กําลังใจ ๑
โดย พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
www.kammatthana.com

ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกเป็ นธรรมทาน
ท่านสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตแต่อย่างใด
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คํานํ า
ความสุข สงบ นิ่ง ทีไ่ ด้รบั จากการฟังเทศน์ ฟังธรรม เป็ นเสมือนนํา้ เย็นทีช่ โลมจิตให้ต่นื
เบิกบาน และชุ่มชื่น เป็ นอาหารทีห่ ล่อเลี้ยงให้ดวงจิตนี้ มีกาํ ลัง มีสมาธิและเกิดปัญญาที่
จะต่อสูก้ บั ความทุกข์ ทีค่ นเราพบอยู่ทกุ ขณะในชีวติ ประจําวัน เมือ่ ผูฟ้ งั ได้นอ้ มนําคําสัง่
สอนมาพินิจพิจารณา และปฏิบตั ติ าม ก็สามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ออกไปได้อย่าง
ดียง่ิ และสามารถใช้ชวี ติ ให้อยู่ เหนือสุข เหนือทุกข์ ได้
จากการทีเ่ ข้าถึงรสพระธรรม และรูถ้ งึ ผลบุญแห่งการฟังธรรม จึงมีความปรารถนาทีจ่ ะ
ให้บคุ คลอืน่ ๆ ได้มโี อกาสฟังธรรมอยู่เสมอๆด้วยเช่นกัน แต่ไม่ตอ้ งจํากัดด้วย ฐานะ
เพศ วัย กาล เวลา และสถานที่ จึงเป็ นทีม่ าของการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ข้นึ โดยนํามา
จากการเทศนาทีไ่ ด้โปรดญาติโยม ทีเ่ ข้ามาปฏิบตั ธิ รรม และทําบุญใส่บาตรทีว่ ดั ญาณฯ
อยู่เป็ นประจํา เป็ นเวลาหลายปี
การได้ฟงั ธรรม การเผยแผ่ธรรมะ การได้พจิ ารณาปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทีถ่ กู ต้อง ลว้ น
เป็ นเรื่องของการสัง่ สมบุญด้วยกันทัง้ สิ้น ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความเชื่อมันว่
่ าทัง้ ผูใ้ ห้ คือ
ผูท้ ไ่ี ด้มสี ่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ และผูร้ บั คือพวกเราทุกคน จะสร้างสานบทบาทผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั กันสืบต่อไป เพือ่ จะโยงใยเป็ นสายบุญทีส่ าดแสงดุจดวงประทีป อันจะนําพาพวกเรา
ให้ได้เห็นทางแห่ง มรรค ผล นิพพาน ในทีส่ ุด
คณะผูจ้ ดั ทํา
พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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กัณฑ์ท่ี ๑

กามสุขเป็ นทุกข์
พรรษา ๒๕๔๐

การทีญ
่ าติโยมมาอยู่ปฏิบตั ธิ รรมนี้ถอื ว่ามาปฏิบตั เิ นกขัมมะ คําว่าเนกขัมมะก็คอื การออก
จากกามสุขนัน่ เอง กามสุขก็อย่างทีพ่ ูด คือความสุขทีเ่ ราจะต้องใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย
สัมผัสกับ รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส ต่างๆ นานา แล ้วก็เกิดการบันเทิงรื่นเริงใจ
แต่ไม่เกิดความอิม่ ใจ ไม่เกิดความพอ ไม่เกิดความเย็นใจ เป็ นความสุขทีม่ คี วามเร่าร้อน
จิตใจ เพราะได้สมั ผัสสิง่ ไหนทีเ่ ป็ นสิง่ ทีถ่ กู อกถูกใจ เป็ นรูปก็ดี เป็ นเสียงก็ดี ก็เกิด
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ เกิดความหวงแหน เกิดความเสียดาย อยากจะให้สง่ิ นัน้ ๆ ที่
ตัวเองสัมผัสทีช่ อบนัน้ ให้อยู่กบั ตัวเองไปนานๆ ก็เลยมีความกังวล กลัวว่ามันจะไม่อยู่
กับตัวเองไปนาน ความสุขทีไ่ ด้เลยต้องเสียไปกับความทุกข์ทเ่ี กิดจากความห่วง ความ
เสียดาย ความหวงแหน ก็เลยเป็ นความสุขทีป่ นไปกับความทุกข์ ได้สง่ิ ทีต่ วั เองชอบมา
แต่กต็ อ้ งระวังรักษาและก็มคี วามกังวลว่ามันจะหมดไปเมือ่ ไหร่ และในทีส่ ุดมันก็ตอ้ ง
หมดไป เพราะโดยธรรมชาติของสิง่ ทัง้ หลายในสากลโลกมันเป็ นของไม่เทีย่ ง ด้วยเหตุ
ทีว่ า่ มันเป็ นของไม่เทีย่ งและเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ในความควบคุมของเรา ทีจ่ ะบังคับให้มนั อยู่
กับเราไปได้ตลอด มันก็เลยเป็ นทุกข์
แต่สง่ิ ทีเ่ ราสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กบั เราไปได้ตลอด สามารถให้ความสุขกับเราไป
ได้ตลอด และเป็ นสิง่ ทีจ่ รี งั ถาวรไม่เปลีย่ นแปลงก็มอี ยู่ ตัวนี้แหละทีเ่ ราแสวงหากัน และ
ตัวนี้ทเ่ี ราต้องการพบมัน ตัวนี้กค็ อื จิตใจของเรานัน่ เอง จิตใจนี้มนั เป็ นของไม่ตาย มัน
เหมือนกับนํา้ นํา้ นี่ทาํ ลายยังไงมันก็ไม่สูญ ต้มมันมันก็ระเหยขึ้นไปเป็ นไอ พอมันขึ้นเป็ น
ไอมันก็กลายไปเป็ นเมฆ พอไปสัมผัสความเย็นเข้ามันก็ตกลงมาเป็ นนํา้ อีก มันก็วนไป
เวียนมาอย่างนี้ จิตของมนุษย์เราก็เช่นกัน มันก็ไม่ตาย ไม่สูญสลายหายไป มันก็วนไป
เวียนมา เวียนว่ายตายเกิด ออกจากร่างนี้มนั ก็ไปสู่อกี ร่างหนึ่ง สุดแท้แต่เหตุปจั จัยทีจ่ ะ
พาไป
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เหตุปจั จัยส่วนใหญ่เราเรียกว่ากรรม กรรมก็คอื การกระทําของเรา ทางกาย ทางวาจา
และทางใจ ถ้าเราทําไปในทางทีด่ อี ยู่ในทํานองคลองธรรมอยู่ในศีลธรรม ก็จะไปสู่ทด่ี ที ่ี
เรียกว่าสุคติหรือสวรรค์ พระพุทธเจ้าบอกว่าผูใ้ ดมีศีลห้า ผูน้ นั้ ไปสวรรค์ และผูใ้ ด
ละเมิดศีลห้าอยู่เป็ นอาจิณก็ตอ้ งไปนรก นี่กเ็ ป็ นภาษาพระ สวรรค์กบั นรก จิตใจพอออก
จากร่างกายก็ไปอยู่อกี ร่างหนึ่งหรืออีกภพหนึ่งอีกภูมหิ นึ่ง แต่จติ ใจนัน้ ก็ไม่สูญสลายไป
ไหนไปตามวาระแห่งกรรมบุญทีจ่ ะพาไป
ทีน้ ีคนเราไม่ได้ทาํ แต่บญ
ุ อย่างเดียว และก็ไม่ได้ทาํ แต่บาปอย่างเดียว ทําทัง้ บุญทัง้ บาป
และทีไ่ ม่ใช่บญ
ุ และไม่ใช่บาป สลับผลัดเปลีย่ นไปตามอารมณ์ ตามเหตุการณ์ เวลาทีผ่ ล
บุญผลกรรมมันแสดงขึ้น ก็เลยสลับกันไป บางทีบางคนรูส้ กึ ว่าทําบุญมากในชาติน้ ี แต่
รูส้ กึ ว่าไม่ค่อยได้รบั ความสุขเท่าไหร่ ก็เพราะว่าบุญทีต่ วั เองทําอยู่นนั้ ยังไม่ส่งผลให้ ผลที่
ตัวเองได้รบั นัน้ มันเป็ นผลของกรรมทีท่ าํ มาในอดีต มันก็เลยเหมือนกับว่าทําดีไม่ได้ดี
ส่วนบางคนทําความชัว่ อยู่ตลอดเวลา แต่รูส้ กึ ว่าได้ดอี ยู่เรื่อย นัน่ ก็เป็ นเพราะว่ากรรมชัว่
ทีเ่ ขาทําในปัจจุบนั นี้มนั ยังไม่ส่งผล ส่วนความดีต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับเขานัน้ มันเกิดขึ้นมา
จากบุญหรือความดีทเ่ี ขาเคยทําไว้ในอดีต มันส่งผลให้ในปัจจุบนั นี้ มันก็เลยเกิด
ความรูส้ กึ ว่าคนทําชัว่ กลับได้ดี คนทําดีกลับไม่ได้ดอี ย่างนี้เป็ นต้น
เราก็ตอ้ งเข้าใจว่าการกระทํานี้ มีทงั้ อดีต ทัง้ ปัจจุบนั และก็จะมีต่อไปในอนาคต และการ
ทีผ่ ลของสิง่ เหล่านี้จะปรากฏขึ้น ผลบางอย่างก็ปรากฏขึ้นเร็ว ผลบางอย่างก็ปรากฏขึ้นช้า
ขึ้นอยู่กบั กรรมบุญแต่ละอย่างทีก่ ระทํากัน เหมือนกับต้นไม้หรือพืชต่างๆ บางอย่างก็
ออกดอกออกผลเร็ว บางอย่างก็ออกดอกออกผลช้า ถ้าปลูกต้นไม้ยนื ต้นใช้เวลาหลายปี
กว่าจะออกดอกออกผล แต่ถา้ ปลูกพวกพืชล ้มลุกต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพดนี้ ปลูกสาม
เดือนก็ออกผลให้แล ้ว อย่างนี้เป็ นต้น การกระทําต่างๆ ก็เหมือนกัน บางอย่างก็ออกผล
เร็ว บางอย่างก็ออกผลช้า แต่ลกั ษณะโดยรวมแล ้วมันก็ออกผลให้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ และผูท้ ่ี
จะรับผลนัน้ ก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ก็คอื จิตใจผูท้ ก่ี ระทํากรรมกระทําบุญนัน้ ๆ
ดังนัน้ ก็สรุปได้วา่ ผลของกรรมนัน้ ก็เหมือนกับรอยของเกวียน เวลาเกวียนมันหมุนไปบน
ดินนี่ ก็จะมีรอยตามไปตลอดเวลาฉันใด การกระทําของเราก็มผี ลตามมาฉันนัน้ จะช้า
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หรือจะเร็วเท่านัน้ เอง แต่ถา้ ทําดีกไ็ ด้ดี ทําชัว่ ก็ได้รบั แต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามเป็ นเครื่องตอบ
แทนไป ทําดี ทําบุญก็ได้รบั ความสุขใจ ถ้าทําความชัว่ ทําบาปทํากรรมเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็
จะได้รบั ความไม่สบายใจ ผลทีเ่ กิดทางด้านจิตใจนี้มนั เร็ว มันเกิดขึ้นได้ทนั ที ทันตาเห็น
เช่นเราทําบุญนี้ช่วยเหลือผูใ้ ดและเราเกิดความอิม่ เอิบใจ สุขใจ นี่แหละผลบุญมันเกิดขึ้น
แล ้ว และถ้าเราทําความชัว่ ไปด่าใคร ไปว่าใคร ประทุษร้ายผูห้ นึ่งผูใ้ ด หรือไปกลันแกล
่ ้ง
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดให้เขาได้รบั ความทุกข์ เราก็มคี วามไม่สบายใจเกิดขึ้นมา และผลทีม่ นั ปรากฏที่
ใจนี้มนั เร็ว
ผลพวงทีต่ ามมาทีหลัง คือถูกเขาจับเข้าตะราง หรือว่าทําดีแล ้ว มีคนอืน่ เขามาสรรเสริญ
ให้ลาภ ให้ยศกับเรา นี่มนั อาจจะช้า หรือบางทีอาจจะไม่มาเลยก็ได้ แต่สง่ิ เหล่านี้ไม่ถอื ว่า
เป็ นเรื่องสําคัญ คนเราถ้ามีความสุขอยู่ในจิตใจเสียอย่างแล ้วไม่ตอ้ งการอะไรหรอก ใคร
จะมาสรรเสริญเยินยอ ใครจะเอาเงินมากองให้ต่อหน้า มันก็ไม่มปี ระโยชน์สาํ หรับคนๆ
นัน้ เพราะคนนัน้ เขามีความอิม่ มีความพออยู่ในใจ บุญหรือความสุขนี่ ทําให้เรารูจ้ กั กับ
คําว่าพอ แต่ถา้ มีความอยากแล ้ว มีเท่าไหร่กไ็ ม่รูจ้ กั พอ ความทุกข์เกิดจากความอยาก
อยากเท่าไหร่กไ็ ม่รูจ้ กั พอ ได้มาเท่าไหร่กไ็ ม่รูจ้ กั พอ
เช่นวันนี้โยมเอาของมาให้หา้ ร้อยบาท พอพรุ่งนี้เอามาให้สามร้อยบาท มันจะรูส้ กึ ว่าน้อย
เหลือเกิน เคยให้ตงั้ ห้าร้อย วันนี้ให้แค่สามร้อย เรื่องของกิเลสมันเป็ นอย่างนัน้ เรื่องของ
ความอยากมันไม่รูจ้ กั คําว่าพอ แต่เรื่องของความสุขทีเ่ กิดจากการให้นนั้ พอเราให้เขาไป
แล ้ว เราสบายใจ มีเงินมีทอง มีขา้ วมีของ ทีม่ นั เหลือใช้ เกินความจําเป็ น บางทีเก็บไว้ก็
รูส้ กึ เกิดความรําคาญใจ ต้องมาคอยห่วง คอยดูแลรักษา ถ้าให้ไปเสีย สละไปเสีย หมด
เรื่องหมดราวไป มันกลับสบายใจ อยู่ตวั เปล่าๆ นี่มนั แสนสบาย มันไม่ตอ้ งไปห่วงหน้า
ห่วงหลัง การห่วงหน้าห่วงหลังก็เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง ฉะนัน้ การทีเ่ ราเสียสละ เราให้
สิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นสําหรับเรา มันทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา ฉะนัน้ การให้กเ็ ป็ นวิธี
หนึ่งทีจ่ ะทําให้เราพบความสุขใจ
เช่นเดียวกับการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื คือการทีเ่ ราไม่ไปทําร้ายผูอ้ น่ื ไปฆ่าเขาก็ดี หรือว่าไป
ทําร้ายจิตใจเขาด้วยการ เอาข้าวเอาของทีเ่ ขารักเขาหวงมา หรือไปประพฤติผดิ ประเวณี
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กับสามีเขาก็ดี ภรรยาเขาก็ดี ลูกเขาก็ดี ซึง่ เป็ นสมบัตขิ องเขาโดยทีเ่ ขาไม่อนุญาต โดยที่
เขาไม่เห็นชอบ มันก็สร้างความทุกข์ให้กบั เขา หรือว่าเราไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ให้เขา
เกิดความหลงเชื่อเรา และเขามารูท้ ห่ี ลังว่าสิง่ ทีเ่ ราพูดนัน้ ไม่เป็ นความจริง ก็ทาํ ให้เขาเกิด
ความเสียใจ และก็เกิดความอาฆาตพยาบาท บางทีเขาก็ตามล่าเรา ไปแจ้งความกับ
ตํารวจให้มาจับเรา พอเราทําผิดศีลแล ้ว จิตใจเราก็อยู่ไม่สงบ อยู่ไม่สุข วุน่ วายใจ ภาษา
ชาวบ้านเขาก็วา่ เป็ นวัวสันหลังหวะ มีแผล พอเห็นตํารวจก็ตกใจทัง้ ๆ ทีต่ าํ รวจเขาไม่รูจ้ กั
เรา เขาไม่ได้มาจับเราสักหน่อย พอเราเห็นตํารวจเข้า เราก็ชกั จะระแวงไม่แน่ใจ นี่แหละ
เรียกว่าเกิดความทุกข์ข้นึ มา ไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเรามีศีล เราไม่ละเมิดศีลแล ้ว ปัญหา
เหล่านี้กไ็ ม่เกิดขึ้น ความสุขใจทีเ่ กิดจากการมีศีลก็ตามมา
ส่วนความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิต ทีเ่ ราปรารถนากันนักกันหนาเรียกว่าสันติสุข
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนัน้ ต้องอาศัยการควบคุมจิตใจให้อยู่น่ิง เหมือนกับทีเ่ รามา
นัง่ อยู่น่ี เราสามารถควบคุมร่างกายเราได้ ร่างกายเรานัน้ ไม่ใช่เป็ นของยากทีจ่ ะบังคับ
สามารถให้นงั ่ นิ่งได้ ชัว่ โมง สองชัว่ โมงนี่ พอบังคับกันได้ แต่จติ ใจนี่ ให้มนั นิ่งได้
แม้กระทัง่ เพียงสองสามนาทีกร็ ูส้ กึ ว่ายากเหลือเกิน ให้มนั อยู่กบั คําว่าพุทโธ พุทโธ ไม่ให้
ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ก็รูส้ กึ ว่ามันแสนจะยาก ทีม่ นั ยากก็เพราะว่าเราขาดเหตุปจั จัย คือ
ตัวทีจ่ ะควบคุมจิตใจนัน่ เอง
ตัวทีจ่ ะควบคุมจิตใจเราเรียกว่าสติ ความระลึกรู ้ ความระลึกรูห้ มายถึง ทําให้รูอ้ ยู่กบั
ปัจจุบนั ให้รูอ้ ยู่ทน่ี ่ี เดีย๋ วนี้ รูอ้ ยู่วา่ ใจกําลังคิดอะไรอยู่ ถ้าเรานัง่ อยู่ ก็ให้ใจรูอ้ ยู่กบั การนัง่
ให้รูอ้ ยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ทีเ่ ราเรียกว่าอานาปานสติ ถ้ารูอ้ ยู่ตรงนี้ รูอ้ ยู่กบั ลมหายใจ
เข้าออก ก็ถอื ว่าเรามีสติควบคุมใจ โดยใช้การกําหนดรูล้ มเป็ นเครื่องควบคุมใจ อานา
ปานะ แปลว่าลมเข้าลมออก สติแปลว่าการระลึกรู ้ อานาปานสติคอื การกําหนดรูล้ ม
หายใจเข้าออก อันนี้กเ็ ป็ นวิธคี วบคุมจิตใจให้มนั นิ่ง
ถ้าจิตใจถูกควบคุมอยู่กบั ลมได้โดยสมํา่ เสมอต่อเนื่องกัน จิตก็จะค่อยๆ สงบตัวลง
