื่อ
ต้องได้รับโทษเข้าจริง ๆ จะเป็นทุกข์สักเพียงไหน   การคิดถึงอนาคต
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เช่นนี้เท่ากับมีเครื่องยับยั้งไม่ทำอะไรลงไปตามอำนาจความปรารถนา
ต้องการ  โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการทำดีหรือทำชั่ว  
โมหะหรื อ ความหลงของผู้ ไ ม่ รู้ จั ก คิ ด ถึ ง อดี ต ไม่ รู้ จั ก คิ ด ถึ ง
อนาคตดังกล่าวแล้วนั้น   เป็นเหตุอันแท้จริงให้เกิดการทำไม่ดี   ไม่
ชอบไม่ถูกไม่ควรขึ้นเนืองๆ   เรียกได้ว่าไม่เว้นวันและวันหนึ่งมากมาย
หลายสิบเรื่อง   ทั้งที่เป็นเรื่องเปิดเผยอื้อฉาว   และที่เป็นเรื่องปิดบัง
ซ่อนเร้น  
การทำลายโมหะดังกล่าวให้หมดสิ้นไป  ควรจะทำได้ด้วยการ
ฝึกสอนอบรมจิตใจให้คิดถึงอดีตและอนาคตในทำนองดังกล่าวแล้ว
ไว้ให้สม่ำเสมอ  เรียกง่าย ๆ ว่า  หมั่นสอนใจตัวเองไว้เสมอ ๆ  
ในข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันหรือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังจาก
คนนั้นเล่าคนนี้เล่า   จะเป็นเครื่องช่วยในการสอนใจตัวเองได้อย่างดี  
ขอเพียงได้สนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะอบรมตนเองเท่านั้น  
อั น ความสนใจและตั้ ง ใจจริ ง ที่ จ ะอบรมตนเองนี้ ส ำคั ญ มาก  
ขาดเสียไม่ได้   ถ้าขาดเสียก็จักไม่ได้รับความสำเร็จ  คือจักไม่สามารถ
ทำลายโมหะหรือความหลงดังกล่าวได้   และถ้าผู้ใดไม่พยายามเลยที่
จะทำลายโมหะในใจตน  โมหะของผู้นั้นจะไม่มีเวลาบรรเทาเบาบางลง
ได้   แต่จะยิ่งเพิ่มพูนพอกหนาขึ้นทุกที   เป็นเหตุก่อทุกข์โทษภัยแก่
เจ้าตัวยิ่งขึ้นทุกที  

อะไรคือศัตรูของความสุข ?

โมหะนั้นเองที่ทำให้คนคิดคนเชื่อ   ว่าการกระทำทุกอย่างทำ
แล้วก็เป็นอันแล้วกันไป   ไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดี   ความชั่วที่
ยั่งยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติ   ตราบเท่าที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด  
ความคิดความเชื่อแบบคนหลงหรือคนมีโมหะเช่นนี้เป็นโทษอย่างยิ่ง  
เช่นเดียวกับความคิดความเชื่อที่ว่า  ทำดีไม่ได้ดี   ทำชั่วไม่ได้ชั่ว  ซึ่ง
เป็นความคิดความเชื่อของคนหลง  ของคนมีโมหะเช่นกัน  
ความคิดความเชื่อไม่สามารถทำให้สัจจธรรมคือความจริง
เปลี่ยนไปได้   สัจจธรรมมีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยน
ไปตามความคิดความเชื่อ  
เช่นสัจจธรรมมีอยู่ว่า  การกระทำทุกอย่างมีผล  ทำดีต้องได้ดี  
ทำชั่วต้องได้ชั่ว   แม้ผู้มีโมหะจะคิดไปอีกอย่างหนึ่ง   ดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น   คือการกระทำทุกอย่างทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไป   หรือทำดี
ไม่ได้ดี   ทำชั่วไม่ได้ชั่ว  สัจจธรรมก็จะไม่เปลี่ยนแปลง  จักเป็นความ
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จริงแท้อยู่เสมอไป  ดังนั้น  แม้ผู้ที่มีโมหะจะเห็นว่าทำดีไม่มีผลดี   ทำ
ชั่วก็ไม่มีผลชั่วแล้วกระทำความชั่ว   สัจจธรรมไม่เปลี่ยนแปลง   คือ
ผู้ทำชั่วจักต้องได้รับผลชั่ว   อันเป็นการตรงกันข้ามกับความคิดความ
เชื่อ  ซึ่งเกิดด้วยอำนาจของโมหะหรือความหลง  คือไม่เห็นให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง   ด้วยเหตุนี้   ความคิดความเชื่อแบบคนไม่หลง  
หรือไม่มีโมหะจึงเป็นคุณอย่างยิ่ง  ในทางตรงกันข้าม  ความคิดความ
เชื่อแบบคนหลงหรือมีโมหะจึงเป็นโทษอย่างยิ่งเช่นกัน  
การพยายามทำความคิดให้ไม่อยู่ในอำนาจของโมหะจนเกินไป  
คือการพยายามคิดไม่ให้ผิดจากความจริงจนเกินไปนัก   จึงเป็นสิ่งที่
ทุกคนควรตั้งใจพยายาม   การศึกษาพระพุทธศาสนาจะช่วยได้อย่าง
ยิ่งในเรื่องนี้   เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงผู้แจ้งเห็นจริงตลอด
แล้ว   ได้มีพระกรุณาสั่งสอนไว้ชัดเจนทั้งหมด   ว่าการกระทำเช่นใด
เป็นการกระทำดี   การกระทำเช่นใดเป็นการกระทำชั่ว  และพระสัมมา
สัมพุทธเจ้านี้แหละที่ทรงชี้บอกไว้ว่า   การกระทำทุกอย่างมีผล   ไม่ใช่
ไม่มี  และการกระทำดีให้ผลดีไม่ใช่ให้ผลชั่ว  ส่วนการกระทำชั่วให้ผล
ชั่วไม่ใช่ให้ผลดี   ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า   มี
โอกาสจะทำความคิดของตนให้พ้นจากอำนาจของความหลงหรือโมหะ
ได้ง่ายกว่าผู้ไม่มีศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์  
เด็กที่ยังไม่รู้ว่าไฟร้อน   ถ้าเชื่อคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ไว้ก่อน  