ค่อยๆ นิ่ง ค่อยๆ นิ่ง และในทีส่ ุดมันก็จะหยุดนิ่งไปเลย เมือ่ หยุดนิ่งแล ้ว ก็จะเกิด
ความรูส้ กึ ทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ เกิดขึ้นมาภายในจิตใจ ซึง่ เราไม่เคยสัมผัสมา
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ก่อน เป็ นความรูส้ กึ ทีม่ นั ว่างเปล่า เวิ้งว้าง เบาอกเบาใจ เกิดความปี ติ เกิดความสุข บาง
ทีขนลุกซ่าขึ้นมาในขณะนัน้ หรือนํา้ ตาอาจจะไหลออกมา เพราะเป็ นความรูส้ กึ ทีม่ นั
อัศจรรย์ใจ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวติ นี่คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้วา่ นัตถิ สันติ ปรมัง สุขงั ไม่มสี ุขไหนจะเท่ากับความสงบ สุขอืน่ ที่
จะเหนือกว่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิต ไม่มใี นโลกนี้ ต่อให้มเี งินมีทองกี่รอ้ ย
ล ้านกี่พนั ล ้าน สามารถซื้อข้าวซื้อของ สร้างตึกสูงเป็ นร้อยๆชัน้ มีรถยนต์ราคาคันละสิบๆ
ล ้านก็ตาม ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ เหล่านัน้ ไม่เท่าธุลเี มือ่ เปรียบเทียบกับความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบของจิตใจ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง
สมาธิกเ็ ป็ นธรรมอย่างหนึ่ง เป็ นธรรมเบื้องต้นเท่านัน้ เอง ยังมีความสุขทีเ่ หนือกว่าสมาธิ
อีก คือสุขทีเ่ กิดจากปัญญา สุขทีเ่ กิดจากการหลุดพ้นวิมตุ ติ อันนี้เป็ นขัน้ ตอนของการ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ราต้องไต่ข้นึ ไป จากสุขทีเ่ ราได้รบั จากการให้ทาน สู่ความสุขทีเ่ กิดจากการรักษา
ศีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื สู่ความสุขของสมาธิ ขณะทีจ่ ติ สงบตัวอยู่นนั้ จิตจะไม่มอี าการ
ดิ้น จิตจะไม่หนีไปไหนโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งบังคับ คือหลังจากทีเ่ รากําหนดลมหายใจและจิต
ค่อยๆ สงบเข้าไป จนกระทัง่ จิตเข้าไปรวมตัวลง เราเรียกว่าจิตรวมลงเป็ นสมาธิ พอ
รวมตัวลงเป็ นสมาธิแล ้ว ในขณะนัน้ เราไม่ตอ้ งไปกําหนดสติ เราไม่ตอ้ งไปกําหนดลมอีก
ต่อไป ขณะนัน้ เราก็ปล่อยวางลมไป ลมก็หายไป จิตรวมอยู่เฉยๆ ตัง้ นิ่งอยู่ในขณะนัน้
ถ้าเป็ นนักโทษ นักโทษตอนนัน้ ก็ไม่วง่ิ หนีแล ้ว นักโทษเหนื่อยวิง่ ไม่ไหวก็นงั ่ อยู่เฉยๆ
ตํารวจผูท้ จ่ี ะต้องคอยตามจับนักโทษก็ไม่ตอ้ งคอยมานัง่ เฝ้ า
เพราะฉะนัน้ ขณะทีจ่ ติ เข้าสู่สมาธิ จึงเป็ นขณะทีม่ คี วามสบาย ไม่มคี วามเครียด จากการที่
ต้องคอยควบคุมจิตใจ เหมือนกับขณะทีเ่ รากําลังเจริญอานาปานสติ ขณะทีเ่ ราเจริญอา
นาปานสติ จะเกิดความรูส้ กึ การต่อสูก้ นั ระหว่างการมีสติกบั การเผลอสติ เวลามีสติก็
รูอ้ ยู่กบั ลม เวลาเผลอสติ ก็ไปคิดอยู่กบั เรื่องราวต่างๆ นานา คิดเรื่องโน้นบ้าง คิดเรื่องนี้
บ้าง พอได้สติ ก็ดงึ กลับมาหาลม ช่วงนัน้ มันเป็ นเหมือนกับการชักคะเย่อกัน เกิดความ
ตึงเครียดระหว่างการต่อสูก้ นั สองฝ่ าย ฝ่ ายทีพ่ ยามจะดึงจิตไว้ กับฝ่ ายทีพ่ ยามจะฉุดจิต
ให้ไปตามอารมณ์ต่างๆ แต่ถา้ ฝ่ ายทีม่ กี าํ ลังมากกว่าเป็ นฝ่ ายสติ คือฝ่ ายธรรมะ ถ้า
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สามารถรัง้ จิตไว้ให้อยู่ได้ กระทัง่ ฝ่ ายทีจ่ ะฉุดจิตให้ไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆนัน้ หมด
กําลังลง จิตก็จะรวมตัวลง พอรวมตัวลงปั ๊บ ก็เหมือนกับทีมสองทีมทีช่ กั คะเย่อกัน พอ
ทีมหนึ่งยอมแพ้ ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต้านทานแล ้ว ฝ่ ายทีม่ กี าํ ลังมากกว่าก็ไม่ตอ้ งออกกําลังอีก
แล ้ว พอเขาปล่อย ความตึงเครียดมันก็หมดไป จิตเวลาเข้าสูส่ มาธิกเ็ ป็ นในลักษณะนัน้
มันหมดความตึงเครียดไม่ตอ้ งมาคอยควบคุมจิตอีกต่อไป ไม่ตอ้ งตัง้ สติแล ้วในขณะนัน้
คือขณะนัน้ สติมแี ล ้วโดยอัตโนมัติ มันรูอ้ ยู่กบั จิต ตัวสติกบั จิตตอนนัน้ มันรวมกันเป็ น
หนึ่ง ทีเ่ ราเรียกว่าจิตรวม หรือสักแต่วา่ รู ้ จิตรูอ้ ยู่ตามลําพังของตัวเอง รูอ้ ยู่วา่ ขณะนี้จติ
ไม่คดิ ไม่ปรุง จิตไม่คดิ อยากจะไปโน่นมานี่ จิตสงบอยู่ จิตอยู่เฉยๆ
อันนี้แหละเป็ นความอัศจรรย์ใจเป็ นความสุขทีผ่ ูใ้ ดเมือ่ ได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้แล ้ว
จะยินดีทจ่ี ะสละความสุขต่างๆ ทีเ่ คยมีมาก่อน เคยมีความสุขอยู่กบั การอยู่บา้ นใหญ่โต
อยู่ในพระราชวัง มีบริษทั บริวาร มีขา้ วของเงินทองต่างๆ ทีจ่ บั จ่ายใช้สอยเหลือเฟื อ แต่
สิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้มคี วามหมายกับจิตดวงนัน้ อีกต่อไป จิตดวงนัน้ จะพยายามแสวงหาแต่ท่ี
สงบ ทีว่ เิ วก ทีส่ งัด พยายามหลบหลีกคน เมือ่ ก่อนนี้เป็ นคนทีช่ อบสังคม เดีย๋ วนี้กลับ
กลายเป็ นคนเบือ่ สังคม ไม่อยากจะพูดคุย ไม่อยากจะเจอใคร เพราะเสียเวลา พูดไปมัน
ก็เท่านัน้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่เหมือนกับหลบไปอยู่ตามลําพังทีไ่ หนเงียบๆ นัง่
กําหนดจิต นัง่ ดูลมหายใจเข้าออก ไม่ให้จติ ไปคิด ไปปรุง แล ้วจิตก็รวมลงเป็ นสมาธิ อัน
นัน้ แหละเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
แต่ความสุขทีเ่ กิดจากสมาธินนั้ มันอยู่ได้เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว คือจิตเมือ่ รวมลงแล ้วอยู่
ได้ไม่นาน ใหม่ๆ นี่อาจจะอยู่เพียงวูบเดียวเท่านัน้ ขณะหนึ่ง หรือ สองขณะ เราถึง
เรียกว่า ขณิกสมาธิ จิตรวมตัวลงแล ้ว อยู่ได้เพียงขณะสองขณะ แต่ขณะสองขณะนัน้
มันก็เป็ นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ใจเหลือเกิน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะไม่ทาํ ให้ลมื ไปตลอดชีวติ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะ
สามารถดึงคนให้ออกจากกามสุขได้อย่างสบาย จากผูท้ เ่ี คยเป็ นผูท้ ช่ี อบแต่งหน้าทาปาก
ใส่เสื้อผ้าสวยๆ งามๆ ออกงานสังคมต่างๆ กลับกลายเป็ นคนทีเ่ บือ่ หน่ายกับสิง่ เหล่านัน้
ชอบอยู่แบบง่ายๆ เรียบๆ ชอบอยู่ตามลําพัง หาความสงบจากจิตใจ นี่ก็คอื ลักษณะของ
ความสุขทีเ่ กิดจากสมาธิ แต่อย่างทีพ่ ูดนี่ มันเป็ นชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง
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พอมันถอนออกมาก็เริ่มกลับไปสู่สภาพเดิมๆ มันก็จะเริ่มคิดปรุงต่อไป คิดไปโน่น คิดมา
นี่ คิดเรื่องโน้น คิดเรื่องนี้แล ้ว จิตมันก็จะเริ่มฟุ้งซ่านแต่อย่างน้อยมันจะอยู่ในวงของ
ศีลธรรม อยู่ในวงของการทําบุญทําทานคือคิดอยากจะทําบุญทําทาน อะไรอย่างนัน้ แต่
บางทีการทําบุญทําทานมันก็วนุ่ วายสําหรับคนทีม่ สี มาธิ
เวลาจะไปทําบุญทีกต็ อ้ งไป
เตรียมข้าวเตรียมของ ซื้อข้าวซื้อของ ต้องติดต่อกับคนนัน้ ติดต่อกับคนนี้ บางทีตดิ ต่อ
แล ้ว พูดกันแล ้ว นัดกันแล ้ว ก็ไม่เป็ นตามนัด มันก็เกิดความวุน่ วายขึ้นมาในจิตใจ
เพราะฉะนัน้ ผูท้ ม่ี สี มาธิแล ้ว ถ้าไม่มปี ญั ญาก็ยงั ไม่มโี อกาสที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
เท่าไหร่
แต่ถา้ เป็ นผูม้ ปี ญั ญา จะต้องรูจ้ กั รักษาจิต คือเมือ่ จิตออกมาจากสมาธิแล ้วต้องมีปญั ญา
คอยประกบทุกขณะ ต้องรูว้ า่ ขณะนี้จติ เรากําลังคิดอะไรอยู่คดิ ไปเพือ่ ให้จติ สงบ หรือ
เพือ่ ให้จติ วุน่ วาย ถ้าคิดไปเพือ่ ทีจ่ ะไปทําโน่นทํานี่ ถ้ามีปญั ญามันก็จะดึงกลับมา จะตัด
ได้ แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญา มันก็จะถูกกิเลสหลอกพาไปอีก หลอกพาให้ไปทําบุญนี่แหละ การ
ทําบุญนี่ เมือ่ ก่อนทีจ่ ะมีสมาธิเป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะว่าเป็ นบันไดทีจ่ ะนําไปสู่ธรรมะขัน้ ทีส่ ูงขึ้น
ไป แต่เมือ่ ขึ้นไปถึงขัน้ ทีส่ ูงแล ้ว กลับโดนกิเลสหลอกให้ลงบันไดมาขัน้ ทีต่ าํ ่ อีก ไปวุน่ วาย
เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําทานอีก ทําให้ไม่มเี วลามาทําสมาธิ เลยหลุดจากธรรมขัน้ สูง
กลับลงไปสูธ่ รรมขัน้ ตํา่
เพราะฉะนัน้ ผูท้ เ่ี จริญได้สมาธิแล ้ว ต้องใช้สติปญั ญาสังเกตดูวา่ กิรยิ าอาการเคลือ่ นไหว
ของจิตใจนัน้ จะเป็ นไปเพือ่ ให้เจริญขึ้นสู่ธรรมทีส่ ูงขึ้นไป หรือถูกดึง ถูกหลอกให้กลับลง
ไปสู่ธรรมทีอ่ ยู่ตาํ ่ กว่า ถ้ามีสติปญั ญาคอยแยกแยะ ก็จะสามารถทีจ่ ะตัดการทําบุญทีเ่ ป็ น
เรื่องของความวุน่ วายได้ คือถ้าจะทําบุญก็ทาํ แบบง่ายๆ มีเช็คก็เขียนชื่อ เซ็นชื่อลงไปเลย
หมดเรื่อง ไม่ตอ้ งไปจัดการเรื่องโน้น เรื่องนี้ ไปเตรียมข้าว เตรียมของต่างๆ นานา เป็ น
การทําบุญแบบตัดภาระ ตัดความกังวล ตัดเวลาทีเ่ ราจะต้องเสียไปกับเรื่องราวต่างๆ เอา
เวลาทีม่ คี ่ามาเจริญธรรมะขัน้ สูงต่อไปดีกว่า
ธรรมะขัน้ ทีส่ ูงนัน้ ก็คอื การเจริญด้วยปัญญา ให้จติ ทีย่ งั มีกเิ ลสครอบงําอยู่ ทีม่ กี เิ ลส คือ
อุปาทาน ยังยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆอยู่นนั้ ให้ใช้ปญั ญาเข้าไปทําลายเสีย ทําลายความ
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ยึดมันถื
่ อมัน่ ทีเ่ ราเรียกว่าการเจริญวิปสั สนา คือการพยามกําหนดดู สภาวธรรมทัง้ หลาย
ให้เห็นว่าเป็ นของทีไ่ ม่น่ายึดไว้ ไม่น่าติดพัน เช่นขันธ์หา้ คือเป้ าหมายอันใหญ่โตทีก่ เิ ลส
นัน้ ลากใจผูกใจไว้ ให้ตดิ อยู่กบั ขันธ์หา้ คืออุปาทานความยึดมันในขั
่ นธ์หา้ ความยึดมัน่
ถือมันในขั
่ นธ์หา้ ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา
ขันธ์หา้ ประกอบด้วยรูปขันธ์ รูปขันธ์กค็ อื ร่างกาย เวทนาขันธ์กค็ อื ความรูส้ กึ สุข ทุกข์
ไม่สุข ไม่ทกุ ข์ สัญญาขันธ์ ก็คอื การจําได้หมายรู ้ เราเห็นรูปเราก็จาํ ได้วา่ อันนี้เป็ นรูปของ
ใคร เป็ นรูปของนายก. รูปของนายข. ได้ยนิ เสียง เราก็จาํ เสียงนี้ได้วา่ เป็ นเสียงของใคร
อันนี้กเ็ ป็ นหน้าทีข่ องสัญญาคือการจําได้หมายรู ้ สังขารคือความคิดปรุงแต่ง คิดไปได้
สองทางด้วยกัน คิดไปทางธรรมะก็ได้ คิดไปทางโลกก็ได้ ถ้าคิดไปทางโลก ก็คดิ ไปแบบ
ว่า เออเดีย๋ ววันนี้ไปเทีย่ วสักหน่อย ไปกินเลี้ยงสักหน่อยอะไรอย่างนี้ ถ้าคิดไปทางธรรมะ
ก็ อ้อวันนี้วนั พระ เราไปเข้าวัดดีกว่าไปจําศีล ไปอดข้าวเย็น ไปทรมานใจตัวเอง เพือ่ ทีจ่ ะ
พัฒนาจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง ให้เกิดกําลังทีจ่ ะต่อต้าน ต่อสูก้ บั กิเลส ความโลภ
ความอยากทัง้ หลาย ถ้าเราไม่มกี าํ ลัง ไม่มขี นั ติ ไม่มศี ีล เป็ นเครื่องช่วยแล ้ว ก็ยากทีจ่ ะสู ้
กับความโลภ ความอยากทัง้ หลายได้
ดังนัน้ สังขารก็เป็ นสังขารทีเ่ ป็ นธรรมะก็ได้ เป็ นกิเลสก็ได้ ทีเ่ ราเรียกว่าเป็ นมรรค หรือ
เป็ นสมุทยั ถ้าคิดไปในทางสัง่ สมกิเลส ไปทางความโลภความโกรธ ไปทางทีอ่ ยากจะ
สนุกสนานเฮฮากับเรื่องกามสุขทัง้ หลาย อันนี้กถ็ อื ว่าเป็ นสังขารไปทางสมุทยั เป็ นการไป
สัง่ สมความทุกข์ใจ ถ้าสังขารทีค่ ดิ ว่าไปหาทีส่ งบๆดีกว่า ไปอยู่ตามสถานที่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสัง่ สอน คือให้หาทีน่ งั ่ ทีน่ อนอันสงบสงัดวิเวก อย่าไปคลุกคลีกนั อย่าไปนัง่ จับกลุม่
คุยกัน คุยกันไปก็ฟ้ งุ ไป และก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สูไ้ ปอยู่ตามลําพังของเรา แล ้วก็ตงั้
สติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
อันนี้เรียกว่าเป็ นผูท้ ม่ี สี มั มาสติ
เป็ นผูท้ ่เี จริญเข้าสู่
สัมมาสมาธิ เป็ นผูท้ เ่ี จริญมรรคนัน่ เอง
ความคิดอันนี้จงึ เป็ นตัวสําคัญ ถ้าคิดในทางธรรมะเราก็เรียกว่าปัญญา ถ้าคิดไปในทาง
โลกเราก็เรียกว่ากิเลส ทีน้ โี ดยธรรมดาแล ้ว จิตใจของเรานัน้ ไม่ค่อยคิดไปทางมรรค
เท่าไหร่ ไม่คดิ ไปทางปัญญาเท่าไหร่ เพราะโดยนิสยั เดิมแลว้ จิตใจของเรานัน้ ถูกกิเลส
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ครอบงํามานานมาก จนกระทัง่ ฝังเป็ นนิสยั ลึกเข้าไป จนกระทัง่ เป็ นถึงสันดานเลยก็วา่ ได้
เรื่องของการไปเทีย่ วรูส้ กึ ว่ามันรวดเร็วมาก ใครโทรศัพท์มาชวนนี่ แทบไม่ตอ้ งรอเลย
แต่ถา้ ใครจะมาชวนเข้าวัดเข้าวานี่ ต้องตัง้ หลักตัง้ ท่ากันเป็ นเดือน เป็ นปี กว่าจะเข้าวัดกัน
ได้สกั ครัง้ หนึ่ง นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเราขาดธรรมะ เราไม่ค่อยได้พฒั นา ไม่ได้ส่งเสริมให้คิด
ไปทางด้านธรรมะ นัน่ ก็เป็ นเพราะเราไม่เคยสัมผัสผลของธรรมะมาก่อน เราไม่เคยได้
สัมผัสกับความสุขอันเกิดจากการทําบุญทําทาน เราไม่เคยสัมผัสกับความสุขจากการ
รักษาศีล เราไม่เคยสัมผัสกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของสมาธินนั ่ เอง แต่เมือ่ เราได้
เริ่มสัมผัสกับสมาธิแล ้ว เราต้องพยายามระมัดระวัง ควบคุม ดูสงั ขารความคิดปรุงของ