จะไม่เป็นการเชื่ออย่างงมงาย   แต่จะเป็นการเชื่อที่ช่วยคุ้มครองรักษา
เด็กเองมิให้ถูกไฟลวกไฟไหม้พองฉันใด   ผู้ที่ยังไม่เห็นถนัดชัดแจ้ง
ด้วยตนเองในเรื่องกรรมและผลของกรรม   ถ้าเชื่อที่พระพุทธองค์ทรง
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สั่งสอนไว้ก่อน   ก็จะไม่เป็นการเชื่ออย่างมงาย   แต่จะเป็นการเชื่อที่
ช่วยคุ้มครองรักษาผู้เชื่อเองมิให้ได้รับผลร้ายจากการกระทำไม่ดี   แต่
ให้ได้รับผลดีจากการทำดีฉันนั้น   เด็กที่ไม่รู้จักไฟว่าร้อน   แต่เชื่อคำ
สั่ ง สอนของผู้ ใ หญ่   วั น หนึ่ ง เมื่ อ เติ บ โตรู้ ภ าษาขึ้ น   หรื อ เรี ย กว่ า มี
ปัญญาขึ้น   ก็จะรู้จักด้วยตนเองว่าไฟร้อน   จะเป็นการรู้จักที่ไม่ต้อง
ถูกไฟลวกไฟไหม้ให้ทนทุกข์ทรมานเสียก่อน  
ในทำนองเดียวกัน   ผู้ที่ยังไม่เห็นถนัดชัดแจ้งด้วยตนเองใน
เรื่องกรรมและผลของกรรม   แต่เชื่อพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน   วัน
หนึ่งเมื่อปัญญาเจริญขึ้นด้วยการอบรม   ก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมและ
ผลของกรรมด้วยตนเอง   จะเป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องถูกผลไม่ดีของ
กรรมไม่ดีทำให้บอบช้ำแสนสาหัสเสียก่อน   เช่นนี้แล้วควรพิจารณาว่า  
เด็กที่ไม่รู้จักไฟว่าร้อน   เชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนดีหรือไม่   ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ
เรื่องของกรรม  เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนดีหรือไม่  
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า   ให้ทำกรรมดี   เพราะกรรมดีเท่านั้น
จักให้ผลดี   อย่าทำกรรมไม่ดี   เพราะกรรมไม่ดีจักให้ผลไม่ดี   ที่ทรง
สอนไว้เช่นนี้   น่าจะเพราะทรงเห็นแล้วว่า   คนทั่วไปจะเข้าใจในเรื่อง
กรรมและผลของกรรมให้ถูกต้องนั้นยากมาก   ความสลับซับซ้อนของ
กรรมและผลของกรรมมีอยู่มากมาย  จนอาจทำให้คนทั่วไปเห็นผิดได้
ง่าย ๆ ว่า  กรรมดีไม่ให้ผลดีเสมอไป  และกรรมชั่วไม่ให้ผลชั่วเสมอ
ไป  อาจทำให้เห็นผิดไปได้ง่าย ๆ ว่า  บางทีกรรมดีก็ให้ผลไม่ดี  และ
บางทีกรรมไม่ดีก็ให้ผลดี   ด้วยเหตุนี้จึงทรงชี้แจงแสดงไว้อย่างชัดแจ้ง  
เพื่อบรรดาผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระองค์จะได้เห็นถูก  พ้นจากทุกข์โทษ
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ภัยของความเห็นผิดในเรื่องกรรมและผลของกรรม  
ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้า  ในพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และ
ทรงสั่งสอน  และในพระสงฆ์ที่สอนพระธรรมของพระพุทธเจ้า  ย่อม
จักชื่อว่าการกระทำทุกอย่างมีผล  ทำดีได้ดี   ทำชั่วได้ชั่ว  ความเชื่อนี้
ย่อมจักทำให้พิจารณาก่อนกระทำการทุกอย่าง  เพื่อทำแต่ดี   ไม่ทำชั่ว  
อันจะเป็นผลให้พ้นทุกข์โทษภัย   จากการทำไม่ดี   และเป็นสุขสวัสดี
จากการทำดีตลอดไป  
โมหะหรือความหลงอันเป็นโทษอย่างยิ่ง   คือโมหะที่เป็นเหตุ
ให้คิดผิดเห็นผิดไปว่า   ผลของการกระทำไม่มี   ทำดีไม่ได้ดี   ทำชั่ว
ไม่ได้ชั่ว   แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจะ
ทรงสอนว่า   การกระทำทุกอย่างมีผล   ผู้ใดทำดีจักได้รับผลดี   ผู้ใด
ทำชั่วจักได้รับผลชั่ว   แต่โมหะหรือความหลงก็สามารถทำให้คิดผิด
เห็นผิดเป็นอย่างอื่นไปได้   ทำให้ไม่เชื่อพระพุทธองค์ได้   ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธองค์ทรงมีดวงพระเนตรเป็นทิพย์แล้ว   ด้วยพระปัญญาคุณ
อันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน   และทั้ง ๆ ที่ตนเองเป็นผู้มีดวงตามืดมัว
ด้วยปราศจากแสงแห่งปัญญา  
อั น ผู้ ข าดปั ญ ญาก็ คื อ ผู้ มี โ มหะความหลงผิ ด   ขาดปั ญ ญา
ประกอบความคิด  ความเห็น  ความเชื่อ  ความรู้   ก็ย่อมมีโมหะใน
การคิด   ในการเห็น   ในการเชื่อ   ในการรู้   คือมีความคิดที่หลงผิด
จากความจริง  มีความเห็นที่หลงผิดจากความจริง  มีความเชื่อที่หลง
ผิดจากความจริง  มีความรู้ที่หลงผิดจากความจริง  ผู้มีปัญญามากใน
เรื่องใดก็มีโมหะความหลงผิดน้อยในเรื่องนั้น   หรือผู้มีโมหะความ
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หลงผิดน้อยในเรื่องใดก็มีปัญญามากในเรื่องนั้น   ผู้มีปัญญาบริบูรณ์
ในเรื่องใดก็ไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเรื่องนั้น   หรือผู้ไม่มีโมหะ