เรานี้ ให้ไปในทางทีเ่ ราต้องการให้ไป
ขณะทีเ่ ราออกจากสมาธิแล ้ว เราควรทีจ่ ะดูจติ ใจเรา ดูสงั ขารตัวนี้ ดูวา่ สังขารตัวนี้จะพา
ให้เราคิดไปในทางไหน ถ้าคิดว่าเมือ่ ก่อนนี้เคยเข้าวัดแค่วนั พระ อาทิตย์หนึ่งก็เข้าจําศีล
อยู่เพียงครัง้ เดียว ต่อไปนี้อยากจะขอลองอยู่สกั อาทิตย์หนึ่งเลย หรืออยู่สกั สิบวัน สัก
เดือนหนึ่งหรือพรรษาหนึ่ง อะไรอย่างนี้เป็ นต้น เพิม่ เวลาให้กบั ตัวเองในการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าคิดอย่างนี้แล ้ว แสดงว่าเราเริ่มจะเดินทางไปในทางทีถ่ กู ทางทีเ่ ราเรียกว่า
มรรคผลนิพพานนัน่ เอง เราต้องการไปสู่ความสงบ เราต้องเจริญรอยตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงกําหนดไว้ คือทางแห่งศีล สมาธิ และ ปัญญา
พยายามหาทีส่ งบวิเวก อย่างทีว่ ดั นี้เราก็มหี อ้ งพัก ทีเ่ ราเรียกว่าห้องอินทรียสังวรนัน่
แหละ เป็ นสถานทีส่ าํ หรับผูท้ อ่ี ยากจะควบคุมจิตใจ ควบคุมอินทรีย ์ อินทรียก์ ค็ อื ตา หู
จมูก ลิ้น กาย นี้ ไม่ให้ไปดู ไปสัมผัสกับ รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส ต่างๆ ทีไ่ ป
ยัว่ ยวนกวนใจ ให้เกิดกิเลส ให้เกิดความอยาก ถ้าไปเห็นสิง่ เหล่านัน้ แล ้ว บางทีอยู่วดั ได้
ไม่ก่วี นั ก็ทนอยู่ไม่ได้ ต้องออกไป เพราะคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทีต่ วั เองเคยสัมผัสมา เคย
มีความสุขกับสิง่ เหล่านัน้ มา แต่ลมื นึกถึงความทุกข์ทม่ี นั มีอยู่กบั สิง่ เหล่านัน้ ไป เพราะ
ความสุขของกามสุขนัน้ มันเป็ นความสุข แบบยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลาอมเข้าไปใหม่ๆ
ก็หวานแต่พอนํา้ ตาลทีเ่ คลือบอยู่หมดไป ก็เจอแต่ความขมขืน่ ความสุขของทางโลกมันก็
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เป็ นอย่างนัน้ เวลาได้อะไรมาใหม่ๆ ก็รูส้ กึ ว่ามันมีความสุขดี มันเพลิดเพลินดี พอต่อไป
เมือ่ เกิดความจําเจแล ้วมันก็เริ่มเกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมาเป็ นต้น
เพราะฉะนัน้ เวลาเรามีสมาธิแล ้ว ท่านบอกให้เจริญปัญญาต่อไป ให้พจิ ารณาให้เห็นโทษ
ของสิง่ เหล่านี้ ให้เห็นโทษของกามสุข เพราะขณะทีเ่ ราได้สมาธินนั้ มันเป็ นเพียงชัว่ ขณะ
เดียว พอเราออกจากสมาธิแล ้ว กิเลสทีม่ นั เคยชอบเรื่องกามสุข มันยังมีอาํ นาจ ทีจ่ ะฉุด
ลากเรากลับไปได้อย่าคิดว่า คนทีน่ งั ่ ทําสมาธิแล ้ว จะไม่ไปเทีย่ วผับนะ ไปได้ ถ้าเราลอง
ปล่อยมันไป มันก็อา้ งว่า เพือ่ นมาชวนไป เกรงใจก็ตอ้ งไป มีนะ เพราะทําแต่สมาธิ ไม่ใช้
ปัญญา ถ้าใช้ปญั ญาแล ้ว มันจะมีกาํ ลังต้านทาน จิตมันสามารถที่จะดึง ไม่ให้ถกู ฉุด
กระชากไปได้
ต้องพยายามเจริญวิปสั สนา คือไตรลักษณ์อยู่เสมอ ให้เห็นว่า ความสุขของทางโลก มัน
เป็ นของไม่เทีย่ ง มันเป็ นทุกข์ เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล มันสุขชัว่ ประเดีย๋ ว
ประด๋าว แล ้วมันก็เบือ่ มันก็เซ็ง ต้องหาความสุขใหม่ๆ แปลกๆ อยู่เรื่อย ซึง่ ความจริง
แล ้ว มันก็ไม่มอี ะไรใหม่ในโลกนี้ ของต่างๆ มันก็มอี ยู่ในโลกนี้ตงั้ แต่ดงั้ เดิม มันประกอบ
ขึ้นด้วยดิน นํา้ ลม ไฟ แล ้วเราก็เอามาผสมปรุงแต่ง ให้เป็ นรูปร่างแปลกๆ ให้มเี สียง
แปลกๆ แล ้วก็เกิดความลุม่ หลง สนุกสนาน ไปกับมันเท่านัน้ เอง พอเพลิดเพลินกับมัน
สักระยะ ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ก็ตอ้ งหาของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาอีก เหมือนเสื้อผ้า
แฟชัน่ ทีเ่ ราใส่กนั นี้ เดีย๋ วมันก็สนั้ เดีย๋ วมันก็ยาวขึ้นๆ ลงๆ อยู่อย่างนี้ แฟชัน่ ของคนเรา
มันก็หมุนไป เวียนมาอยู่อย่างนี้ มันไม่มที ส่ี ้นิ สุด มันวนไป เวียนมา เหมือนกับวัฏฏะ วน
ไป วนไป เปลีย่ นไปเรื่อยๆ แต่มนั ไม่ได้เปลีย่ นไป เพือ่ ให้เราดีข้นึ ให้เราได้หลุดพ้นจาก
สิง่ เหล่านี้ มันกลับวนไป เพือ่ จะผูกเรา มัดเรา ให้ตดิ อยู่กบั สิง่ เหล่านี้
แต่สงั ขารร่างกายของเรานี้ มันไม่เทีย่ งแท้ แน่นอน มันค่อย ๆ แก่ลงไปเสือ่ มลงไป เรา
จะไปตามสังคม ตามแฟชัน่ ก็ไม่ไหว พอแก่เข้า แก่เข้ามันก็รูส้ กึ ว่า มันอยู่กนั คนละโลก
กับเขาแล ้ว ตอนนัน้ บางทีกต็ อ้ งทําใจแล ้ว ทําใจตอนนัน้ บางทีกอ็ าจจะลําบาก เพระไม่เคย
ทํามาก่อน ก็อาจจะทําไม่ได้ บางคนอายุ ๗๐ หรือ ๘๐ ก็ยงั เข้าสังคมอยู่ ยังแต่งหน้าทา
ปากอยู่เพราะว่าจิตใจ มันถูกสิง่ เหล่านี้ดูดไว้ ดึงไว้ มันก็ตอ้ งทําอย่างนัน้ จนกระทัง่ ถึงวัน
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ตาย ผลก็คือ เวลาตาย ระดับจิตก็ยงั อยู่ในระดับเดิม ไม่ได้รบั การพัฒนาให้สูงขึ้น ให้ดี
ขึ้น ให้เป็ นจิตทีไ่ ด้สมั ผัสกับความสุข ทีม่ คี วามละเอียด เป็ นความสุขแท้ๆ ความสุข
ล ้วนๆ ก็ไม่เคยได้มโี อกาส ได้ปรากฏขึ้นมา
แต่ถา้ เราได้เข้าวัด เข้าวา ได้เข้ามาศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม อย่างทีญ
่ าติ
โยมได้มาฟังกันในวันนี้ ญาติโยมก็พอรูอ้ ยู่วา่ สิง่ ไหนทีญ
่ าติโยมจะต้องทํา ก็คอื การรักษา
จิตใจ พยายามรักษาจิตใจให้สงบ ให้น่งิ ให้ได้มากเท่าไหร่ยง่ิ ดี ถ้าวันหนึ่ง ทําแต่สอง
อย่างเท่านัน้ ได้กเ็ ป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศเลยทีเดียว ก็คือนัง่ สมาธิกบั เดินจงกรม พอลุกจากนัง่
สมาธิ ก็เดินจงกรมต่อ กําหนดควบคุมจิตใจต่อ คือไม่ปล่อยให้ใจไปคิด ไปปรุงเหมือน
สมัยก่อน คิดว่าอยากจะไปโน่น อยากจะมานี่ อยากจะทําโน่นอยากจะทํานี่ บอกไม่เอา
มันเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ มันเป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ เคยทํามามากต่อมากแล ้ว เคยไปมามากต่อ
มากแล ้ว มันไม่มอี ะไรดีข้นึ หรอก
แต่ถา้ เราควบคุมจิตใจ ให้น่งิ ให้สงบ ให้ปล่อย ให้วาง ไม่ไปยึด ไปเกาะ ไม่ไปวุน่ วายกับ
เรื่องของใคร อันนัน้ แหละ คือสิง่ ทีว่ เิ ศษสําหรับจิตใจของเรา ถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้
ในวันๆ หนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทาํ เพียงสองอย่างนี้เท่านัน้ เพราะว่าหน้าที่
รับผิดชอบ ของแต่ละคนก็มอี ยู่เช่น ดูแลรักษาร่างกาย ของเรานี้ แต่สง่ิ เหล่านี้ เรา
สามารถทําควบคู่ ไปกับการปฏิบตั ธิ รรมได้ คือทุกขณะทีเ่ ราทํางานเหล่านี้ ให้เรามีสติอยู่
กับสิง่ ทีเ่ ราทํา มันก็เหมือนกับเราปฏิบตั ธิ รรมอยู่ เหมือนกับเราเดินจงกรมอยู่ ขณะเรา
เดินกวาดบ้าน ถ้าเรามีสติ อยู่กบั ไม้กวาด ทีเ่ รากวาดอันนี้ก็ถอื ว่า เป็ นการปฏิบตั ธิ รรม
เป็ นการตัง้ สติ รักษาจิตใจ ไม่ให้จติ ใจลอยไปหาความวุน่ วาย ไม่ให้จิตใจคิดปรุง ให้เกิด
ความฟุ้งซ่าน
ถ้าเราพยายามรักษาใจ ให้อยู่กบั ตัวเรา ให้มนั นิ่งอยู่ ไม่ให้ไปไหน จิตก็จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน จิตก็
จะสงบ จะสบาย ไม่วา่ จะทําอะไร ในอิรยิ าบถสี่ จิตก็จะมีแต่ความสุข ความสบาย เพราะ
จิตใจ มีสติ คอยควบคุมอยู่ มีปญั ญาคอยต่อสูก้ บั กิเลส ไม่ปล่อยให้กเิ ลสหลอก ฉุด
ลาก ไปหาสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ หรือสิง่ ทีเ่ ราเคยสัมผัสมาแล ้ว ผ่านมาแล ้ว มันก็ไม่ได้ มี
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ดีอะไรเท่าไหร่ สูส้ ง่ิ ทีเ่ รากําลังทําอยู่ขณะนี้ไม่ได้ คือพยายามรักษาใจให้สงบอยู่
ตลอดเวลานัน้ เอง เพราะความสงบนัน้ ก็คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง
คนเรามีความสงบนี่ มันอิม่ นะ บางทีขา้ วปลาอาหาร เมือ่ ก่อนเคยรับประทานมาก ตอน
หลังนี้จะไม่ค่อยหิวเท่าไร รับประทานพอมันอยู่ทอ้ งก็พอแล ้ว เพราะเดีย๋ วนี้ เวลา
รับประทานอาหาร จิตใจไม่ได้ไปสัมผัสกับรสกับชาติ รสชาติเหล่านัน้ มันไม่ได้มี
ความหมาย เมือ่ เปรียบเทียบกับความสุข ทีม่ อี ยู่กบั จิตใจ ของผูท้ ม่ี คี วามสงบ มัน
ต่างกันมาก เพราะฉะนัน้ การรับประทานอาหาร เมือ่ ก่อนรับประทานอาหารเพือ่ ความสุข
จริงๆ รับประทานเพือ่ รสชาติ เพือ่ สีสนั ของมัน อาหารนี่จะต้องจัดให้มนั สวย ให้มนั งาม
พระทีท่ ่านฉันในบาตร บางทีท่านก็คลุกมันเข้าไปเลย เอาแกงใส่เข้าไป เอาข้าวใส่เข้าไป
เอาของหวาน ทองหยิบ ฝอยทอง องุน่ แอปเปิ้ ลผลไม้หนั ่ เป็ นชิ้นๆ แล ้วก็คนเข้าไป ให้
เป็ นอันเดียวกัน อร่อยนะ ลองรับประทานดูซิ เดีย๋ วมันก็ลงไปรวมกันอยู่ในท้อง มัน
ไม่ได้ไปไหนหรอก จะได้ลองกินอาหารทีแ่ ปลกๆ อย่างนี้เขาเรียกว่าเปิ บพิสดาร แล ้วเรา
จะสบาย กับเรื่องอาหาร การกิน ไม่ตอ้ งไปแย่งอะไรกับใครเขา เพราะเรารูว้ า่ มันก็มแี ค่
เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม มีอยู่แค่ สีร่ สเท่านี้เอง กินก็ไม่ได้กนิ เพือ่ รสชาติ เพือ่ ความอร่อย
อะไร เรากิน เพือ่ ทีจ่ ะรักษาร่างกายนี้ ให้อยู่ไปวันๆหนึ่ง ไม่ให้ได้เจ็บไข้ได้ป่วย กินเพือ่
ระงับความหิวทีเ่ กิดขึ้น เนื่องจากการขาดอาหาร เรารับประทานครัง้ เดียวก็สามารถอยู่ได้
ถึง ๒๔ ชัว่ โมง
เรื่องของกิเลสนี่แปลก รับประทานอาหารเพิง่ เสร็จใหม่ๆ พอมีใครมาพูดเรื่องอาหาร
ขึ้นมา บางทีกอ็ ดทีอ่ ยากจะกินอีกไม่ได้ อันนี้มนั เป็ นความอยากของกิเลสมัน ไม่มคี วาม
จําเป็ น ทีน่ ้ เี ราจะแก้ เราจะทําลาย กิเลสนี่ ก็ตอ้ งใช้เหตุผล บอกว่ากินไปทําไม เพิง่ กินไป
อิม่ ๆ เมือ่ กี้น้ เี อง ท้องมันยังย่อยไม่เสร็จเลย จะกินอะไรอีก ไว้พรุ่งนี้ค่อยกินก็แล ้วกัน
ถ้าอยากจะกิน อันนี้เป็ นการใช้เหตุ ใช้ผล ดับกิเลส ปัญญาเป็ นเหตุ เป็ นผล เป็ นความ
จริง แต่กเิ ลสเป็ นความปลอม ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องกิน แต่หวิ แต่อยากจะกิน อันนี้
เป็ นความปลอม เป็ นตัวที่สร้างปัญหาให้กบั คนเราทัง้ หลาย
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ถ้าทุกคนมีเหตุ มีผลแล ้ว โลกเราสามารถอยู่กนั ได้ ด้วยความผาสุก เพราะว่าของต่างๆ
ในโลกนี้มนั มีมาก มากเสียกว่าทีเ่ ราจะต้องการ แต่เพราะความอยากของกิเลส มันมี
ความรูส้ กึ ว่า ไม่พอ มันคิดว่า มีมากเท่าไหร่ ยิง่ มีความสุขมากขึ้นเท่านัน้ มันก็เลยสร้าง
ปัญหา ให้สงครามเกิดขึ้นก็เพราะกิเลสพาให้เกิดขึ้น ถ้าทุกคนเป็ นชาวพุทธ เชื่อได้วา่ โลก
เรานี้ จะอยู่กนั ได้อย่างสันติสุข ไม่มเี หตุทจ่ี ะต้องไปรุกรานผูอ้ น่ื ไม่มเี หตุทจ่ี ะไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื เพราะชาวพุทธเรานัน้ อยู่งา่ ย กินง่าย แล ้วก็กนิ น้อยด้วยเรียกว่า มัก
น้อยสันโดษ กินเท่าทีจ่ าํ เป็ น บริโภคเท่าทีจ่ าํ เป็ น เสื้อผ้ามีสกั สองชุด ก็อยู่ได้แล ้ว ชุดขาว
นี่สลับผลัดเปลีย่ นกัน วันนี้ใส่ชดุ นี้ อีกชุดหนึ่งก็เอาไปซัก พอพรุ่งนี้ เราก็เปลีย่ นมัน
อย่างของพระนี่ ท่านก็มแี ค่สามผืนก็อยู่ได้แล ้ว เรียกผ้าไตรจีวร มีผา้ นุ่งผืนหนึ่ง ผ้าห่ม
ผืนหนึ่ง แล ้วก็ผา้ ห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่ง ความจริงใช้แค่สองผืนเท่านัน้ เอง ผ้าห่มกัน
หนาวใช้เวลาหน้าหนาว ฤดูหนาว โดยปกติมอี ยู่สองผืนก็อยู่ได้แล ้ว อย่างทีอ่ าตมาห่มนี่
ผ้าจีวรนี่เรียกว่าผ้าห่ม แล ้วก็ผา้ นุ่งอีกผืนหนึ่ง พูดถึงความจําเป็ น ของเรื่องเหล่านี้แล ้ว
มันไม่มาก มนุษย์เรานี่ ถ้าอยู่กนั ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล ้ว อยู่ตามความจําเป็ น
ไม่ตอ้ งมีอะไรมากมาย ตูเ้ สื้อผ้าไม่ตอ้ งมีหรอก ร้านขายตูเ้ สื้อผ้าก็เจ๊งไปเลย ไม่รูจ้ ะเอา
เสื้อผ้าทีไ่ หนมาเก็บ แต่สงั คมเรามันก็แปลก ต้องมีหลายชุดด้วยกัน วันหนึ่งมี ชุดเช้า
ชุดกลางวัน ชุดเย็น ชุดนอน ใส่กนั เป็ นแบบว่าเล่นไปเลย แล ้วก็ตอ้ งมาลําบาก กับการ
ดูแล รักษา ต้องซักกันอยู่อย่างนี้ ปัญหาต่างๆ นานา จึงเกิดขึ้นมา เพราะว่า ขาดความ
พอดีขาดปัญญา
ถ้าเรา ใช้เหตุ ใช้ผล ใช้ปญั ญาแล ้ว สังคมเราจะอยู่กนั ได้ ด้วยความสงบผาสุก เพราะว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มันมีอยู่ในตัวของเราแล ้ว คือความสงบของจิตใจนัน้ เอง เพียงแต่
ว่า เราไม่เคยมาควบคุมตัวนี้เลย ปล่อยให้ตวั นี้ ถูกฉุด กระชาก ลากไป ด้วยพลังอํานาจ
ของกิเลส มันก็เลยหาความสุขไม่ได้ มีแต่ความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา ร้อนเพราะความ
โลภ ร้อนเพราะความโกรธ ร้อนเพราะความหลง พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตใจของคนเรานัน้
ร้อนเพราะรูป ร้อนเพราะเสียง ร้อนเพราะกลิน่ ร้อนเพราะรส ร้อนเพราะเครื่องสัมผัส
เห็นแล ้วตาลุกวาว ได้ยนิ แล ้วตาลุกวาว อยากจะได้ข้นึ มา มันทําให้เกิดความร้อนขึ้นมา
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เมือ่ เกิดความอยากแล ้ว ก็อยู่ไม่สุขนัน่ เอง แต่ถา้ เราใช้ปญั ญา ใช้ธรรมะ เข้ามาสอนจิตใจ
และบอกเราว่าอย่าไปหลงเลย ในโลกนี้น่ะ ต่อให้มเี งิน กี่รอ้ ยล ้าน กี่พนั ล ้าน มันก็ซ้อื
ความสุข ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนพวกเราไม่ได้ เรามีอยู่แล ้วในตัวเราเอง เพียงแต่ทาํ ให้มนั
เกิดขึ้นเถิด แล ้วเราจะไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับอะไรทัง้ สิ้น
เราจะมีความสุขตลอดไปเลยทีเดียว เพราะความสุขอันนี้เมือ่ เรามีแล ้ว เรามีสติปญั ญา
เราสามารถรักษามันไว้ได้ มันเป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง สมบัตภิ ายนอกนัน้ มันถูก
เขาขโมยไปได้นะ มันเสือ่ มได้ รถจอดทิ้งไว้เดีย๋ วนี้ คนก็ยงั ขโมยไปได้ ข้าวของทีเ่ รามีอยู่
ขโมยก็ยงั เข้าไปขโมยได้ถงึ ในบ้าน สามีของเรา ภรรยาของเรา ยังเสียไปได้เลย อย่าว่า
แต่อะไร แต่อนั นี้แหละ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถ จะเอาจากเราไปได้ ความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบสุขอันนี้ ก็ขอฝากญาติโยม ให้พยายามผูกใจไว้ คิดถึงเรื่องนี้ และพยายามทุ่มเท
ชีวติ จิตใจ สติ ปัญญา ความพากเพียร เพือ่ ทีจ่ ะยึดครองความสุข คือความสงบของจิต
อันนี้ ไว้ให้ได้ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒

ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา
พรรษา ๒๕๔๐

ฟังเทศน์เรื่อยๆ มีประโยชน์ เพราะว่าการฟังธรรมะนัน้ ท่านก็บอกว่า อานิสงส์นนั้ จะเกิด
ได้ถงึ ๕ อย่างด้วยกัน คือ
๑ เราจะได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน
๒ ในสิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มาแล ้ว ก็จะเกิดความเข้าใจทีด่ ขี ้นึ
๓ สามารถทําความเห็นให้ถกู ต้อง
๔ สามารถขจัดความสงสัยได้
๕ ทําให้เกิดความสงบในจิตใจ
เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ย็น เหมือนกับเรากินนํา้ เย็นเข้าไปในร่างกาย
เราก็เกิดความรูส้ กึ เย็นสบาย ถ้าเราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ หรืออ่านหนังสือธรรมะ เราก็จะ
เกิดความเย็นใจ เกิดความสบายใจขึ้นมา
ข้อสําคัญเวลาทีเ่ ราทีฟ่ งั ธรรมะนัน้ ขอให้เรามีสติอยู่กบั ตัวเรา คือเราไม่ตอ้ งส่งใจเราไปหา
ผูแ้ สดง ไม่ตอ้ งไปกังวลว่า ผูพ้ ดู เขาจะพูดอะไร แล ้วเราจะจําได้หรือเปล่า ขอให้เราตัง้ ใจ
ฟัง ให้ใจเราอยู่กบั เสียง ทีม่ าสัมผัสกับหู แล ้วเราก็ฟงั ไป เราก็พจิ ารณาตามทีท่ ่านพูด
ท่านแสดงไป ถึงเหตุถงึ ผลทีท่ ่านแสดงไว้ อันไหนทีเ่ ราเข้าใจ เราก็จะจําได้ไปเอง อันไหน
ทีเ่ ราจําไม่ได้ เราไม่เข้าใจ เราก็จะจําไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร เพราะว่าการฟังแต่ละครัง้ นัน้ ไม่
สามารถทีจ่ ะจําได้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง เพราะเวลาพูดก็พดู มาก พูดไปเรื่อยๆ คนฟังก็ฟงั ไป
เรื่อยๆ อันไหนเข้าใจก็จะได้รบั ประโยชน์ บางทีกร็ อ้ งอ๋อขึ้นมา แสดงว่าเข้าใจแล ้ว ถึงบาง
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อ้อ เมือ่ ก่อนฟังไม่ค่อยเข้าใจ แต่ถา้ ได้ฟงั ซํา้ ๆ บ่อยๆเข้า ก็จะเกิดความเข้าใจ จะสามารถ
ขจัดความสงสัยไปได้ ทําความคิดเห็น ความเข้าใจให้ถกู ต้อง
การทีเ่ รามาวัด มาประพฤติปฏิบตั ธิ รรมนี้ ก็เหมือนกับการทีเ่ ราเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่
อีกจุดหนึ่ง เรามาจากบ้านมาทีว่ ดั นี้ เราก็ตอ้ งอาศัยรถยนต์เป็ นพาหนะพาเรามาทีน่ ่ี การที่
เราจะไปจากจุดนี้ คือเราไม่มคี วามพอใจในชีวติ ของเรา ในสภาพทีเ่ รามีอยู่ เป็ นอยู่น้ ี เรา
คิดว่า เราน่าจะได้สง่ิ ทีด่ ขี ้นึ กว่านี้ เช่นเราอยากจะเป็ นคนทีด่ ขี ้นึ ตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อย
มีศีล มีธรรม ขาดศีล ขาดธรรม ถ้าเราเห็นว่า เราขาดศีล ขาดธรรม เราอยากจะให้ตวั เรา
นัน้ มีศีล มีธรรม มีคุณงาม ความดี มากขึ้นกว่าทีเ่ ราเป็ นอยู่ เราอยากจะเป็ นคนดี เรา
อยากเป็ นคนทีม่ คี วามสุขทางด้านจิตใจ อันนี้เราต้องยกระดับจิตใจในตัวเราให้สูงขึ้น
ด้วยการพัฒนา โดยอาศัยธรรมะเป็ นเครื่องพัฒนา
ฉะนัน้ จิตใจของเรานี้ จะเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปสู่อกี จุดหนึ่งได้นนั้ จิตใจต้องมีเชื้อเพลิง
เหมือนกับรถยนต์ รถยนต์จะเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปสู่อกี จุดหนึ่ง ต้องอาศัยนํา้ มัน
สําหรับขับเคลือ่ นเครื่องยนต์ อาศัยนํา้ มันเครื่อง สําหรับหล่อลืน่ อาศัยนํา้ สําหรับระบาย
ความร้อน อาศัยนํา้ กลันที
่ ใ่ ส่ไว้ในแบตเตอรี่ อาศัยนํา้ มันหลายๆอย่าง ทีม่ อี ยู่ใน
เครื่องยนต์ ถ้าขาดนํา้ มัน อย่างใด อย่างหนึ่ง ในเครื่องยนต์แล ้ว รถยนต์กไ็ ม่สามารถที่
จะแล่นไปได้โดยราบรื่น ไม่สามารถทีจ่ ะพาเราไป ถึงจุดหมาย ปลายทาง ได้อย่าง
สะดวกสบาย อย่างทีโ่ ยมขับไป เกิดนํา้ หมด นํา้ แห้งขึ้นมา เครื่องมันก็รอ้ น ก็วง่ิ ไม่ได้
แล ้ว หรือถ้าวิง่ ไป นํา้ มันหมด รถก็ไม่วง่ิ หรือว่านํา้ มันเครื่องไหลออกหมด รถไม่มี
นํา้ มันหล่อลืน่ ลูกสูบวิง่ ไปเดีย๋ วมันก็ตดิ มันก็ไปไม่ได้
ฉันใด การทีเ่ ราจะเดินทาง จากสภาพทีเ่ รามีอยู่ เป็ นอยู่ ในขณะนี้ ไปสู่อกี สภาพหนึ่ง ทีด่ ี
ขึ้นกว่านี้ เช่นเป็ นคนทีม่ ศี ีล มีธรรม เป็ นคนทีม่ ปี ญั ญา มีความฉลาดรอบรู ้ เราก็ตอ้ ง
อาศัยธรรม ทีเ่ รียกว่านํา้ มันแห่งธรรมะ นํา้ มันแห่งธรรมะนี้ประกอบขึ้นด้วย ๕ อย่าง
ด้วยกัน
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อย่างที่ ๑ เรียกว่าศรัทธา คือความเชื่อ
อย่างที่ ๒ เรียกว่าวิรยิ ะ ความหมันเพี
่ ยร
อย่างที่ ๓ เรียกว่าสติ การระลึกรู ้
อย่างที่ ๔ เรียกว่าสมาธิ ความตัง้ มันของจิ
่
ตใจ
อย่างที่ ๕ เรียกว่าปัญญา ความฉลาด
นี้คอื นํา้ มัน ๕ ชนิด ทีเ่ ราจะต้องมีไว้ สําหรับขับเคลือ่ นจิตใจเรา ให้ไปสูท่ ด่ี ที ง่ี าม ไปสู่
สวรรค์ ไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็ตอ้ งอาศัยสิง่ เหล่านี้ เหมือนกับพระพุทธเจ้า และ
พระสงฆ์อริยสาวกทัง้ หลาย ทีท่ ่านได้เดินทางกันไป ท่านก็ตอ้ งมีสง่ิ เหล่านี้ นํา้ มันแห่ง
ธรรมะเป็ นเครื่องขับเคลือ่ นผลักดันจิตใจของท่านนัน้ ให้สามารถเดินทาง ไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง ทีท่ ่านต้องการจะไปได้
สิง่ แรกทีพ่ ดู ถึงก็คอื ศรัทธา เราจะต้องมีศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ คือเราต้องเชื่อในการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า เชื่อว่าพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นพระ
อรหันต์ สัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์น้ ีหมายถึงผูท้ ส่ี ้นิ กิเลส ปุถชุ นเป็ นคนทีย่ งั มีกเิ ลส
อยู่ ปุถชุ นกับพระอรหันต์เปรียบเป็ นคนละฟากกัน พวกเรายังเป็ นปุถชุ นอยู่ เรายังมี
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ทําให้เรามีความทุกข์ มีความไม่สบายใจ แต่พระ
อรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล ้ว ท่านไม่มคี วามทุกข์ใจ สาเหตุทาํ ให้เกิดความทุกข์ใจนัน้ มันได้
หมดสิ้นไปแล ้ว นี่ก็คอื คุณสมบัตขิ องพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ขอให้เราเชื่อไว้วา่ ท่านบรรลุ
แล ้ว สําเร็จแล ้ว เมือ่ ท่านบรรลุแล ้วสําเร็จแล ้ว ท่านก็รูว้ ธิ ที จ่ี ะมาถ่ายทอดความรูน้ ้ ีให้กบั
พวกเรา ท่านถึงสัง่ สอน ประกาศสอนพระศาสนา ให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย สอนทัง้ มนุษย์
สอนทัง้ เทวดา
สอนมนุษย์น้ ีเราก็รูอ้ ยู่ อย่างพระอริยสาวก ท่านก็ได้รบั คําสอนพระพุทธเจ้ามาใช้ มา
ปฏิบตั ิ และนําพาท่านไปสู่จดุ สูงสุด เป็ นพระอรหันต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงสําเร็จ
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อันนี้ไม่ใช่เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้องสงสัย เป็ นเรื่องทีพ่ วกเราควรจะเชื่อว่า พระธรรมคําสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ เป็ นคําสอนทีถ่ กู ต้อง แม่นยํา พระพุทธเจ้านอกจากสอน
มนุษย์แล ้วนัน้ ท่านยังสอนเทวดาด้วย ไม่ทราบว่าท่านเชื่อหรือเปล่าว่าเทวดาก็มี เขา
เรียกว่าพวกกายทิพย์ เราไม่สามารถมองเห็นพวกกายทิพย์ได้ดว้ ยตาเปล่า ต้องใช้
นัยน์ตาทิพย์ นัยน์ตาทิพย์จะเห็นได้ ต้องมีสมาธิก่อน อย่างพระพุทธเจ้าท่านมีสมาธิ
ท่านสามารถส่งกระแสจิต ให้ไปรับรูเ้ กี่ยวกับเรื่องกายทิพย์ได้ เพราะฉะนัน้ เวลา
พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาธินนั้ จะมีเทวดาเข้ามาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าโดยเสมอ
พระพุทธเจ้านัน้ วันหนึ่งๆทรงทํากิจอยู่ ๕ อย่างด้วยกัน ตอนบ่ายท่านทรงอบรมสัง่ สอน
ฆราวาส ญาติโยม ดังทีพ่ วกเรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมในวันนี้ พระพุทธเจ้าทุกตอนบ่าย ก็
จะสัง่ สอนญาติโยมเกี่ยวกับธรรมะ พอตอนคํา่ ท่านก็จะทรงสัง่ สอนพระเณร พอตกดึก
ท่านจะทรงสังสอนเทวดาโดยการเข้
่
าสูส่ มาธิ แล ้วก็แสดงสอนธรรมะ ให้กบั เทวดา
ทัง้ หลายทีม่ าฟังเทศน์ ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า พอตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาต ท่านจะ
ทรงเล็งญาณดูวา่ วันนี้จะไปโปรดใครก่อน โปรดญาติโยมคนไหนดี คนไหนสามารถทีจ่ ะ
บรรลุ รูธ้ รรมได้เร็ว หรือว่ากําลังจะต้องมีเหตุอนั เป็ นไป ท่านจะไปโปรดผูน้ นั้ ก่อน แล ้ว
ท่านจะไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ นี่คือกิจวัตรประจํา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกอบตลอด ๔๕
พรรษาทีพ่ ระองค์ทรงมีพระชนม์ชพี อยู่ หลังจากทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้า
แล ้ว
เพราะฉะนัน้ ทางพระพุทธศาสนานัน้ จะเห็นได้วา่ มีการสัง่ สอน ถ่ายทอดวิชาธรรมะ
ให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้นาํ ไปประพฤติปฏิบตั ิ ผูท้ ฟ่ี งั แล ้วนําไปปฏิบตั กิ จ็ ะได้รบั
ผลประโยชน์จากธรรมะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนไว้ นี่คอื หลักของธรรมะ หลักของ
พระพุทธเจ้า นี่คอื คุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบคุณงามความดี
เหล่านี้ไว้ ถ้าเรามีความเชื่อมันว่
่ า สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศ ทรงสัง่ สอนนัน้ เป็ นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงรูจ้ ริง เห็นจริง มีคุณ มีประโยชน์ นํามาถ่ายทอดให้กบั พวกเรา เราเชื่อ
อันนี้ไว้ เราก็จะไม่สงสัยในสิง่ ต่างๆ ในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้
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ความศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก็เชื่อมต่อมาในคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีเ่ ราเรียกว่า
ศรัทธาในพระธรรมคําสอน คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ท่านทรงสัง่ สอน ให้พวกเรา
ประกอบคุณงามความดี ละความชัว่ ทําจิตใจให้สะอาด นี่คอื วิถที างทีจ่ ะนําไปสู่ความสุข
ความเจริญอย่างแท้จริง ถ้าพวกเราเชื่อในพระพุทธเจ้า เราก็ตอ้ งเชื่อในคําสอนของท่าน
ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นคําสอนทีถ่ กู ต้อง แม่นยํา ไม่มอี ะไรจะดีกว่านี้ ต่อให้เรามี
เงิน มีทอง รํา่ รวย มีเงินเป็ นล ้านๆก็ตามเถอะ เราจะไม่ได้พบความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะ
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้อยู่ทเ่ี งินทอง ไม่ได้อยู่ทข่ี องภายนอก ไม่ได้อยู่ทบ่ี คุ คลอืน่
เช่นได้แฟนมา ได้คู่รกั มา อย่าไปคิดว่านัน่ คือความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะสิง่ เหล่านี้ เป็ น
ของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เวลาได้มาใหม่ๆ ก็มคี วามรูส้ กึ ดีอกดีใจ แต่ต่อไปสักระยะหนึ่ง
สิง่ ทีเ่ ราได้มา ก็เริ่มเปลีย่ นแปลงไป แปรสภาพ จากใหม่กก็ ลายเป็ นเก่า จากหวานก็
กลายเป็ นขม อันนี้เป็ นหลักของธรรมชาติ
คนทีม่ เี งิน มีทอง คนทีม่ ี ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ งินทองสามารถจะซื้อได้ เขาไม่มคี วามสุขที่
แท้จริงหรอก เพราะสิง่ เหล่านัน้ ไม่ใช่เป็ นเหตุ หรือเป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้จติ ใจของคนนัน้ เกิด
ความสุขทีแ่ ท้จริง เราจะเห็นได้วา่ ในสมัยพุทธกาล คนทีเ่ ป็ นมหาเศรษฐี เป็ นถึง