ความหลงผิดเลยในเรื่องใดก็มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องนั้น  
แต่ ส ามั ญ ชนที่ จ ะไม่ มี โ มหะความหลงผิ ด เลย   มี ปั ญ ญา
บริบูรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่มี   พระอริยบุคคลเท่านั้นที่มีปัญญา
บริบูรณ์ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   โดยไม่มีโมหะความหลงผิดเลยใน
เรื่องนั้น   และพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
เท่านั้นที่ทรงมีพระปัญญาและมีปัญญาบริบูรณ์ไม่ทรงมีและไม่มีโมหะ
ความหลงผิดเลยในเรื่องทั้งปวง  
อย่างไรก็ตาม  ไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในทางโลกแท้ ๆ ว่าเป็นผู้มี
โมหะความหลงผิด   เช่นไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนวิชา
ความรู้ว่าเป็นผู้มีโมหะหรือความหลง   หรือไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในการ
หาเลี้ยงชีพให้สมบูรณ์พูนสุขว่าเป็นผู้มีโมหะหรือมีความหลงเช่นนี้
เป็นต้น   แต่นับว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาในทางศึกษาเล่าเรียน   หรือเป็นผู้
ไม่มีปัญญาในทางหาเลี้ยงชีพ  ดังนั้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า  ความไม่มี
ปัญญาในทางโลกแท้ ๆ ไม่นับเป็นความมีโมหะหรือความหลง  จะนับ
ว่ามีโมหะหรือความหลงก็ต่อเมื่อขาดปัญญาในความรู้ความคิดความ
เห็นความเชื่อที่จะทำให้ค วามทุก ข์ของการเวีย นว่ายตายเกิด ในวัฏ
สงสารลดน้อยลง  หรือจนถึงหมดสิ้นไปเท่านั้น  เช่นดังกล่าวแล้ว  ผู้
ไม่เชื่อว่าการกระทำทุกอย่างมีผล  ไม่เชื่อว่าทำดีจักได้รับผลดี   ทำชั่ว
จักได้รับผลชั่ว  นับเป็นผู้มีโมหะความหลงผิด  เพราะขาดปัญญาที่จะ
ทำให้รู้ให้คิดให้เห็น   หรือเพียงให้เชื่ออย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
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ในเรื่องที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในวัฏสงสารลดน้อยลง   ทั้งยังเป็น
การเพิ่มความทุกข์นั้นให้มากขึ้นอีกด้วย  เพราะการขาดปัญญาสำหรับ
ขจัดโมหะความหลงผิดนี้แหละ  
ผู้ที่ไม่เชื่อว่าผลของกรรมคือการที่กระทำมีจริง  ทำดีได้ดี   ทำ
ชั่วได้ชั่ว   คือผู้ที่ไม่เชื่อว่าความสุขความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้น
เป็นประจำในโลก  ทั้งแก่ตนเองแลทั้งแก่ผู้อื่น  มิได้เป็นผลของกรรม
คือการที่กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของตนเองและของผู้อื่น   แต่เชื่อ
ว่าความสุขความทุกข์เหล่านั้นเป็นสิ่งเกิดขึ้นเอง   มิได้เป็นผลของ
กรรมที่ตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งทำไว้  เมื่อเชื่อเสียเช่นนั้นแล้วว่าความสุข
ความทุกข์มิได้เป็นผลของการกระทำดีการกระทำชั่ว   เกิดขึ้นได้เอง  
จะสุขก็สุขเพราะเหตุอื่น  จะทุกข์ก็ทุกข์เพราะเหตุอื่น  ไม่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำใด ๆ ทั้งสิ้นของตน  ก็จะเชื่อด้วยว่า  ไม่มีความจำเป็นที่จะ
ต้องควรพิจารณาก่อนแล้วจึงทำ  ความเชื่อนี้แหละเป็นความเชื่อของผู้
มีโมหะความหลงผิด  ที่จะทำให้ความทุกข์ในวัฏสงสารของตนเองเพิ่ม
ขึ้น  มิได้ลดน้อยลง  เพราะแม้ว่าไม่พิจารณาก่อนทำเพื่อทำแต่กรรมดี
ไม่ทำกรรมชั่ว   ผลของกรรมที่ทำโดยไม่เลือกดีเลือกชั่วย่อมเป็นเหตุ
แห่งความทุกข์ของตนแน่นอน
การกระทำไม่ดี   ไม่งาม  ไม่ถูก  ไม่ชอบ  ทั้งหลายที่มีกระทำ
กันอยู่เป็นธรรมดานั้น  ผู้ทำล้วนเป็นผู้มีโมหะ  ความหลงผิดด้วยกัน
ทั้งนั้น  แตกต่างกันเพียงที่บางคนมีมาก  บางคนมีน้อย  คนมีโมหะ
ความหลงผิดมากก็ทำไม่ดี   ไม่งาม  ไม่ถูก  ไม่ชอบหนักมาก  คนมี
โมหะความหลงผิดน้อยก็ทำหนักน้อย   เป็นไปตามอำนาจของความ
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หลงผิดอย่างแท้จริง   แต่โมหะที่ทำให้หลงผิดตั้งแต่คิดผิดเห็นผิด
จนถึงทำผิดได้นั้น  ไม่อาจคุ้มครองใครให้พ้นจากทุกข์โทษภัยของการ
คิดผิดเห็นผิดทำผิดได้เลย   แม้แต่จะทำให้ผลอันเป็นทุกข์โทษภัยลด
น้อยลง  โมหะก็ช่วยไม่ได้  โมหะได้แต่เพิ่มทุกข์โทษภัยให้มากมายขึ้น
เท่านั้น  
การจะดูหน้าตาโมหะในใจตนให้รู้จัก   จึงอาจดูได้ด้วยการดู
ทุกข์โทษภัยที่เกิดแก่ตน  แม้มีมากก็รู้ได้ว่าโมหะในใจตนมีมาก  จึง
เป็นเหตุให้คิดผิดเห็นผิดจนถึงทำผิดมาก  ได้รับผลเป็นทุกข์โทษภัย
มาก  คิดผิดเห็นผิดทำผิดในทางใดมาก  ก็รู้ได้ว่ามีโมหะในทางนั้น