พระราชา มหากษัตริย ์ สามารถสละเงิน สละทอง สละราชสมบัติ แล ้วออกบวชกัน
เพราะเขาเชื่อในพระธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มันอยู่ท่ี
จิตใจของเรา มันอยู่ทจ่ี ติ ใจทีส่ ้นิ กิเลส ทีห่ มดกิเลส ทุกวันนี้ทเ่ี ราไม่มคี วามสุขกันนัน้ ที่
เรามีความทุกข์กนั นัน้ สาเหตุกเ็ กิดจากกิเลสนัน่ เอง ตัวโลภ ตัวโกรธ ตัวหลง มันเป็ นตัว
ก่อกวน รังควานจิตใจเรา ทําให้เราไม่มคี วามรูส้ กึ อิม่ ไม่มคี วามรูส้ กึ สบาย ให้ความรูส้ กึ
เหมือนว่าเรากําลังขาดอะไร เรากําลังต้องการอะไร นี่คอื ผลของกิเลส ถ้าเราสามารถชําระ
กิเลส ออกไปได้หมด จากจิตจากใจแล ้ว เราจะไม่มตี วั มาก่อกวน ยุยงหลอกเรา ให้เรา
เกิดความอยาก อยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้ อยากไปโน่น อยากมา นี่อยากได้เงิน
เยอะๆ ได้เงินเยอะแล ้ว จะได้เอาไปซื้อโน่น ซื้อนี่ พอซื้อมาแลว้ ก็จะมีความสุข มันก็สุข
อยู่หรอก แต่มนั สุขอยู่แค่ประเดีย๋ ว ประด๋าว แล ้วเดีย๋ วมันก็เบือ่ เมือ่ มันเกิดความชินชา
ขึ้นมามันก็อยากจะได้อย่างอืน่ อีก นี่คือลักษณะของความอยาก ได้เท่าไหร่มนั ก็ไม่พอ
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พระธรรมคําสอนจึงสอนว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้อยู่กบั การมีเงินมีทอง ทีส่ ามารถ
จะซื้อสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ มันตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของสภาพ ทีไ่ ม่อยู่ในความ
ควบคุมของเรา เราคิดว่า เรามีสง่ิ โน้น สิง่ นี้ แล ้วเราจะมีความสุข แต่พอเราได้มาสัก
ระยะหนึ่ง เราก็เบือ่ กับสิง่ นัน้ ไป หรือสิง่ ไหนทีเ่ ราชอบอยู่ เกิดสิง่ นัน้ เกิดชํารุด ทรุดโทรม
หรือพัง หรือเสียหายไป หรือตายจากเราไป หรือพลัดพรากจากเราไป เราก็จะเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา ฉะนัน้ ขอให้จาํ ไว้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ทีเ่ ราเห็นด้วยตาก็ดี ได้ยนิ ด้วย
หูกด็ ี สัมผัสด้วยลิ้น หรือด้วยจมูก หรือด้วยกายของเราก็ดนี นั้ ทัง้ หมดนี้ เป็ นของไม่
เทีย่ งแท้ แน่นอน ต้องมีการพลัดพราก จากเราไปในทีส่ ุด เพราะฉะนัน้ เวลาเราชอบสิง่
ไหน เรารักสิง่ ไหนแล ้ว สิง่ นัน้ เกิดสูญสลายดับไป มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา
ด้วยเหตุน้ เี อง พระพุทธเจ้าถึงสละพระราชสมบัตทิ งั้ หมด ทีพ่ ระองค์ทรงมีอยู่ แล ้วออก
บวช เพือ่ ทีจ่ ะหาความสุขทีแ่ ท้จริง ทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่ ภายนอก ไม่ตอ้ งอาศัยเงินทอง
ไม่ตอ้ งอาศัย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็ นความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบของใจนัน่ เอง
เป็ นความสงบระงับของกิเลส เมือ่ กิเลสตัณหาสงบระงับลง ใจก็เย็น ใจก็สบาย ใจก็มี
ความอิม่ เอิบ ใจก็มคี วามสุข แต่ถา้ กิเลสมันออกมา ออกอาการทีไร ใจนี้รอ้ นเป็ นไฟ
กลายเป็ นหน้ายักษ์หน้ามารไป เวลาโกรธแค้นใครนี่ หน้าตาดูไม่ได้หรอก แล ้วเวลาโลภ
เป็ นไง หน้าตาของคนเรานัน่ แหละอาการของกิเลส แต่ถา้ สิง่ เหล่านี้สงบลงแล ้ว อาการ
เมตตากรุณาก็จะปรากฏออกมา มีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความให้ ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างทีจ่ ะให้
ได้ ให้แม้กระทัง่ ให้อภัย นี่คอื ลักษณะของจิตใจทีป่ ราศจากกิเลส เป็ นจิตใจทีม่ คี วามสุข
อย่างยิง่
เพราะฉะนัน้ ขอให้เรามีศรัทธา เชื่อในพระธรรมคําสอนอันนี้ และขอให้เชื่อในพระสงฆ์
อริยเจ้า ซึง่ เป็ นผูถ้ า่ ยทอดธรรมะอันนี้ จากพระพุทธเจ้ามาสู่พวกเราอีกทอดหนึ่ง อย่าง
ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายทีเ่ ราเห็นนัง่ ประทับอยู่ขา้ งหน้าเรานี้ เรามีความเชื่อมันว่
่ าท่านเหล่านี้
เป็ นพระอริยสงฆ์ เป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูท้ ส่ี าํ เร็จแล ้ว บรรลุแล ้ว ท่านปฏิบตั ิ ประพฤติ
ชอบ เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ จนกระทัง่ ทําลายล ้างกิเลสทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจ
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ให้หมดไป ทีท่ ่านเรียกว่าเป็ นอริยสาวก เป็ นเนื้อนาบุญของโลก ทําบุญกับท่านนี้ มีแต่จะ
ได้บญ
ุ โดยถ่ายเดียว เพราะว่าทําบุญกับท่านแล ้ว จะได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของท่านด้วย
ท่านจะสอนเราในเรื่องทีด่ ี ทีง่ าม ทีถ่ กู ทีต่ อ้ ง เมือ่ เราได้ยนิ ได้ฟงั แล ้ว เราเอาไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ เราก็จะได้ประโยชน์อนั สูงสุด ดีไม่ดี เราก็อาจจะกลายเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มาอีก
คนในทีส่ ุด
นี่คอื จุดมุง่ หมายทีแ่ ท้จริง ของการเข้าวัด เพือ่ ทีจ่ ะทําจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ทํา
จิตใจเราให้ปราศจากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย เราไม่ได้มาเข้าวัด เพือ่ ทีจ่ ะมาขอ
ลูก ขอสามีนะ ขอให้สามีซอ่ื สัตย์กบั เรา ขอให้ลูกเราดี สิง่ เหล่านี้เราขอไม่ได้หรอก มัน
เป็ นเรื่องของเขา เขาจะดีจะชัว่ มันเป็ นเวร เป็ นกรรม เป็ นบุญ เป็ นกุศล ของเขา เขาทํา
มาอย่างไรเขาก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ มันเป็ นกรรมของเราต่างหาก ทีเ่ ราไปหลงติดกับเขา ถ้า
เราฉลาด เราก็ตดั เสีย ทิ้งเสีย อยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะแยะ ถ้าไปหลงติดกับเขาแลว้
ทีน้ ีใจก็ตอ้ งกลุมอกกลุ
้
ม้ ใจ ไม่รูว้ า่ เขาจะไปทําอะไร ใจเราอยากจะให้เขาดี แต่เขาไม่ดี
ด้วย เราจะทําอย่างไร เราก็จะมีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียว เพราะฉะนัน้ การมาวัดนี้ ไม่
ได้มาขออะไรมาเพือ่ ฟังเหตุ ฟังผล ฟังวิธี ว่าจะทําอย่างไร ทําให้ตวั เรานี้อยู่อย่างสุข
สบายอย่างแท้จริง โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปขออะไรจากใคร
ศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้คนขอ ศาสนาพุทธนี้สอนให้คนทํา ทีท่ ่านเรียกว่า อัตตาหิ
อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน อย่าไปนัง่ จุดธู ปสามดอกแล ้วไปนัง่ ขอโน่น ขอนี่เลย
ขอจนตายก็ไม่ได้หรอก ถ้าขอได้เมืองไทยนี่เจริญ เจริญเพราะอะไร เจริญเพราะว่า ขาย
ธู ป ขายดิบ ขายดี ไม่ตอ้ งทําอะไรหรอก ผลิตแต่ธูปอย่างเดียว คนก็ซ้ อื แต่ธูป แล ้วก็ไป
นัง่ จุดขอ อยากจะได้เงินกี่ล ้าน กี่แสน ก็ลอยมา แม้กระทัง่ เดีย๋ วนี้ ประเทศจะล่มจมทุก
วันนี้ ก็เพราะขอกันนี่ อันนี้ตอ้ งไปกูห้ นี้ ยืมสินเขาเท่าไหร่ ลองคิดดูซิ เพราะคนไทยเรา
ขาดศีลธรรม ขาดความซือ่ สัตย์ สุจริต ทุกคนร่วมกัน กินบ้าน กินเมือง บ้านเมืองเราก็
เลยกลายเป็ นอย่างนี้ แลว้ ก็มานัง่ ขอกัน ขอไม่ได้หรอก เราต้องสร้างมันขึ้นมา เราต้องมี
ความขยันหมันเพี
่ ยร
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ทีน้ มี าถึงธรรมะข้อทีส่ อง ถ้าเราหวังผลอันเลิศจากการปฏิบตั ธิ รรม เราจะต้องมีความ
ขยัน หมันเพี
่ ยร พากเพียร ขยันมาวัด ขยันใส่บาตร ขยันรักษาศีล ขยันฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม ขยันทําบุญตามฐานะของเรา คือพยายามทําให้มาก อย่าขี้เกียจ ขี้คร้าน เพราะว่า
เราทําได้ทาํ ไหร่ ก็เป็ นของเราเท่านัน้ ถ้าเราไม่ทาํ เราก็ไม่ได้ ของอย่างนี้ คนอืน่ ทําให้เรา
ไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า พระอริยสาวก ท่านก็ทาํ ให้เราไม่ได้ ท่านเป็ นเพียงแต่ผูช้ ้ แี นะ
แนวทาง เป็ นผูบ้ อกวิธวี า่ ทําอย่างไรเราถึงจะรวย
แต่อนั นี้ไม่ได้รวยทางเงินทอง แต่รวยทางด้านสมบัตภิ ายใน ทีเ่ รียกว่าอริยสมบัติ รวยด้วย
ศีล รวยด้วนทาน รวยด้วยความสุขใจ รวยด้วยความอิม่ เอิบใจ อันนี้เราสามารถทีจ่ ะ
รํา่ รวยได้ เป็ นสมบัตทิ ไ่ี ม่สูญหายไป ไม่มใี ครสามารถจะมาแย่ง มาขโมย จากเราไปได้
ไม่เหมือนสมบัตภิ ายนอกอย่างสามีเรา หรือภรรยาของเรานี่ คนอืน่ มาแย่งของเราไปได้
ลูกเราข้าวของเรานี่ ก็อาจจะโดนคนอืน่ มาลักขโมยไปได้ แต่สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ทีอ่ ยู่
ในใจของเรานัน้ ไม่มใี ครจะสามารถขโมยจากเราไปได้
บุญกุศลนี่แหละ เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา บุญกุศลอันนี้ จะเป็ นเครื่องปกป้ อง รักษา
คุม้ ครอง เป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความสุข ความสบายกับเรา ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ถ้าตายไป
ก็ไปสู่สุคติ สู่ทด่ี ี ไม่ไปสูท่ ต่ี าํ ่ ไม่ไปอบาย ไม่ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไม่ไปเป็ นเปรต ไม่เป็ น
สัตว์นรก ถ้ามีบญ
ุ กุศลแล ้ว อย่างน้อยทีส่ ุด ก็ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าเกิดเป็ น
มนุษย์ ก็เป็ นมนุษย์ ทีม่ รี ูปร่าง หน้าตา ทีส่ วยงาม มีเงิน มีทอง มีความฉลาดรอบรู ้ ไม่มี
ความทุกข์ ทุรนทุราย เป็ นคนทีม่ าสว่างเพราะบุญพามา แต่ถา้ ไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ลแล ้ว ก็ไป
แบบคนไปมืดๆ ไปมืดก็ไปสู่ทต่ี าํ ่ นัน่ เอง ไปสู่อบาย ไปเป็ นเดรัจฉาน ไปเป็ นแมวบ้าง
เป็ นนกบ้าง เป็ นวัวเป็ นควายบ้าง อย่างนี้เป็ นต้น สาเหตุเพราะว่าไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ลไม่ได้
ทําบุญทําทาน ไม่ได้รกั ษาศีล นี่คอื หลักของธรรมะ หลักของความเป็ นจริง
ท่านจึงบอกว่า ถ้าเราอยากได้ดบิ ได้ดี เราอยากไปสูท่ ด่ี ี สู่สุคติ สู่สวรรค์ ไปสู่อริยภูมิ เรา
จะต้องมีความขยัน หมันเพี
่ ยร ความอุตสาหะ พยายามเร่งพยายามทําแต่ความดี ท่าน
สอนว่า ให้พยายามรักษาความดี ทีเ่ รามีอยู่ไว้ ไม่ให้มนั เสือ่ มถอยไป และพยายามสร้าง
ความดี ทีเ่ รายังไม่มี ให้เกิดขึ้น เช่นสมมุตวิ า่ ตอนนี้เรามีศีลห้าแล ้ว พยายามรักษาศีลห้า
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ไว้ให้ดอี ย่าให้มนั ขาดอย่าให้มนั หายไป แล ้วต่อไปเราก็พยายามเพิม่ ขึ้นมา จากศีลห้า ให้
เป็ นศีลแปด คือรักษาความดี ทีเ่ รามีไว้ คือศีลห้า แล ้วก็พยายามสร้างความดีใหม่ ให้
เพิม่ พูนขึ้นมา คือพยายามสร้างให้เป็ นศีลแปดขึ้นมา จากศีลแปดให้เพิม่ เป็ นศีลสิบ จาก
ศีลสิบให้เป็ น ๒๒๗ บวชพระไปเลย
อันนี้แหละเป็ นสิง่ ทีด่ ี ทีง่ าม ทําไปแล ้วก็ให้พยายามเพียรรักษา ป้ องกันไม่ให้บาป ทีเ่ รา
ละแล ้วเกิดขึ้นอีก เช่นเมือ่ ก่อนนี้ เราเป็ นคนโลภโมโทสัน โมโหเก่ง ใช้อารมณ์ แต่เดีย๋ วนี้
เราเป็ นคนใจเย็น มีเหตุ มีผล ใครเขาจะว่าอะไรเรา เราก็ให้อภัย ไม่ถอื โทษ โกรธเคือง
อันนี้คือความชัว่ ทีเ่ ราได้ละแล ้ว คือความโกรธ แล ้วก็พยายามรักษาไว้ อย่าให้มนั
กลับคืนขึ้นมาอีก ส่วนความชัว่ อันไหนทีเ่ รายังมีอยู่ เช่นอาจจะมีความงอน ความดื้อดึง
อะไรอย่างนี้ เราก็พยายามแก้ไขเสีย พยายามตัดเสีย ให้มนั หมดไป ทําให้เป็ นคน ทีม่ แี ต่
เหตุ มีแต่ผล ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเรายังไม่ได้ละ ก็ละมันเสีย สิง่ ไหน
ทีเ่ ราละได้แล ้ว เราก็พยายาม อย่าให้มนั กลับฟื้ นขึ้นมาอีก นี่คอื ลักษณะของการมีความ
เพียรพยายาม เพียรพยายามทําความดี เพียรพยายามละความชัว่ เพียรพยายามทํา
จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการชําระจิตใจ ให้ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง นี่คอื ธรรมะข้อทีส่ องทีไ่ ด้พดู ไว้
ขัน้ ต้นให้มศี รัทธา ให้มคี วามเชื่อ ถ้าเรามีความเชื่อในพระธรรมคําสอน เชื่อใน
พระพุทธเจ้า เชื่อในพระอริยสงฆ์แล ้ว เราก็จะมีความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะประกอบ
กระทํา ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ของพระสงฆ์เพราะรูว้ า่ เมือ่ ทําไปแล ้ว มีแต่ผลดี
ตามมาโดยถ่ายเดียว คนทีไ่ ม่เชื่อนี้มกั จะเกิดความเคลือบแคลง สงสัย เช่นว่าตายไป
แล ้ว จะได้ไปสวรรค์จริงหรือเปล่า มีสวรรค์จริงหรือเปล่า นรกมีหรือเปล่า หรือว่าเขา
หลอกเราให้เราทําความดี แล ้วเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา สูเ้ ราไปเทีย่ วสนุกสนานเฮฮา กิน
เหล ้าเมายา ไม่ดกี ว่าหรือ นรกมันไม่มี ไม่เห็นจะเป็ นอะไร ดีกว่ามานัง่ หลับตา อดๆ
อยากๆ ข้าวเย็นก็ไม่ได้กนิ อย่างนี้ไม่ได้อะไรเลย ถ้าเราคิดอย่างนี้ แสดงว่าเรามีความ
สงสัย เราไม่มนใจ
ั ่ ในคําสอนของพระพุทธเจ้า
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แต่ถา้ เราเชื่อว่า การทีเ่ รามาจําศีล อดข้าวเย็นอย่างนี้ ถึงแม้จะทุกข์ จะยาก จะลําบาก แต่