มาก  เช่น  คิดผิดเห็นผิดว่าบุญบาปไม่มีแล้วทำบาปมาก  ก็รู้ได้ว่ามี
โมหะมากในเรื่องบุญบาป  
โมหะหรือความหลงผิดไม่มีปัญญารู้จริงในตัวอย่างนี้แหละที่
จะทำให้ความทุกข์ในวัฏสงสารเพิ่มมากขึ้น   มิใช่อย่างเดียวกับความ
ไม่มีปัญญารู้ในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน   หรือในการหาเลี้ยงชีพให้
สมบูรณ์พูนสุขที่เป็นปัญญาในทางโลกแท้ ๆ   ซึ่งไม่นับเป็นโมหะหรือ
ความหลง   ดังนั้น เมื่อจะทำโมหะหรือความหลงที่มีอยู่ในสามัญชน
ทุกคนให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไป   คือจนถึงเปลี่ยนสภาพจิตใจ
จากความเป็นบุถุชนให้เป็นอริยบุคคล  ต้องอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นเป็น
ลำดับ   และต้องเป็นการอบรมปัญญาที่จะทำให้กิเลสคือตัวโมหะลด
น้อยลง   นั่นก็คือ   ต้องอบรมปัญญาที่จะทำให้ความทุกข์ในการต้อง
เวียนว่ายตายเกิดให้ลดน้อยลงเป็นลำดับ   จนถึงหมดสิ้นไป   ได้มี
ความสุขอย่างยิ่ง   จนถึงได้มีบรมสุขคือถึงพระนิพพาน   อันเป็นผล
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สูงสุดของการทำดีได้ดีในพระพุทธศาสนาที่ไม่มีในศาสนาอื่น  
ปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้โมหะหรือความหลงผิดลดน้อยลงได้  
จึงต้องตั้งใจจริงพากเพียรอบรมปัญญาในทางพระพุทธศาสนาให้
สม่ำเสมอ
อนึ่ง   อันความง่วงเหงาหาวนอน   เซื่องซึม   ฟุ้งซ่าน   ลังเล  
เคลือบแคลงสงสัย  ก็เป็นโมหะ  เพราะนิวรณ์หรืออาการดังกล่าวนั้น
เป็นเหตุให้ความคิด   ความเห็น   ความเชื่อ   และความรู้ผิดไปจาก
ความจริง  ผู้ที่ง่วง  ที่ซึม  ที่ฟุ้ง  ที่ลังเล  ที่สงสัย  เป็นผู้ที่ปัญญาไม่
อาจเกิดได้   และเมื่อปัญญาไม่เกิด  โมหะก็เกิดนี้เป็นธรรมดา  นึกถึง
ตัวเองก็จะเห็นได้ไม่ยาก  เวลาที่ง่วง  หรือ  ซึม  หรือฟุ้ง  หรือลังเล  
หรือสงสัย   ย่อมเป็นเวลาที่ไม่อาจใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความคิด  
ความเห็น   ความเชื่อ   หรือความรู้   ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้
ตามสมควร  เวลานั้นเป็นเวลาที่มีโมหะมาก  มีความหลงผิดมาก  
ถ้าจะเปรียบความหลงเป็นความหลับ   ความคิด   ความเห็น
และความเชื่อความรู้ของผู้มีความหลงก็เปรียบเหมือนความฝัน   คือ
ไม่จริง   แต่ขณะฝันหรือขณะมีความหลงย่อมคิดว่าจริง   ย่อมยินดี
ยินร้ายไปตามเหตุการณ์ที่ประสบ   ทุกคนจะรู้ว่าฝันต่อเมื่อตื่นแล้ว  
เมื่อยังหลับฝันอยู่จะคิดว่าเป็นความจริง  ผู้หลงอยู่ก็เหมือนกัน  เรียก
ได้ว่าเป็นผู้ฝันไปทั้งกำลังตื่นอยู่   เมื่อประสบโลกธรรม  ธรรมสำหรับ
โลกอันเป็นอิฏฐารมณ์   อารมณ์ที่น่าปรารถนา   เช่น   ลาภ   ยศ  
สรรเสริญ  สุข  ก็ตื่นเต้นยินดี   เมื่อประสบอนิฏฐารมณ์   อารมณ์ที่
ไม่น่าปรารถนา  เช่น  เสื่อมลาภ  เสื่อมยศ  นินทา  ทุกข์   ก็ยินร้าย  
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ฟุบแฟบ   เสียใจ   เพราะรู้สึกว่าเป็นการได้การเสียจริง ๆ   เมื่อได้ก็
ดีใจ   เสียก็เสียใจ   นี้เป็นธรรมดาของสามัญชน   แต่เมื่อพูดถึงใน
กระแสธรรมก็เรียกว่าเป็นความหลง  
นอกจากนีย้ งั มีความสำคัญผิด  เชือ่ ผิดต่าง ๆ ในเรือ่ งทัง้ หลาย
ซึ่ ง เป็ น ตั ว ความหลงอย่ า งชั ด แจ้ ง อี ก มาก   ทุ ก คนเมื่ อ พิ จ ารณาดู
เหตุการณ์ที่ตนเองประสบอยู่ก็ย่อมรู้ว่าได้เคยมีความเห็น   ความ
เข้าใจ   และความเชื่อ   ผิดมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่าง   ขณะไม่รู้
ก็ย่อมเห็นว่าจริง  ครั้นรู้แล้วจึงจะเปลี่ยนความเห็นได้ว่าไม่จริง  เป็น
ความสำคัญผิดเชื่อผิดของตัวเอง  
สรุปได้ว่า   โมหะความหลงผิด   ถือเอาผิดนี้   คือถือเอาผิด
จากสัจจะ  ตัวความจริง  สัจจะคือตัวความจริงเป็นอย่างหนึ่ง  ถือเอา
เป็นอย่างหนึ่ง  เช่น  สัจจะเป็นทุกข์  แต่ถือเอาเป็นสุข  สัจจะเป็นเหตุ
เกิดทุกข์   ถือว่าไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์   สัจจะเป็นความดับทุกข์   ถือว่า
เป็นความไม่มีสุข   สัจจะเป็นทางปฏิบัติให้ดับทุกข์   ถือว่าให้เกิดทุกข์  
ฉะนั้น   เมื่อมีโมหะถือเอาผิดจึงเหมือนหลับ   แล้วฝันเห็นบ้างราง ๆ  
แต่ไม่จริง  หลงยินดียินร้ายอยู่   คนสามัญเป็นดังนี้   และยากจะรู้สึก
ว่ากำลังหลับฝันอยู่   ก็เหมือนคนหลับฝันไม่รู้สึกตัว   คิดเห็นในขณะ
ฝันว่าเป็นจริง  
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ในสัจจะทั้งหลายตาม