ผลทีด่ มี นั จะเกิดขึ้นตามมา มันมาทีหลัง เพราะว่าพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกนี้ ท่านเป็ น
ผูพ้ สิ ูจน์แล ้ว ท่านเป็ นผูร้ บั รองแล ้วว่าสิง่ เหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี ทําให้เรามีความสุขทีแ่ ท้จริง
เมือ่ เราเชื่ออย่างนี้แล ้ว เราจะมีความขยัน หมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะประกอบคุณงามความดี จะมา
อยู่วดั ทุกวันพระ เมือ่ ก่อนนี้ ไม่เคยเข้าวัด เข้าวาเลย แต่พอเริ่มมาเข้าวัดเข้าวา ได้ยนิ ได้
ฟังธรรมะแล ้ว เริ่มเห็นถึงคุณทีเ่ รามาวัดมาวา เราได้รบั สิง่ ทีเ่ ราไม่เคยได้รบั มาก่อน คือ
ธรรมะ ซึง่ เป็ นของไม่เหมือนกับวัตถุสง่ิ ของ ไม่เหมือนกับรถยนต์ รถยนต์น่ีเราเห็นกับตา
ได้ แต่ธรรมะนี้เป็ นนามธรรม มันค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในจิตใจเรา บางทีเข้าวัดตัง้ หลาย
หนก็ยงั ไม่รูส้ กึ ได้อะไร แต่มนั ค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปเรื่อยๆ แล ้วดีไม่ดวี นั หนึ่ง มันก็จะเกิด
ความรูส้ กึ เย็นขึ้นมาทันที แล ้วมันก็จะรูว้ า่ ทีเ่ รามาวัดทุกวันๆ นี้กเ็ พือ่ อันนี้เอง
หรือว่าบางทีต่อไป ในชีวติ ของเราข้างหน้า เราอาจจะไปประสบมรสุมทางชีวติ อาจจะ
ประสบสิง่ ทีเ่ ราไม่พงึ ปรารถนา เกิดเคราะห์กรรม สูญเสียในสิง่ ทีเ่ รารัก ทีเ่ ราชอบ แต่พอ
เรามีธรรมะ นึกถึงธรรมะ นึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ ใจเราก็เย็น แทนทีเ่ ราจะโศกเศร้า
เสียใจ ทุกข์ทรมาน ร้องห่ม ร้องไห้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ พอเรานึกถึงธรรมะของ
พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็ นเรื่องธรรมดา เกิดกับคนทุกคน เป็ นเรื่องธรรมดา ไม่ตอ้ งไป
เสียอก เสียใจอะไรเลย ชีวติ เรายังมี เราต้องดําเนินต่อไป เราต้องทําตัวของเรา ทําใจของ
เรา ให้เป็ นปกติ เราไม่ตอ้ งเสียหลัก ล ้มลงไป ถ้าเราได้สติ ได้ธรรมะเกิดขึ้นมานี้ เราก็จะ
เห็นคุณค่าของธรรมะ ว่าทีเ่ ราเข้าวัด เข้าวามานี้ เมือ่ ก่อนเราไม่รูห้ รอกว่า เราเข้าเพือ่ อะไร
ต่อเมือ่ เราประสบเคราะห์กรรม เกิดความทุกข์ข้นึ มา แล ้วธรรมะทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มาช่วย
เรา ช่วยทําให้จติ ใจเรานัน้ เย็น จิตใจเราสบาย จิตใจเราไม่ทกุ ข์ จิตใจเราไม่รอ้ น เราก็จะ
เห็นคุณค่าของธรรมะขึ้นมา เราก็จะมีความขยัน
ทีน้ จี ะชอบทําบุญ บางคนนี่ เราสังเกตดูสิ คนนี้ชอบทําบุญ คนนี้ชอบรักษาศีล ไม่ทราบ
ว่าทําไมเขาถึงชอบ ก็เพราะว่า เขาเห็นผล เขารู ้ เขาได้สมั ผัสมาแล ้ว แต่คนทีไ่ ม่เคยทํา
จะไม่รูถ้ งึ จะไม่เข้าใจ เพราะฉะนัน้ ถึงแม้วา่ เรายังไม่ได้สมั ผัสกับผลเหล่านี้ ก็พยายาม
ทําไปก่อน มันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ เราปลูกต้นไม้ในวันนี้ เราไม่ได้หวังผล ให้มนั
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เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ เราปลูกต้นทุเรียน ต้นมะม่วง เราต้องรอห้าปี สิบปี กว่าจะได้กนิ ลูก
ของมัน ฉันใดการทีเ่ รามาทําบุญ ทําทาน มารักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม มันก็แบบ
เดียวกับการปลูกต้นไม้ บางทีผลมันจะไม่ปรากฏขึ้นแบบทันทีทนั ใด มันต้องใช้เวลา
อบรม ต้องใช้เวลาบ่ม ขอให้เราพยายามมีความเชื่อ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน และ
พยายามมีความพากเพียร พยายามปฏิบตั ติ าม แล ้วผลมันจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาให้เรา
เห็นเอง
ทีน้ ธี รรมะข้อทีส่ าม ทีอ่ ยากจะพูดในวันนี้กค็ ือ นอกจากมีศรัทธา มีวริ ยิ ะแล ้ว ถ้าเรา
อยากจะให้ธรรมะ เกิดผลขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจะต้องมีสติคอื จะทําอะไร จะต้องมีสติ
สติเป็ นตัวทีจ่ ะควบคุมจิตใจ เหมือนกับรถยนต์ ถ้าคนขับรถไม่มสี ติขบั ไป เช่นคนกิน
เหล ้าเมายาขับไป มันก็จะชนแหลก ถึงไฟแดงมันก็จะผ่า มันไม่รูจ้ กั เบรก เพราะ
คนขับรถขาดสติ ไม่มสี ติควบคุมรถยนต์ฉนั ใด จิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจเราไม่
มีสติ จิตใจเราก็เหมือนกับไม่มเี บรก อย่างทีค่ นเขาเรียกว่าสติแตก คนสติแตกเป็ น
อย่างไร เวลาโกรธก็ด่ากราดคนทัว่ ไปหมดเลย แสดงอาการทีค่ นธรรมดาปกติแล ้ว จะไม่
กล ้าทํา แต่คนทีไ่ ม่มสี ติน้ ี เขาสามารถทําได้ ถ้าสติแตกมากๆ เราก็เรียกว่าคนบ้า อยู่กบั
คนในสังคมไม่ได้ ต้องจับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลรักษาคนบ้า เพราะขาดสตินนั ่ เอง
เพราะฉะนัน้ สติเป็ นเรื่องสําคัญมาก เพราะว่าเราจะทําอะไร ทําความดีทงั้ หลาย เช่น
ประพฤติ ปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล ทําทาน นัง่ ทําสมาธิ เราจะต้องมีสติ ถ้าเราไม่มสี ติแล ้ว
เราจะไม่สามารถควบคุมจิตใจได้
การมีสติควบคุมจิตใจ เปรียบเหมือนกับลิงทีม่ เี ชือกผูกไว้กบั ต้นไม้ ถ้าลิงมันไม่มเี ชือก
ผูกไว้กบั ต้นไม้ มันก็ตอ้ งไปซนของมันทัว่ ไปหมด มันไม่ยอมอยู่กบั ทีห่ รอก แต่ถา้ เราเอา
เชือกผูกคอมันไว้ แล ้วผูกมัดไว้กบั ต้นไม้ มันก็ไปไหนไม่ได้ ตอนต้นมันก็อาจจะดิ้น มัน
อาจจะสู ้ แต่ต่อไปสักระยะหนึ่ง มันก็จะเหนื่อย จะหมดแรง เมือ่ มันหมดแรงแล ้ว มันก็
จะยอม นี่แหละคือสติ เราสามารถใช้สติเป็ นเครื่องควบคุมจิตใจเราได้ เวลาเรามีความ
โกรธ ถ้ามีสติรูอ้ ยู่ เราก็จะสามารถระงับความโกรธได้ ถ้าเรามีความโลภ เรามีสติรูอ้ ยู่
เราก็สามารถระงับความโลภได้
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สติจงึ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ มีคุณประโยชน์อย่างยิง่ ถ้าเราไม่มสี ติแล ้ว เราจะ
เป็ นคน เหมือนกับรถ ทีไ่ ม่มเี บรก จะทําอะไรทีม่ กั จะเลยเถิดไปเรื่อย แล ้วก็สร้างผล
เสียหายให้กบั ตัวเราเอง เป็ นคนทีไ่ ม่น่าเลือ่ มใส คนเห็นหน้าก็เบือ่ หน้า บอกคนนี้เป็ นคน
สติแตก นึกอยากจะพูดอะไรก็พดู นึกอยากจะว่าใครก็วา่ โดยทีไ่ ม่คาํ นึงถึงเหตุ ถึงผล
ว่าควรจะพูดอะไร หรือไม่ควรพูดอะไร ปล่อยให้อารมณ์พาไป เป็ นคนทีไ่ ม่น่าคบค้า
สมาคมด้วย เพราะฉะนัน้ ถ้าเราต้องการ จะประกอบคุณงามความดี ทําตัวเราให้เป็ นคน
ดี ไปทีส่ ูง ทีส่ ่งได้น่ี เราต้องอาศัยการมีสติ
การมีสติน้ หี มายถึงว่า เราจะต้องมีสติ ระลึกรูอ้ ยู่กบั ตัวเรา เช่นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่
ขอให้เรารูอ้ ยู่กบั สิง่ ทีเ่ รากําลังทําอยู่ เรากําลังพูดอะไร ขอให้รูอ้ ยู่วา่ เรากําลังพูดอะไร คือ
ให้ใจเราอยู่กบั ปัจจุบนั อยู่ทต่ี รงนี้เดีย๋ วนี้ ไม่ให้ใจลอยไปทีอ่ ่นื ถ้าใจลอยไปทีอ่ น่ื แล ้ว เรา
กําลังทําอะไรอยู่น้ ี บางทีเราก็เผลอ ถ้ากําลังหัน่ เนื้อ หัน่ อะไรอยู่ ดีไม่ดกี ห็ นั ่ ไปทีน่ ้ วิ เรา
แทนทีจ่ ะหัน่ ไปทีเ่ นื้อ ทีเ่ รากําลังหัน่ อยู่ แทนทีจ่ ะหัน่ ผัก หัน่ เนื้อ ก็ไปหัน่ นิ้วตัวเองแทน
เพราะใจเรากําลังคิดถึงเรื่องโน้น เรื่องนี้อยู่ อย่างนี้แสดงว่าไม่มสี ติ ถ้ามีสติแล ้วเรา
จะต้องรูอ้ ยู่ทกุ ขณะ ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเวลาเราจะร้อยด้ายใส่รูเข็ม ถ้าเราไม่มสี ติ
มัน่ ใจเราไม่มนั ่ เราจะไม่สามารถทีจ่ ะร้อยด้ายเข้ารูเข็มได้ เพราะใจเราจะวอกแวก ใจเรา
จะลอยไป ลอยมา แต่ถา้ เรามีสติควบคุมจิตใจให้มนั ่ เราก็สามารถทีจ่ ะร้อยด้ายเข้าสู่รู
เข็มได้อย่างง่ายดาย
นี่คอื ลักษณะของการมีสติ อันนี้เป็ นธรรมะทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ควรพยายามเจริญให้มาก
ควรพยายามให้มสี ติอยู่กบั ตัวของเราเองก็ได้ หรือว่าเราจะเอาสติผูกไว้กบั พุทโธก็ได้ เรา
จะทําอะไรก็ขอให้ระลึกถึงคําว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่ในใจของเรา อย่าให้ใจเราลอยไป
ในทีต่ ่างๆ นานา อย่าให้ลงิ ของเรา คือใจของเรานัน้ ลอยไป ผูกมันไว้กบั ต้นไม้ ต้นไม้ตน้
นี้กค็ อื พุทโธ พุทโธ พุทโธ ถ้าเราสามารถผูกใจไว้ได้ ในทีส่ ุดใจเราก็จะสงบตัวลงเป็ น
สมาธิ คําว่าสมาธิกค็ อื ใจตัง้ มัน่ ใจไม่ลอยไป ลอยมา ใจอยู่ตรงนี้กต็ งั้ อยู่ตรงนี้
เหมือนกับนํา้ แก้วนี้ ทีใ่ ห้ตงั้ อยู่ตรงนี้ ก็จะอยู่ตรงนี้ มันไม่ไปไหน แสดงว่ามันอยู่กบั ที่ ใจ
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เราก็เหมือนกัน ถ้าใจเรามีสมาธิโดยอาศัยสติเป็ นเครื่องควบคุม ใจเราก็จะตัง้ มัน่ เมือ่ ใจ
เราตัง้ มันแล
่ ้ว เราก็จะสามารถทําอะไรได้ หลายอย่าง
เพราะฉะนัน้ นอกจากมีศรัทธาแล ้ว มีความพากเพียรแล ้ว มีสติแล ้ว ขัน้ ต่อมาเราต้องมี
สมาธิดว้ ย ใจเราจะต้องตัง้ มัน่ ตัง้ มันในสิ
่ ง่ อะไร ตัง้ มันในเรื
่ ่องของคุณงามความดี โดย
ปกติคนเรานี้มกั จะตัง้ มันอยู
่ ่ในคุณงามความดีไม่ค่อยได้ เพราะอะไร เพราะใจเรามัน
ชอบลอย ไปลอยมา ตามอารมณ์ บางอารมณ์กท็ าํ ได้ บางวันถ้าอารมณ์ดี ถ้าอยากจะ
ทําบุญก็ทาํ ได้ แต่บางวัน ถ้ามันเกิดอารมณ์ไม่อยากเสียอย่าง มันไม่ทาํ แต่ถา้ ใจมีสมาธิ
แล ้ว ใจมันตัง้ มันอยู
่ ่แลว้ มันจะทําอยู่ตลอดเวลา เรื่องของคุณงามความดี การละความ
ชัว่ ก็จะง่าย เพราะใจมันตัง้ มันอยู
่ ่ทจ่ี ะละความชัว่ ก็จะละความชัว่ อยู่เสมอ ความดีก็จะ
ทําอยู่เสมอ เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะทําอะไรทีจ่ ะให้ได้ผลจริงๆแล ้ว เราจะต้องมีความตัง้
มัน่ ก็คือการมีสมาธิ
ฉะนัน้ การฝึ กหัดทําสมาธิโดยสมํา่ เสมอนัน้ จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เราต้องพยายาม
ทําอยู่เสมอ ทําอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยวันละครัง้ สองครัง้ เช้าตื่นขึ้นมาล ้างหน้าล ้างตาเสร็จ
แล ้ว ก็ไหว้พระสวดมนต์ การสวดมนต์กเ็ ป็ นวิธที าํ สมาธิอย่างหนึ่ง สวดไปนานๆ ถ้าเรา
สวดได้ สวดสักครึ่งชัว่ โมง สักชัง่ โมงหนึ่ง ใจจะเย็น ใจจะตัง้ มันอยู
่ ่ ใจจะไม่ลอยไปไหน
หรือว่าถ้าเราไม่อยากสวด เราอยากจะนัง่ ทําจิตให้สงบ โดยการบริกรรมคําว่าพุทโธ พุ
ทโธอยู่ภายในใจเรา เราก็ทาํ ได้ นัง่ หลับตาแล ้วภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ให้นานทีส่ ุด
เท่าทีจ่ ะนานได้ ครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่งหรือสองชัว่ โมง แล ้วแต่เราจะทําได้ มากน้อยแค่
ไหน เราทําไป อันนี้เป็ นการฝึ กหัดทําใจให้ตงั้ มัน่ พยายามฝึ กหัด ไม่ให้ใจลอยไป ลอย
มา โดยต้องอาศัยสติเป็ นตัวคอยดึงใจไว้
ถ้าเราทําไป โดยทีเ่ ราไม่มสี ติ ใจจะลอยไป เช่นถ้าเราสวดมนต์แล ้วใจเราไปคิดเรื่องอืน่
ด้วย แสดงว่า ใจเราลอยไปแล ้ว แสดงว่าเราไม่มสี มาธิ เราไม่มสี ติ เช่นเราสวดอรหัง
สัมมาสัมพุทโธ แล ้วก็คิดว่า เดีย๋ ววันนี้เราจะไปทําอะไรดี ถ้ามีอย่างนี้แทรกเข้ามา ก็
แสดงว่าใจเราไม่มสี ติ เราสวดมนต์ไป แต่ใจเราไปคิดอีกอย่างหนึ่ง อันนี้จะทําให้ไม่
เกิดผล ใจจะไม่ตงั้ มัน่ ถ้าจะให้ตงั้ มัน่ จะต้องมีสติอยู่กบั สิง่ ทีเ่ ราสวด ถ้าเราสวดอรหัง
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สัมมาสัมพุทโธ ก็ให้มแี ต่อรหังสัมมาสัมพุทโธ อยู่ในใจอย่างเดียว อย่าให้มอี ย่างอืน่ อยู่
ในใจ ให้มนั เป็ นหนึ่ง อย่าให้มนั เป็ นสอง เรียกว่าใจเป็ นหนึ่ง ใจมีอารมณ์เดียว ถ้าใจมี
อารมณ์เดียว ใจก็ตงั้ มัน่ ถ้าใจมีสอง มีสาม มันก็วอกแวก มันก็ลอยไป ลอยมา ใจก็จะ
ไม่เป็ นสมาธิ ใจก็จะไม่สงบ เมือ่ ใจไม่เป็ นสมาธิ ใจไม่สงบ ใจก็ไม่เย็น ใจก็รอ้ น ร้อน
เพราะอารมณ์ของกิเลสนัน่ เอง อารมณ์รกั อารมณ์ชงั อารมณ์เบือ่ หน่าย อารมณ์อะไร
ต่างๆ ทัง้ หลายแหล่ แล ้วมันก็จะทําให้เราไขว้เขวไป ไม่สามารถทีจ่ ะประกอบคุณงาม
ความดีได้ ตัง้ ใจไว้วา่ วันนี้จะไปทําบุญ แต่พอไปเห็นอะไรเข้าสักอย่าง ไม่ถกู ใจเข้า เกิด
เสียอารมณ์ ไม่ไปซะแล ้ววันนี้ อย่างนี้เป็ นต้น ก็เกิดขึ้นได้ เพราะว่าใจเรามันไม่มนั ่ ใจเรา
ไม่มสี มาธินนั ่ เอง เพราะฉะนัน้ พยายามฝึ กหัดทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ
เราสามารถทําสมาธิได้ตอดเวลา ไม่วา่ เราจะอยู่ทไ่ี หน ในอิรยิ าบถไหน ขับรถเราก็ทาํ ได้
แต่อย่าไปหลับตา ขับรถไป ก็พทุ โธไปในใจ ให้มสี มาธิอยู่กบั การขับรถ อย่างนี้กเ็ ป็ นการ
ทําสมาธิ กินข้าวเราก็มสี มาธิอยู่กบั การกินข้าว อ่านหนังสือก็มสี มาธิอยู่กบั การอ่าน
หนังสือ ทํางานก็ให้มสี มาธิอยู่กบั การทํางาน นี่กค็ อื การฝึ กหัดทําสมาธิ เราไม่ตอ้ งรอเข้า
วัด ไม่ตอ้ งรอหาทีส่ งบ ทีเ่ งียบตรงไหนหรอก ไม่ตอ้ งมานัง่ หน้าห้องพระก่อนถึงจะทําได้
อย่างนัน้ มันไม่ทนั การ เพราะเหตุใด เพราะกิเลสมันทํางานอยู่ตลอดเวลา กิเลสทีเ่ รา