ความจริง   ทรงเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์   ทรงเห็นเหตุเกิดทุกข์   ความ
ดับทุกข์   ตามเป็นจริง   และทรงเห็นสัจจะทางปฏิบัติให้ดับทุกข์   จึง
ทรงรู้โลกธรรมตามจริง   จะเป็นอิฏฐารมณ์   อนิฏฐารมณ์   ก็ตาม  
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ทรงรู้ว่าเป็นธรรม   คือเรื่องของโลก   อยู่ในโลก   จะเป็นบุถุชนหรือ
อริยบุคคล   ก็ต้องพบโลกธรรม   ซึ่งเป็นเรื่องโลก   จะปรารถนาหรือ
ไม่ก็ต้องพบ   และได้ทรงตรัสรู้ว่าโลกธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง   เป็นทุกข์  
แปรปรวนเป็นธรรมดา   มีได้ต้องมีเสีย   เมื่อยึดเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์  
ไม่ต้องเป็นเรื่องภายนอก   ชีวิตนี้เอง   เมื่อมีเกิดก็ต้องแตกดับ   เป็น
โลกธรรมเหมือนกัน  ไม่มีใครบังคับเอาไว้ได้  
เมื่อทำความรู้ให้เข้าถึงความจริงดังนี้   ก็จะไม่ไปฝืนโลก   ไม่
ไปรั้งโลก   เหมือนรั้งดวงอาทิตย์ไม่ให้โคจร   โลกหมุนก็ให้หมุนไป  
โลกธรรมก็หมุนไปด้วย  มีเช้าแล้วก็มีสาย  บ่าย  เย็น  จะให้เช้าอยู่
เสมอไม่ได้   แม้จะเย็นค่ำไปแล้ว   ก็จะกลับมาเช้าใหม่   ธรรมดา
หมุนเวียนอยู่ดังนี้   ผู้มีความรู้ในคติธรรมดาของโลกธรรมตามสัจจะ  
ไม่ยึดถือในทางผิดธรรมดา  ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดา  คือปล่อย
วาง  เรียกว่าเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้   ปราศจากโมหะคือความหลง  จัก
ไม่มีความยินดียินร้าย  ความฟูขึ้นฟุบลงอีกต่อไป  

ความจริงคือที่มาของความสุข

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้จนตื่น   จึงทรงได้พระนามว่า   พุทโธ  
และเพราะเหตุนี้จึงทรงเบิกบานแล้ว   เพราะปราศจากทุกข์ทั้งปวง  
ทรงรู้เต็มที่   ทรงมีคุณธรรมทั้งปวงเต็มที่   ไม่บกพร่อง  เพราะทรงมี
ความรู้ที่สมบูรณ์   ไม่บกพร่อง   ไม่มีสัจจะอะไรที่ไม่ทรงรู้   ทรงรู้
บริบูรณ์   ทรงสิ้นทุกข์   สิ้นความเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวง   จึง
ทรงเบิกบานเต็มที่   เหมือนดอกบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์   ปัญญาตรัสรู้
ก็เทียบได้กับแสงอาทิตย์   เมื่อตรัสรู้ก็ทรงเบิกบานเต็มที่   ไม่บกพร่อง  
จึงได้พระนามพุทโธ   เมื่อทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้ผู้ฟังตื่นด้วยความรู้  
คือรู้จนตื่นจากหลับคือความหลงใหลดังกล่าว  
แต่ว่าโลกยังมีโมหะอยู่มาก   ดังที่มีพุทธภาษิตว่า   “โลกมืด
มีความมืดคืออวิชชาโมหะหุ้มห่ออยู่”   และได้มีพระพุทธภาษิตเตือน
ว่า   “ไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีป   คือธรรมที่จะส่องให้รู้สัจจะคือ
ความจริง”  
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ธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นดวงประทีปที่จะส่องให้รู้สัจจะ
คื อ ความจริ ง ดั ง กล่ า ว   แต่ ผู้ ที่ มี ค วามมื ด หุ้ ม ห่ อ มาก   เหมื อ นคน
ตาบอด  แม้จะมีแสงสว่างอยู่ก็ไม่เห็น  สิ่งที่ทำให้เกิดความมืดเหมือน
ตาบอด   ก็ ไ ด้ แ ก่ โ ลกธรรมทั้ ง หลายเป็ น ต้ น   เมื่ อ ลุ่ ม หลงเกิ น ไป  
แสงสว่างคือธรรมยากจะส่องเข้าถึงจิตใจ   ผู้ที่สนใจศึกษาให้รู้คำ
สัง่ สอนของพระพุทธเจ้าให้รสู้ จั จะพอสมควร  ปฏิบตั ติ วั ให้มสี ติปญ
ั ญา
ในธรรมพอสมควร  
ย่ อ มได้ เ ปรี ย บเวลาประสบโลกธรรมทั้ ง หลาย   จั ก พอมี
แสงสว่างให้เห็นความจริง   โลกธรรมทั้งปวงจะไม่ทำให้ตาบอด   ซึ่ง
ตาบอดแล้วแสงสว่างก็ไร้ประโยชน์   ต้องตาดี   มีแสงสว่างลืมตามอง
ก็เห็นสัจจะคือความจริง  เพราะฉะนั้น  ผู้ยังมีตาดี   เรียกว่ามีละออง
ในจักษุน้อย   ก็ยังพอเป็นเวไนย   คือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอน
อบรมได้  สามารถใช้ตาอาศัยธรรมเป็นแสงสว่างให้เห็นสัจจะคือความ
จริงได้  
อันการจะปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาในธรรมนั้น  ในชั้นต้นท่าน
ให้อาศัยสัญญา  คือการจำได้หมายรู้  
เช่นจำไว้ให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนไว้ว่า  
ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   คือทุกสิ่งไม่เที่ยง   ทนอยู่ไม่ได้  
ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง  และไม่อยู่ใต้อำนาจการบังคับบัญชาหรือ
ความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้น   เมื่อทุกสิ่งเป็นดังกล่าวจึงไม่
ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้เที่ยง  ให้ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง  ให้เป็นไป
ตามความปรารถนาต้องการของตน   เพราะแม้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ผิด
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จากสัจจะเช่นนั้นแล้ว   เมื่อไม่เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่น   เพราะ
เป็นไปไม่ได้  ก็ย่อมจักผิดหวัง  เสียใจ  เกิดความทุกข์  ความยินร้าย  
การที่จะให้แลเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาของตนเองว่า   ทุก
สิ่งเป็นอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ย่อมเป็นการยากสำหรับคนทั่วไป  
จึงเป็นการจำเป็นจะต้องอาศัยสัญญาการจำได้หมายรู้เป็นทางดำเนิน  
เช่น  ผู้ที่กลัวความแก่   ไม่ต้องการแก่   ต้องการเป็นหนุ่มสาวสวยสด
งดงามอยู่เสมอตลอดไป   ก็จำเป็นจะต้องอาศัยสัญญาจำคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าไว้   ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องแก่   ต้องเจ็บ  ต้องตาย  จะ
หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้   ทุ ก คนถ้ า ไม่ ต ายเสี ย ก่ อ นแก่ ก็ ห นี ค วามแก่ ไ ม่ ไ ด้  
ต้องแก่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงวาระหนึ่ง   ผู้ที่ไม่ต้องการแก่   ดิ้นรนจะ
รักษาความไม่แก่ไว้เสมอ  นับว่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด  ต้อง
นึกถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดังกล่าว   แล้วพยายามปลงใจเสีย
ให้ได้ว่าทุกคนต้องแก่   เช่นเดียวกับที่ต้องตาย  ถ้าไม่อาศัยสัญญาคือ
ความจำได้หมายรู้   จะมุ่งหน้าใช้แต่ปัญญาตนเองให้สามารถรู้แจ้งเห็น
จริงในอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ย่อมจะตายเปล่า  โดยไม่อาจรู้แจ้ง
เห็นจริงเลย   โดยไม่อาจทำโมหะความหลงผิดให้ลดน้อยถึงหมดสิ้น
ไปได้เลย  
การอาศัยสัญญาจึงเป็นความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยสำหรับ
ผู้ต้องการจะลดกิเลสให้น้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง   พระ
พุทธองค์ตรัสรู้ไว้อย่างไร  และทรงสั่งสอนไว้อย่างไร  ควรต้องศึกษา
ให้รู้ให้เข้าใจ   จะได้เลือกหยิบยกไปเป็นสัญญาประกอบความเพียร
พยายามพิจารณาเจริญปัญญา   เพื่อทำโมหะความหลงให้ลดน้อยลง  
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ไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนนานาประการ
อันการเกิดขึ้นแห่งปัญญาเห็นจริงด้วยตนเองในเรื่องใดก็คือ
การดับไปซึ่งโมหะความหลงผิดจากความจริงในเรื่องนั้น   ดังนั้น  
การอาศัยความจำได้หมายรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกอบ
ความเพียรพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นจริงด้วยตนเอง   จึงเป็นการ
ปฏิบัติเพื่อทำโมหะความหลงผิดจากความจริงในเรื่องทั้งปวงให้ลด
น้อยถึงหมดสิ้นไปได้
สามัญชนทั้งปวงมีความยึดมั่นถือมั่น   จะให้สิ่งทั้งหลายเที่ยง  
ให้ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง   ให้เป็นไปตามอำนาจความปรารถนา
ต้องการของตน   แต่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง   ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวน
เปลี่ยนแปลง   ไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใด  
พระพุทธองค์ตรัสรู้ทรงเห็นแจ้งในสัจธรรมนี้   และได้ทรงแสดงไว้ใน
พระธรรมคำสั่งสอนอันเปรียบเหมือนดวงประทีปส่องโลกให้สว่าง  
พ้นจากความมืดคืออวิชชาหรือโมหะที่หุ้มห่ออยู่   ผู้ต้องการให้จิตใจ
พ้นจากความมืด  มีความสว่าง  นั่นคือพ้นจากความทุกข์   ได้มีความ
สุข   ต้องจำสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ให้แม่นยำ   เมื่อ
โมหะความหลงผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแสดงตัวขึ้นในจิตใจ  
สัญญาความจำได้ในสัจจธรรมที่ทรงสอนไว้จะเป็นเครื่องช่วย
ยับยั้งความหลงผิดได้  มากหรือน้อยแล้วแต่กำลังของสติและปัญญา  
เช่นคนหนุ่มสาวที่หลงยินดีในความหนุ่มความสาวปรารถนาจะ
ยืดยุดความหนุ่มสาวนั้นไว้   ให้เที่ยง   ให้ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง  
ให้เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของตน   พยายามทำทุกอย่างที่