พยายามจะต่อสูก้ บั มัน มันอยู่ทไ่ี หนมันก็ทาํ ได้ ความโลภมันเกิดได้ทกุ แห่งหน ทุกขณะ
ทุกเวลา ความโกรธก็เช่นกัน ความโกรธมันไม่ได้บอกว่า เดีย๋ วขอรอให้ข้นึ เวทีก่อนแล ้ว
ค่อยโกรธ ขอขึ้นเวทีก่อนแล ้วค่อยโลภ มันไม่คิดอย่างนัน้ หรอก เห็นอะไรปุ๊ บมันก็โลภ
เห็นอะไรมันก็โกรธเลย ฉันใดเราก็ตอ้ งเอาธรรมะเข้าไปแก้ เราต้องเอาสติเข้าไปเบรก เอา
สติเอาสมาธิไปเบรก
ฉะนัน้ การต่อสูก้ บั กิเลส มันต้องต่อสูก้ นั ตลอด ๒๔ ชัว่ โมงเลย คือตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาถึง
เวลาหลับเลย เราต้องพยายามตัง้ ท่า การตัง้ ท่าของเราคือการตัง้ สตินนั ่ เอง พยายามให้
รูอ้ ยู่ทกุ ขณะ ว่าใจเรากําลังคิดอะไร ใจกําลังโลภอยู่หรือเปล่า กําลังโกรธอยู่หรือเปล่า ถ้า
โลภหรือโกรธ เราต้องมีสติระงับมันเสีย บอกว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ดี สิง่ เหล่านี้เป็ นฟื นเป็ นไฟ
เมือ่ โลภแล ้วมันร้อน เมือ่ โกรธแล ้วมันร้อน เมือ่ อยากแล ้วมันร้อน เมือ่ ไม่โลภไม่โกรธ
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แล ้วมันเย็น มันสบาย มันจะไม่โลภไม่โกรธ ก็ต่อเมือ่ มีสติระงับมัน เพราะฉะนัน้
พยายามฝึ กหัดตัง้ สติตลอดเวลา ทําสมาธิอยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่วา่ งๆ แทนทีจ่ ะไปหา
หนังสือแฟชัน่ อ่าน หนังสือการ์ตูนอ่าน ก็เอาพุทโธขึ้นมาอยู่ในใจดีกว่า พุทโธ พุทโธ พุท
โธ อยู่ในใจ แล ้วใจจะเย็น ใจจะสบาย ใจจะมีความสุข ใจจะตัง้ มันอยู
่ ่ในคุณงาม ความดี
ก็คอื ธรรมะทีเ่ ราเรียกว่าสมาธิ ความตัง้ มันของจิ
่
ตใจ ทีจ่ ะเป็ นเครื่องช่วยทําให้การปฏิบตั ิ
ของเราก้าวหน้าเจริญ ทําให้จติ ใจของเรานัน้ เจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
ส่วนธรรมะข้อสุดท้าย ทีเ่ ป็ นเครื่องช่วยหนุน ให้จติ ใจเรานัน้ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ คือปัญญา
ปัญญาก็คอื ความฉลาด ต่างกับความโง่ ความโง่กบั ความฉลาดนัน้ ต่างกัน เราก็รูว้ า่ ความ
ฉลาดเป็ นอย่างไร คนฉลาดกับคนโง่เป็ นอย่างไร เราก็รู ้ คนโง่กต็ อ้ งไปเป็ นคนกวาดถนน
ล ้างถ้วย ล ้างชามเพราะไม่ฉลาด คนฉลาดนัน้ ก็ไปทํางานสบาย นัง่ อยู่ในออฟฟิ ศ ห้อง
แอร์ กระดิกนิ้ว กดโทรศัพท์ สัง่ คนโน้น ใช้คนนี้ เพราะเขามีปญั ญา มีความฉลาด เขามี
ความรู ้ ว่าเขาควรจะทําอะไร ไม่ควรทําอะไร แต่คนโง่น่ี ไม่รู ้ ให้ไปพิมพ์ดดี ก็พมิ พ์ไม่
เป็ น เลยต้องไปล ้างถ้วย ล ้างจาน เป็ นคนตัดหญ้า ถางหญ้า ไปกวาดถนน เพราะงาน
อย่างนี้ ไม่ตอ้ งใช้ปญั ญาใช่ไหม แต่ถา้ จะไปทํางานทีพ่ เิ ศษขึ้น ละเอียดลออขึ้น ทีต่ อ้ ง
อาศัยความรู ้ ความสามารถ ก็จะต้องใช้ปญั ญา นี่คอื ลักษณะของคนทีม่ ปี ญั ญา คือคนที่
มีความรู ้ รูใ้ นเรื่องราวต่างๆ
แต่ปญั ญาในทางพระพุทธศาสนานี้ เราเน้นถึงความรูใ้ นเรื่องของทุกข์ ในเรื่องของพระ
อริยสัจสี่ คือให้รูว้ า่ ใจเราทุกข์เพราะอะไร อะไรคือความทุกข์ใจ ให้รูว้ า่ ขณะทีเ่ กิดความ
ทุกข์นนั้ เรารูอ้ ยู่หรือเปล่า บางคนไม่รูว้ า่ ตัวเองกําลังทุกข์ เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาตัวเองไม่รู ้
ว่าทุกข์ หรือว่ารูก้ ไ็ ม่รูว้ า่ อะไรทําให้มนั เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ คนทีม่ ปี ญั ญา ก็จะรู ้
ทันที เวลาเกิดความทุกข์ข้นึ มา มันจะร้อนขึ้นมาทีใ่ จ ขณะนี้ญาติโยมนัง่ อยู่น่ีมนั เย็น
สบาย แต่ถา้ เกิดใครมาทําให้เราไม่สบายใจขึ้น ใจมันจะร้อนขึ้นมา แต่ถา้ เราไม่มี
สติปญั ญา บางทีเราก็ไม่รูว้ า่ เราทุกข์ แต่ถา้ เรามีสติปญั ญา เราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอยู่
เรื่อยๆ เราก็จะรูว้ า่ เวลาเราไม่สบายใจ นี่แหละคือความทุกข์
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ความทุกข์ในใจของเรามันก็มเี หตุของมันด้วย เหตุมนั ไม่ได้เกิดจากภายนอก เหตุท่ี
แท้จริงมันเกิดจากภายในใจของเรานัน่ เอง เหตุของความทุกข์กม็ อี ยู่สาม คือตัณหาทัง้
สาม ความอยากได้ในรูปในเสียง ในกลิน่ ในรส อยากจะได้ขา้ วของต่างๆนานา เห็น
เสื้อผ้าสวยๆ งามๆ ก็อยากจะได้ พอมันอยากปั ๊บ มันก็รอ้ นขึ้นมา อยู่ไม่สุขแล ้ว อยู่
เฉยๆไม่ได้แล ้ว ถ้าเปิ ดโทรทัศน์เห็นเขาโฆษณาอะไร เขาบอกเบอร์โทรศัพท์วา่ โทรมา
เบอร์น้ นี ะ ซื้อของอันนี้ จะลดราคาให้ อยู่เฉยๆ ไม่ได้แล ้ว รีบโทรกันวุน่ ไปหมดเลย
เพราะใจมันร้อนแล ้ว ใจมันไม่น่งิ ใจมันไม่สงบ เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล ้ว ทุกข์อกี อย่างก็
คือทุกข์ ทีเ่ กิดจากความอยากมี อยากเป็ น เพราะรูว้ า่ ถ้ามีโอกาสทีจ่ ะได้เป็ นนายกขึ้นมา
นัง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ตอ้ งรีบไปหาเสียง ไปเลือกตัง้ เลือกอะไรกันวุน่ ไปหมด เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็ น
นายก แทนทีจ่ ะอยู่เฉยๆ แล ้วให้มนั มาหาเราเอง เรากลับทําใจไม่ได้ แต่ถา้ เป็ นคนไม่
อยาก เขาอยู่เฉยๆ เขานัง่ เฉยๆ มาก็ได้ไม่มาก็ได้ เขาไม่เดือดร้อน เขาอยู่เป็ นสุขเพราะ
ไม่มคี วามอยากแต่ถา้ อยากแล ้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้ มันทุกข์แล ้ว มันร้อนแลว้
ความทุกข์มนั เกิดทีใ่ จเรา สาเหตุของความทุกข์มนั ก็เกิดในใจเรา ก็คอื ความอยาก
ทัง้ หลาย ถ้าเราไม่มคี วามอยากแล ้ว เราก็ไม่ทกุ ข์หรอก สมมุตวิ า่ เราอิม่ แล ้ว กินข้าวอิม่
แล ้ว จะกินเข้าไปอีกสักคําก็ไม่ได้ ต่อให้ยกโต๊ะจีนมาตัง้ อยู่ขา้ งหน้าเรา เราก็กนิ ไม่ลง เรา
ก็ไม่อยาก เราก็เฉยๆ แต่ถา้ เราไม่ได้กนิ ข้าวมาสักสองสามมื้อ อย่าว่าแต่โต๊ะจีนเลย ข้าว
เปล่าๆ กับกล ้วยยังรีบเข้าตะครุบหา เพราะความอยากมันพาไป ความทุกข์หมายความ
ว่า ความอยู่ไม่สุขนัน่ เอง คนเราถ้าอยู่น่ิงๆ เฉยๆได้ ก็มคี วามสุขแล ้ว คนนัน้ ก็ไม่มคี วาม
ทุกข์ เพราะฉะนัน้ ความทุกข์มนั อยู่ทใ่ี จและสาเหตุของความทุกข์มนั ก็เกิดภายในใจเรา
การดับทุกข์นนั้ ก็ดบั ทีใ่ จเรา สิง่ ทีจ่ ะดับทุกข์ มันก็อยู่ในใจเรา สิง่ ทีด่ บั ทุกข์เราเรียกว่า
มรรค มรรคคืออะไร มรรคก็คอื สติปญั ญาทีเ่ ราพูดถึง ขอให้เรารูว้ า่ ความทุกข์ของเรา
มันเกิดขึ้นเพราะความอยาก ดังนัน้ เราก็ดบั ความอยากเสีย พอเรารู ้ ได้สติ ว่าเรากําลัง
ทุกข์ เราอย่าไปอยากกับมัน เราก็ดบั ได้ เช่นเราอยากจะกินอะไรขึ้นมาทัง้ ๆ ทีเ่ ราอิม่ แลว้
นี้ พอเห็นเขาโฆษณาว่าอาหารนี้อร่อย ก็อยากจะวิง่ ไปเปิ ดตูเ้ ย็นหยิบมากิน แต่พอเราได้
สติ บอกว่าเราเพิง่ กินไปหยกๆนะ กินแล ้วเดีย๋ วมันอ้วน เดีย๋ วนํา้ หนักมันจะเพิม่ นะ เดีย๋ ว
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ไขมันจะเพิม่ เดีย๋ วความดันมันจะเพิม่ เดีย๋ วจะตายเร็ว มันคิดอย่างนี้มนั จะหยุดได้ มัน
เบรกได้ มันก็ระงับความอยากได้ เมือ่ ระงับได้ใจก็ตงั้ มันอยู
่ ่ มันก็สงบ
นี่แหละคือปัญญาในทางพุทธศาสนา ขอให้ดูวา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นของไม่เทีย่ ง
เป็ นทุกข์ อย่าไปหลง อย่าไปติดมัน พวกรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส ข้าวของ เงิน
ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทีเ่ ราชอบกันนัก ได้เงิน ได้ทองแล ้ว รูส้ กึ ว่ามีความสุข
เหลือเกิน แต่ทางศาสนา ทางของคนทีม่ ปี ญั ญา กลับเห็นว่าเงินทอง เป็ นต้นเหตุของ
ความทุกข์ ถ้ามีเกินความจําเป็ น ถ้าเรามีไว้สาํ หรับเลี้ยงปาก เลี้ยงท้องเรา เลี้ยงอัตภาพ
ร่างกายเรา ก็เป็ นสิง่ จําเป็ น มันก็ไม่เป็ นความทุกข์ แต่ถา้ มันมีมากกว่านัน้ มันวุน่ วาย มัน
ร้อน มันอยู่เฉยๆไม่ได้ มีเงินทองอยู่ในกระเป๋ าแล ้วมันร้อน มันต้องออกไปใช้ มันรูส้ กึ ว่า
ถ้ามันอยู่ในกระเป๋ าแล ้ว มันร้อนไปหมดทัง้ ตัว แต่ถา้ ได้ออกไปซื้อข้าว ซื้อของ ไปใช้ให้
หมดแล ้ว ทีน้ มี นั สบายแล ้ว หมดเมือ่ ไร่กก็ ลับมานอนก่ายหน้าผากเพราะไม่มเี งินทีจ่ ะใช้
ทุกข์มนั ก็หมดไป
อย่าไปคิดว่า เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนี้ เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะสุขเหล่านี้
เป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่แน่นอน มันมีเกิดขึ้นได้ มันมีดบั ได้ คนเราเวลารวยขึ้นมา ก็มี
ความสุข แต่พอจนลงมา ก็ทกุ ข์มาก เวลาเงินทองหมดไป ไม่มอี ะไรจะทุกข์เท่า แต่ถา้
เคยอยู่แบบไม่มเี งิน มีทอง อยู่ แบบพระท่าน ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร ก็อยู่ได้ เพียงแต่
ขอให้มขี า้ วกินไปวันๆ ก็พอแล ้ว ขอให้ใช้ปญั ญา ให้เกิดความเข้าใจว่า ความสุขทีแ่ ท้จริง
นัน้ ก็คือการไม่อยากในอะไรทัง้ สิ้น ทัง้ ปวง นัน่ เอง ละความโลภ ละความโกรธ ละความ
หลง ละตัณหาทัง้ หลาย ละกามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส
ละความอยากมี อยากเป็ น อย่าไปอยากเป็ นนายร้อย อยากเป็ นนายพัน อยากจะเป็ น
อธิบดี อยากจะเป็ นนางงามจักรวาล เพราะถ้าเราอยากก็ตอ้ งวิง่ ไปหาสิง่ เหล่านัน้ ถ้าเราไม่
อยาก เราก็อยู่เฉยๆ เราก็มคี วามสุข
เหตุของความทุกข์กค็ อื ความอยากทัง้ หลายนัน่ เอง วิธจี ะดับทุกข์ ก็ใช้สติปญั ญา ให้เห็น
ว่าสิง่ เหล่านี้ ไม่ใช่เป็ นความสุขอย่างแท้จริง ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี นใจของเรา ใจทีส่ งบ
ระงับ ดับตัณหาทัง้ หลายนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ ถ้าเรามีธรรมทัง้ ห้าทีไ่ ด้แสดงไว้กค็ อื มี
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ศรัทธา มีวริ ยิ ะ มีสติ มีสมาธิ มีปญั ญาแล ้ว เราจะมีเครื่องมือ ทีส่ ามารถใช้ดบั กิเลส ดับ
ความทุกข์ได้ ภายในจิตใจของเรา ฉะนัน้ ขอฝากธรรมะทัง้ ห้านี้ ให้ญาติโยมนํากลับไป
เจริญให้มาก เพือ่ ผลคือความสุข ความเจริญทีแ่ ท้จริง ย่อมเป็ นแก่ญาติโยมโดยทัว่ กัน
อย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
๒ กันยายน ๒๕๔๓

การทําบุญนัน้ เป็ นการให้อาหารแก่จติ ใจ เพราะคนเรานัน้ มีส่วนประกอบสองส่วน
ด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจ ร่างกายเราก็ตอ้ งให้ปจั จัยสี่ เพือ่ ทีจ่ ะได้อยู่อย่างสุขสบาย
จิตใจก็ตอ้ งให้บญ
ุ ให้กศุ ล หรือให้ธรรมะ ถ้าจิตใจไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ล ไม่มธี รรมะ ต่อให้
มีเงินทองเยอะแยะ ข้าวของเยอะแยะ จิตใจก็ไม่มคี วามสุข เพราะว่าเงินทอง ข้าวของ
ปัจจัยสีน่ นั้ ไม่สามารถระงับดับความร้อนใจ ความกังวลใจ ความทุกข์ใจได้ ต้องอาศัย
ธรรมะ พระธรรมคําสัง่ สอน ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ถ้าเรามีธรรมะ คําสอนหล่อเลี้ยง
จิตใจเราแล ้ว จิตใจเราจะมีความสบาย จิตใจเราจะมีความสุข จิตใจเราจะมีความอิม่ มี
ความพอ เพราะว่าธรรมะนัน้ สอนให้เรารูจ้ กั ว่า ความทุกข์นนั้ อยู่ตรงไหน ความสุขนัน้
อยู่ตรงไหน
ถ้าเราไม่รู ้ เราก็หลง คนเราในโลกนี้ มีอยู่สองพวกด้วยกัน พวกรู ้ กับพวกหลง พวกหลง
ก็จะไปหา ของทีไ่ ม่เป็ นคุณ ไม่เป็ นประโยชน์ ทีไ่ ม่ให้ความสุขกับตัวเอง กลับไปหาสิง่ ที่
ให้ความทุกข์กบั ตัวเอง พวกเราในโลกนี้ ส่วนใหญ่ยงั ถือว่าเป็ นพวกทีห่ ลงอยู่ เพราะมี
โลภ มีโกรธ มีหลง ความหลงมันทําให้เราโลภ ทําให้เราโกรธ และทําให้เราไม่รูว้ า่ ความ
โลภ ความโกรธนี้ มันเปรียบเหมือนกับไฟ เวลาเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราแล ้ว จิตใจของ
เราจะร้อน กระวนกระวาย หาความสบาย หาความสุขไม่ได้ เพราะว่าจิตใจเรามืดบอด
นัน้ เอง จิตใจขาดธรรมะ ขาดแสงสว่าง ถ้าเราเข้าหาธรรมะ เข้าหาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ศึกษาพระธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าแล ้ว เราก็จะสามารถแยกแยะได้วา่
อะไรคือเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุข อะไรคือเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้าเรามีธรรมะ
เป็ นแสงสว่างแล ้ว เราก็จะสามารถดําเนินชีวติ ของเราไปได้ ด้วยความราบรื่นดีงาม
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พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนไว้วา่ คนเรานัน้ จะดี จะชัว่ จะสุข จะทุกข์ จะเจริญ หรือไม่
เจริญ ก็อยู่ทต่ี วั เราเอง ส่วนประกอบ ทีจ่ ะเป็ นเหตุนาํ มาซึง่ ความสุขก็ดี นํามาซึง่ ความ
ทุกข์กด็ ี มีอยู่ ๓ คือ กายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรม คือ การกระทํา ทางกาย ทาง
วาจา และทางจิตใจ รวมกันเรียกว่ากรรม กรรมนี้เป็ นคํากลางๆ เป็ นคําทีไ่ ม่เป็ นฝ่ ายดี