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คิดว่าจะเกิดผลดังความหลงผิด   เป็นต้นว่าบำรุงรักษาด้วยประการ
ต่าง ๆ   แต่การกระทำเช่นนั้นหาอาจทำให้สัจธรรมเปลี่ยนแปลงได้ไม่  
ทุกสิ่งในโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของสัจธรรม  คือไม่เที่ยง  เป็นทุกข์   ทน
อยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวน   เปลี่ยนแปลง   และไม่เป็นไปตามอำนาจ
ความปรารถนาต้องการของผู้ใด   แม้จะบำรุงรักษาเพียงใด   ก็ต้อง
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป   และต้องไม่เป็นไปตามความปรารถนา
พอใจของผู้ใดทั้งสิ้น  นั่นก็คือเป็นหนุ่มเป็นสาว  ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนุ่ม
เป็นสาวอยู่ได้เสมอไป  จะต้องแก่เริ่มแต่แก่น้อยแล้วก็แก่มาก  แก่เข้า
ทุกที   ผู้ที่มีสัญญาจำที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ได้ดังกล่าว   หากจะ
หลงยินดีขึ้นมา   แม้สัญญาที่จำได้นั้นปรากฏขึ้นด้วย   ก็จะยับยั้ง  
ความหลงยินดีนั้นได้   ทำให้สติเกิดขึ้นได้   และปัญญาของตนเองเกิด
ขึ้นด้วยเมื่อใด  เมื่อนั้นก็จะทำให้ความหลงยินดีหมดสิ้นไป  
มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องเป็นทุกข์   เพราะพยายามต่อสู้
ไม่ให้แก่   นับว่าเป็นการต้องเป็นทุกข์เปล่าจริง ๆ   เพราะถึงอย่างไร
ก็หนีความแก่ไม่พ้น  ทุกข์หรือไม่ทุกข์   ทุกคนต้องแก่   เช่นนี้แล้วน่า
จะพิจารณาดูว่า  ควรจะทุกข์เพราะกลัวแก่หรือไม่ควร  การที่จะห้าม
ไม่ให้ตกแต่งบำรุงรักษาร่างกายของแต่ละคนนั้น   เป็นสิ่งห้ามกันได้
ยาก   ยากทั้งที่ผู้อื่นจะห้าม   และยากทั้งที่ตัวเองจะห้ามใจตัวเองด้วย  
ดังนั้น  ทางที่ดีก็น่าจะให้เป็นว่า  ตกแต่งบำรุงรักษากันไปพลาง  แต่
ต้องมีสัญญา   คือจำไว้ให้ได้ด้วยว่า   ถึงอย่างไรก็ไม่ใครหนีความแก่
ได้  ทุกคนต้องแก่  เราเองก็ต้องแก่  เป็นหลักธรรมดา  เป็นสัจธรรม  
ฝืนไม่ได้   แก้ไขไม่ได้   การปล่อยใจให้เป็นทุกข์กลัวความแก่   อยาก
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จะหลีกเลี่ยงความแก่   คือการยอมให้ใจตกอยู่ใต้อำนาจของโมหะ
ความหลงผิดประการหนึ่ง   ผู้ต้องการยกระดับจิต   ทำจิตให้เบาบาง
จากกิเลส  ต้องแก้ความหลงผิดประการนี้ให้ได้ด้วยเหมือนกัน  จึงจะ
สามารถมีความสุขได้  ไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่ส่องกระจกเห็นตนเอง  เห็น
ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของตนเอง   จะเกิดความทุกข์   จิตใจ
เศร้าหมอง  เพราะอำนาจโมหะความหลงผิดที่ต้องการจะไม่แก่  
จิตใจที่เศร้าหมองจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น   แก่ก็จะต้องแก่  
และจะเป็นการแก่อย่างเศร้าหมอง  ไม่ผ่องใส  แต่ถ้าเลิกกลัวแก่เสีย
ได้   ด้วยอาศัยสัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงก็จะเป็นการแก่ที่
ไม่เศร้าหมอง  ที่ผ่องใส  
ใช้สติและใช้ปัญญา   โดยอาศัยสัญญา   พิจารณาให้เห็นจริง
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า  ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง  ไม่เที่ยง  ทุกขัง  
เป็ น ทุ ก ข์ ท นอยู่ ไ ม่ ไ ด้   ต้ อ งแปรปรวนเปลี่ ย นแปลง   เป็ น อนั ต ตา  

ไม่อยู่ใต้อำนาจการบังคับบัญชาหรือความปรารถนาต้องการของผู้ใด  
สังขารร่างกายนี้ก็เช่นกัน  เป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  
คนเป็นจำนวนมากพยายามต่อต้านความแปรปรวนเปลีย่ นแปลง
ของสังขาร   หรือพูดง่าย ๆ ว่าพยายามต่อต้านความแก่   พยายาม
จะไม่ให้ตนแก่   นั่นก็เป็นเพราะมีโมหะความหลงผิด  คิดว่าคงจะมีวิธี
ใดวิธีหนึ่งที่ให้ผลสมปรารถนา   คือทำไม่ให้แก่ได้   ซึ่งถ้าโมหะความ
หลงผิดนั้นสิ้นไปเมื่อไร   ก็จะรู้ชัดว่าไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะยับยั้งความ
ไม่เที่ยงของสังขารร่างกายได้เลย  
ยั ง มี โ มหะความหลงผิ ด อี ก ชั้ น หนึ่ ง ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ พ ยายาม
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ต่อต้านความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกาย  มิให้ผ่านจาก
หนุ่มสาวไปสู่ความเฒ่าชรา  นั้นคือ  ความหลงผิดคิดว่าความสวยสด
งดงามของความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นมีความสำคัญเหนือความดี   ถ้า
ไม่มีความหลงผิดเช่นนี้แล้วก็จะต้องพยายามทำความดี   สร้างความดี  
อบรมจิ ต ใจ   ให้ มี ค วามดี ยิ่ ง กว่ า ที่ จ ะพยายามบำรุ ง รั ก ษาร่ า งกาย
ต่อต้านความแก่ชรา   การพยายามบำรุงรักษาร่างกายให้มีกำลังแข็ง
แรงเสมอเป็ น การดี   แต่ ก ารพยายามบำรุ ง รั ก ษาจิ ต ใจให้ เ ข้ ม แข็ ง
สมบูรณ์ด้วยความดี  ยิ่ง ๆ ขึ้น  เป็นการดียิ่งกว่า  ผู้มีปัญญาเห็นถูก
ย่ อ มจะเห็ น เช่ น นี้   แต่ ผู้ มี โ มหะความหลงผิ ด ย่ อ มจะไม่ เ ห็ น เช่ น นี้  
ย่อมจะถูกโมหะ   ความหลงผิดนี้นำไปสู่ความหลงผิดอีกชั้นหนึ่งดัง
กล่าวแล้ว   คือความหลงผิดว่าจะสามารถต่อต้านความแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายได้   และเมื่อทำไม่ได้สำเร็จก็จะเกิด
ความทุกข์  โมหะย่อมนำให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ กันเช่นนี้  
สามีภริยาที่อยู่กันจนแก่เฒ่านั้นมิใช่ว่าจะไม่แลเห็นความแก่
เฒ่าของกันและกัน   แต่ทั้ง ๆ ที่เห็นแต่ก็เหมือนไม่เห็น   เพราะมี
สิ่งอื่นที่เห็นเด่นชัดกว่า  มีความสำคัญเหนือกว่า  สิ่งนั้นคือความดีที่
มีต่อกัน  
สามีภริยาที่แยกกันตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เฒ่า  มิใช่ว่านึกล่วงหน้า
ไปถึงความแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามของแต่ละฝ่าย   ที่จริงก็ยังเห็นความ
สวยงามความหนุ่ มสาวของกั น และกั นอยู่   แต่ ทั้ ง ๆ ที่ เห็ นแต่ ก็
เหมือนไม่เห็น  เพราะมีสิ่งอื่นที่เด่นชัดกว่า  สำคัญกว่า  นั่นคือการ
ไม่เห็นความดีของกันและกัน  
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แม้พิจารณาความจริงนี้ให้เห็นด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อน
กลัวความแก่   ย่อมเห็นจริงว่าความดีสำคัญกว่าความสวยสดงดงาม
ของหนุ่มสาว   ย่อมเบิกบานที่จะใช้ความคิดและสติปัญญาสรรค์สร้าง
ความดีเต็มความสามารถ  
ผู้ที่ทำความดีสม่ำเสมอจะมีความดีเป็นนิสัย  เป็นพื้นใจ  ผู้มี
ปัญญาย่อมเห็นจริงเช่นนี้   แต่แม้จะยังไม่เกิดปัญญาเห็นจริงด้วย
ตนเอง   ยังมีโมหะความหลงผิดอยู่   ก็อาจทำปัญญาในเรื่องนี้ให้เกิด
ขึ้นได้   ด้วยวิธีที่กล่าวแล้ว   คืออาศัยสัญญาเป็นทางดำเนิน   จำที่
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้   แล้วพิจารณาตามไปจนเกิดปัญญาของ
ตนเอง  เห็นจริงตาม  ว่าความดีทำให้เสมอจะยังใจให้เป็นใจที่ดี  และ
ใจที่ดีนี้แหละเป็นใจที่มีค่าเหนือค่าของสิ่งอื่นใดทั้งหมด  
อย่างไรก็ตาม   มีโมหะความหลงผิดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้จัก
ความดีไม่ถูกต้องตามเป็นจริง   ไปถือเอาความไม่ดีเป็นความดี   ถือ
เอาความดีเป็นความไม่ดี   นี้ปรากฏมีอยู่เสมอ   เช่น   ถือเอาการที่
สามารถสร้างตนให้มั่งมีขึ้นได้ด้วยวิธีไม่สุจริตว่าเป็นความดี   และถือ
เอาการที่ต้องยากจนเพราะไม่ใช้วิธีทุจริตว่าเป็นความไม่ดี   เป็นต้น  
โมหะความหลงผิดเช่นนี้   ทำให้คนทำผิดโดยคิดว่าเป็นถูก   จึงทำได้
ทำเอา   ไม่ตะขิดตะขวง   และไม่หยุดยั้ง   สำหรับผู้ทำเพื่อเงินก็ทำ
อย่างที่เรียกกันว่าไม่รู้จักอิ่ม  ไม่รู้จักพอ  ซึ่งก็เพราะอำนาจของโมหะ
เท่านั้นทำให้เป็นไป   คือ   เมื่ออำนาจของโมหะทำให้เห็นว่าทำเช่นนั้น
ถูก  ทำเช่นนั้นดี   แล้วทำไมเล่าจึงจะไม่ควรทำต่อไป  ในเมื่อเป็นการ
ทำถูกเป็นการทำดี  
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เมื่อใดสามารถทำลายโมหะความหลงผิดในเรื่องเห็นดีเป็นชั่ว  
เห็นชั่วเป็นดีเสียได้   แม้เพียงเล็กน้อย   ก็จะทำความชั่วความไม่ดี
เหมือนแต่ก่อนไม่ได้   จะรู้จักตะขิดตะขวง   จะรู้จักยับยั้ง   ทั้งนี้ก็
เพราะอำนาจของปัญญารู้ตามเป็นจริงช่วยยับยั้งไว้   ก็ใครเล่าที่ไม่ตก
อยู่ใต้อำนาจของโมหะความหลงผิดจะยินดีทำความชั่ว   จะไม่ยินดี
ทำความดี  
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า   การกระทำทุกอย่างมีผล   ทำดี
ได้ดี   ทำชั่วได้ชั่ว   ถ้าไม่มีโมหะความหลงผิดจะไม่มีใครทำชั่ว   จะมี
แต่คนทำดี   โมหะจึงเป็นเหตุแห่งการทำชั่วที่จะนำให้เกิดผลชั่ว  โมหะ
จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพยายามทำให้ลดน้อยลงจากจิตใจของตนเป็น
ลำดับ ๆ ไป  ด้วยการอบรมปัญญาทางพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้น
เป็นลำดับ ๆ  เช่นเดียวกัน  
ความสกปรกล้างได้ด้วยน้ำสะอาดฉันใด  โมหะความหลงผิด  
ก็ทำลายได้ด้วยปัญญาฉันนั้น  
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