หรือฝ่ ายชัว่ กรรมดีเรียกว่า กุศลกรรม หรือ บุญ กรรมชัว่ คือการกระทําทีไ่ ม่ดี ท่านก็
เรียกว่า อกุศลกรรม หรือ บาป สองตัวนี้ เป็ นตัวสําคัญ ทีจ่ ะพาเราไป ยังทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เหมือนกับเวลาทีเ่ รามาถึงสามแยก มีทางให้เลี้ยวซ้าย กับเลี้ยวขวา เราจะไป
ทางไหน ถ้าออกจากวัดญาณฯไปถนนสุขมุ วิท เลี้ยวซ้ายก็ไปสัตหีบ ถ้าเลี้ยวขวาก็ไป
พัทยา หรือไปกรุงเทพฯ
ฉันใด กรรม หรือการกระทําของเรา ทางกาย ทางวาจา ก็ฉนั นัน้ ถ้าเราไปทางกุศลกรรม
มันก็จะพาเราไปสู่สุคติ พาเราไปสู่ความสุข พาเราไปสูส่ วรรค์ พาเราไปสู่ มรรค ผล
นิพพาน ถ้าเราไปทางอกุศลกรรม คือ บาปกรรม มันก็จะพาเราไปสู่อบาย พาเราไปสู่
นรก พาเราไปสู่ความทุกข์ ความยาก ความลําบากทัง้ หลาย อันนี้เป็ นของตายตัว ถึงแม้
จะมีพระพุทธเจ้า มาตรัสรู ้ สัง่ สอนโลก เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ หรือ ไม่ ก็ตาม เรื่องเหล่านี้
ก็เป็ นเรื่องตายตัว มันมีอยู่ เป็ นอยู่ ของมันตามกฏของธรรมชาติ เหมือนกับเรื่องของ
ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์มนั จะต้องขึ้นในตอนเช้า แล ้วก็ตอ้ งตกตอนเย็น จะมีใครมาบอก
มาเล่าให้เราฟัง หรือไม่ ว่าดวงอาทิตย์นนั้ ขึ้นตอนเช้า ตกตอนเย็น ก็ไม่สาํ คัญ เพราะว่า
เรื่องของดวงอาทิตย์ มันก็จะต้องเป็ นไปตามเรื่องของมัน
ฉันใด เรื่องของกรรม คือการกระทําของเรา กับเรื่องของวิบาก คือผลของการกระทําของ
เรา มันก็จะเป็ นเช่นนัน้ มันก็จะตามมา เหมือนกับเงาตามตัว ถ้าเราทําดี ความสุข ความ
เจริญ ก็จะตามมา ตายไป ก็ไปสู่สวรรค์ ไปสู่นิพพาน เป็ นต้น ทําบาป ทําอกุศล ตายไป
จะต้องไปสู่อบาย ไปสู่นรก อันนี้ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะมาช่วยเราได้ เพราะว่า คนทีจ่ ะช่วย
เราได้นนั้ ก็คอื กาย วาจา ใจ ของเราเท่านัน้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ หมายถึงว่า ตัวเรานัน่ แหละ การกระทําของเรานัน่ แหละ จะเป็ น
ตัวทีจ่ ะช่วย ให้เราดีข้นึ ก็ได้ ให้เลวลงก็ได้ พระพุทธองค์ทรงช่วยบอก ช่วยแนะ ได้เท่า
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นัน้ เอง แต่ถา้ บอกแล ้ว ชี้แล ้ว แนะแล ้ว ยังทําเป็ นหูทวนลม ทําเป็ นไม่สนใจ ไม่เชื่อ ไม่
ฟัง อันนัน้ ก็ช่วยไม่ได้
มีพราหมณ์มาเฝ้ าพระพุทธองค์ กราบทูลถามว่า พระองค์ท่าน เป็ นผูส้ งั ่ สอน ให้คนไปสู่
สวรรค์ ไปสู่มรรค ผล นิพพาน แต่ทาํ ไมสาวกทัง้ หลายทีพ่ ระองค์ท่านทรงสัง่ สอนนัน้
บางท่าน บางองค์ ก็ไปสู่ มรรค ผล นิพพานกัน แต่บางท่าน บางองค์กไ็ ปไม่ถงึ
พระพุทธเจ้าก็เลยย้อนถามกลับไปทีพ่ ราหมณ์ คนทีถ่ ามปัญหานัน้ ว่า พราหมณ์ คุณก็
เป็ นคน ทีร่ ูจ้ กั ทิศทางต่างๆ เวลามีคนเขามาถามว่า เวลาจะไปกรุงเทพฯ จะไปทางไหน
คุณก็บอกเขาว่า ไปทางนี้ ให้เลี้ยวซ้าย ไปทางนัน้ ให้เลี้ยวขวา ถึงตรงนี้ให้ตรงไป และใน
ทีส่ ุด ก็จะไปถึงกรุงเทพฯเอง แต่ทาํ ไม คนทีค่ ุณบอกทางไปนัน้ บางคนไปถึง บางคนไป
ไม่ถงึ พราหมณ์กต็ อบว่า อันนี้มนั ไม่ได้อยู่ในวิสยั ของเรา เราเป็ นเพียงผูบ้ อกทางเท่า
นัน้ เอง แต่คนทีเ่ ขามาถามทางนัน้ เขาจะไปทางทีเ่ ราบอกหรือไม่ มันขึ้นอยู่กบั เขา ถ้าเขา
ไปตามทางทีเ่ ราบอก เขาก็จะต้องไปถึงจุดหมาย ปลายทาง อย่างแน่นอน พระพุทธเจ้า
ทรงตรัส ตอบว่า ฉันใดก็ฉนั นัน้ บุญก็ดี สวรรค์กด็ ี มรรค ผล นิพพาน ก็ดนี นั้ ก็เป็ น
ของทีม่ อี ยู่ และวิธที จ่ี ะดําเนินไป เราก็บอกกับเขาไปแล ้ว แต่เขาจะไปถึง หรือไม่ไปถึงนัน้
ก็ข้นึ อยู่กบั ตัวของเขาเอง เขาเป็ นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิ เขาเป็ นคนดําเนิน เขาเป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
เขา เราเป็ นแต่ผูช้ ้ บี อก เป็ นผูท้ ร่ี ูท้ าง ก็บอกทางเขาไป ถ้าเขาไปไม่ผดิ ทาง ไม่เลี้ยวผิดทาง
ไม่หลงผิดทาง เขาก็จะไปถึงยังจุดหมาย ปลายทางอย่างแน่นอน นี่แหละคือเรื่องของ
มนุษย์เรา
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า กรรมเป็ นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ คือมนุษย์เรานี้มคี วามแตกต่าง
กัน มีสูง มีตาํ ่ มีฉลาด มีโง่ มีขยัน มีข้เี กียจ มีดี มีชวั ่ ไม่เหมือนกัน ก็เพราะว่าสิง่ เหล่านี้
เรากระทํากันมาไม่เท่ากัน อย่างพวกเราในอดีต อาจจะทําบุญไว้มาก มีความขยันมาก มี
ความฉลาดมาก ขยันศึกษาเล่าเรียน คบหาผูร้ ู ้ ชอบฟังธรรมะอยู่เสมอๆ พอมาเกิดใน
ชาติน้ ี ก็จะเป็ นคนทีข่ ยัน มีความเก่ง มีความฉลาดอย่างนี้ เป็ นต้น แต่ถา้ ชาติก่อนๆ เรา
ชอบสะสมความเกียจคร้าน ไม่ชอบทําอะไร ชอบงอมืองอเท้า ชอบอาศัยกินของคนอืน่
เขา ไม่ชอบไปโรงเรียน เวลาไปเรียนหนังสือก็ไม่สนใจ ครูอาจารย์พดู ก็ใจลอย คิดไป
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ต่างๆ นานา หรือไม่กว็ าดการ์ตูนเล่นไปเรื่อยๆ สิง่ ทีค่ รูอาจารย์สอน อาจารย์สงั ่ ก็ไม่รู ้
เรื่อง ฟังเข้าหูซา้ ยออกทางหูขวา เมือ่ ไม่ได้รบั ความรู ้ ความฉลาดก็ไม่เกิดขึ้น พอมาเกิด
ในภพนี้ชาติน้ ี ก็เลยเป็ นคนทีไ่ ม่ฉลาด เป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยมีปญั ญาเท่าไร อันนี้กเ็ ป็ น
เพราะว่า บุญกรรมของเรา ทีเ่ รากระทํากันมาในอดีตนัน้ ไม่เท่าเทียบกันนัน่ เอง
สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในอดีตนัน้ มันผ่านไปแล ้ว เราแก้ไขมันไม่ได้ สิง่ ทีเ่ ราจะแก้ไขได้กค็ อื ใน
ปัจจุบนั นี้ เราสามารถทีจ่ ะแก้ไขได้ ถ้าเราเป็ นคนขี้เกียจ ตอนนี้ เราก็จะมาฝึ กเป็ นคน
ขยัน เอาความขยัน ชนะความขี้เกียจ ถ้าเราเป็ นคนโง่ เราก็พยายามศึกษาหาความรู ้ เข้า
หาผูร้ ู ้ คบบัณฑิต อย่าไปคบคนพาล บัณฑิตเขาฉลาดกว่าเรา เขาก็จะสัง่ จะสอนเรา จะ
บอกเรา เรื่องราวต่างๆ ทีเราไม่รู ้ เราก็จะได้รูจ้ ากเขา ถ้าไปคบคนพาล คนโง่ เขาก็ไม่
สามารถทีจ่ ะสอนอะไรทีแ่ ปลก ทีใ่ หม่ ให้กบั เราได้ คบกับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิด
ความรูอ้ ะไร อย่างนี้เป็ นต้น เราต้องพยายามคบบัณฑิต คบผูร้ ู ้ คบคนดี คนดีชอบเข้าวัด
เข้าวา ชอบทําบุญ ชอบรักษาศีล เขาจะชวนให้เราไปทําความดี อย่างนี้เป็ นต้น อดีตเรา
แก้ไม่ได้ แต่ปจั จุบนั เราแก้ได้ เราทําใหม่ข้นึ มาได้ ดังนัน้ เมือ่ เราทําขึ้นมาใหม่มากๆแลว้
ต่อไปผลก็จะตามมาในอนาคตนัน้ เอง ภพหน้า ชาติหน้า แม้กระทัง่ พรุ่งนี้ เดือนหน้า ปี
หน้า มันก็จะดีข้นึ กว่านี้ เพราะเราได้ใช้ชวี ติ ของเรา ไปในทิศทางทีด่ ขี ้นึ นัน้ เอง
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า คนเรามีความแตกต่างกัน ไม่เสมอกัน อย่างลูกทีม่ าเกิด ใน
ครอบครัวเดียวกัน มีพอ่ แม่เดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างกัน บางคนก็ฉลาด บางคนก็
ไม่ค่อยฉลาด บางคนก็โง่ บางคนก็ขยัน บางคนก็ข้เี กียจ บางคนก็ดี บางคนก็ไม่ค่อยดี
พระพุทธองค์จงึ ทรงจําแนกลูกไว้อยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน ลูกทีม่ าเกิดในครอบครัวของพ่อแม่
มีอยู่ ๓ แบบ คือ ลูกทีเ่ ก่ง ทีด่ ี ทีฉ่ ลาด กว่าพ่อกับแม่ อันนี้พวกหนึ่ง ลูกทีเ่ ก่ง ทีด่ ี ที่
ฉลาดเท่ากับพ่อกับแม่ พวกนี้ก็อกี พวกหนึ่ง แล ้วพวกที่ ๓ พวกทีเ่ ก่ง ทีด่ ี ทีฉ่ ลาด น้อย
กว่าพ่อกับแม่ อันนี้มอี ยู่ ๓ พวกด้วยกัน
เวลาพ่อแม่มลี ูก ทีด่ ี ก็ดไี ป คือเป็ นลูกทีฉ่ ลาด ทีเ่ ก่ง กว่าพ่อ กว่าแม่ ถ้ามีลูกแบบนี้แล ้ว
พ่อแม่แทบไม่ตอ้ งสัง่ สอน ไม่ตอ้ งบอกอะไรเลย พวกนี้เขาจะรูข้ องเขาเอง เพราะเขารูม้ า
ก่อนแล ้ว อย่างพระพุทธเจ้าเป็ นต้น พระพุทธเจ้านี้ เป็ นตัวอย่างของลูกทีฉ่ ลาดกว่าพ่อ
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แม่ พ่อแม่น่ีจะไปสัง่ สอนอะไรท่านไม่ได้ แม้กระทัง่ ครูอาจารย์ต่างๆ ทีพ่ ระราชบิดาหามา
เพือ่ สัง่ สอนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านกลับรูม้ ากกว่าครูทม่ี าสัง่ สอนท่านเสียอีก อย่าง
นี้เป็ นต้น ส่วนลูกทีฉ่ ลาดน้อยกว่าพ่อแม่ ดีนอ้ ยกว่าพ่อแม่ พ่อแม่ก็ตอ้ งอาศัยความ
อดทน อาศัยขันติ พยายามสัง่ สอนเขา พยายามบอกเขาไป เรื่องดี เรื่องชัว่ เรื่องบาป
เรื่องบุญ เรื่องคุณเรื่องโทษ ถ้าพ่อแม่มเี งิน มีทอง ก็พยายามส่งเสีย ให้เขาได้รบั
การศึกษา ได้เรียนหนังสือ ถ้าเขามีความขยันหมันเพี
่ ยร ชอบรํา่ เรียน เขาอาจจะมีความรู ้
มากกว่าพ่อ กว่าแม่ ก็ได้
แต่ถา้ เขาเป็ นคนไม่เอาถ่าน เป็ นคนไม่ชอบเรียน ชอบแต่เทีย่ วเตร่ ชอบกินเหล ้า เมายา
เล่นการพนัน ไปโรงเรียน ก็ไม่เรียนหนังสือ เรียนก็เรียนไม่เก่ง พ่อแม่ก็อย่าไปทุกข์กบั
เขา พ่อกับแม่ตอ้ งรูจ้ กั แยกแยะ ว่าเขาเป็ นเขา เราเป็ นเรา ดังภาษิตทีว่ า่ สัตว์ทงั้ หลายนัน้
มีกรรมเป็ นของตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ผล ของกรรมนัน้
ลูกถึงแม้จะออกมาจากท้องของเรา เป็ นลูกของเรา แต่กเ็ ป็ นลูกแต่เพียงร่างกาย คือเขา
อาศัยร่างกาย ของพ่อ ของแม่เท่านัน้ เอง แต่จติ ใจของเขานัน้ ไม่ได้มาจากพ่อ จากแม่
จิตใจของเขานัน้ มาจากกรรมในอดีต คือ กรรมทีเ่ ขาทําไว้ในอดีต เวลาทีพ่ อ่ แม่มลี ูก ที่
ไม่ค่อยเอาถ่าน เป็ นลูกทีแ่ ย่ พ่อแม่กท็ กุ ข์ใจไปกับลูก อันนี้ไม่ถกู พ่อแม่ไม่ตอ้ งทุกข์ใจ
ไปกับเขาหรอก เราทําหน้าทีข่ องเราให้สมบูรณ์กแ็ ล ้วกัน เลี้ยงดูเขา ให้ความรูเ้ ขา
พยายามสอนเขา บอกเขา ให้เขาเป็ นคนดี แต่ถา้ เขายังไปหาสิง่ ทีไ่ ม่ดี อันนี้ก็ถอื ว่าเป็ น
กรรม อันนี้เป็ นเรื่องทีไ่ ม่มใี ครช่วยใครได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อัตตาหิ อัตตโน
นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
ดังนัน้ พวกเราทัง้ หลาย ถ้าอยากมีความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ไม่อยากทีจ่ ะไปพบ
กับความทุกข์ ความหายนะ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย ก็ขอให้เราบํารุงกาย วาจา และใจ
ของเราให้ดี คอยสังเกตดูวา่ กาย วาจา และใจ เรานัน้ ไปทางกุศลกรรม หรือเปล่า หรือ
ไปทางอกุศลกรรม ถ้าไปทางกุศลกรรม ก็พยายามส่งเสริม ให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป ถ้าไม่รูว้ า่
กุศลกรรมคืออะไร ก็ให้เข้าหาผูร้ ู ้ เข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้า หาพระสุปฏิปนั โน หาครู
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อาจารย์ ทีร่ ูใ้ นเรื่องเหล่านี้ และพยายามศึกษากับท่าน เราก็จะรูเ้ รื่องกุศลกรรมทัง้ หลาย
เราก็จะสามารถเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้กบั เรา
แต่ถา้ จิตใจของเรา เป็ นไปในทิศทางของอกุศลกรรม ก็พยายามฝื น พยายามต่อสู ้ อย่า
ให้มนั ไป เช่น ถ้าเราชอบกินเหล ้าเมายา ชอบเทีย่ วเตร่ ชอบเล่นการพนัน อย่างนี้เป็ นสิง่ ที่
ไม่ดี หรือชอบผิดศีล ชอบโกหก ชอบลักเล็ก ขโมยน้อย ชอบยิงนกตกปลา สิง่ เหล่านี้ก็
พยายามฝื นเสีย อย่าไปทํา ถ้าคบกับคน ทีเ่ ขาชอบทําสิง่ เหล่านี้ ก็พยายามปลีกตัว
ออกไปจากเขา อย่าไปคบกับเขา ถ้าอยู่กบั เขา เขาก็จะชวนเราไป ทําในสิง่ เหล่านี้ แล ้วเรา
ก็จะต้องรับผลกรรม คือความทุกข์ ความหายนะ ความเสือ่ มเสีย นัน่ เอง
จึงขอฝากเรื่อง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ คือ การกระทําทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
ไว้ให้กบั ท่านทัง้ หลาย เอาไปพินิจพิจารณา เพือ่ จะได้นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความ
ถูกต้องดีงามต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔

บุญ ๑๐ ประการ
๓ กันยายน ๒๕๔๓

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ นี้ เป็ นคําสอนทีส่ าํ คัญ
อย่างยิง่ ในพระพุทธศาสนาเรา ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่ สอน ให้พวกเรา เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตัว
เราเอง เพราะเหตุทว่ี า่ ความดีกต็ าม ความชัว่ ก็ตามนัน้ เราเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา ความสุข
ความทุกข์ จึงเป็ นผลจากการกระทําของเรา องค์ประกอบทีส่ ร้าง ความสุข ทุกข์ ดี ชัว่ นี้
มันอยู่ทต่ี วั เรา นรก สวรรค์ ก็เกิดขึ้นทีต่ วั เรา เกิดขึ้นจากจิตใจของเรา จิตใจเป็ น
ผูก้ ระทํา พระพุทธองค์จงึ แสดงว่า ใจนี้เป็ นใหญ่ ใจนี้เป็ นต้นเหตุ ใจเป็ นผูส้ ร้างเหตุ และ
ใจเป็ นผูร้ บั ผล ดังคําบาลีทท่ี รงแสดงไว้วา่ มโนปุพพังคมา มโนมยา มโนเสฏฐา คือ ใจนี่
แหละเป็ นผูก้ ระทํา ทําแล ้วก็สงั ่ การไปทีก่ าย และทีว่ าจา
การกระทําจึงมีอยู่สามอย่าง เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เมือ่ กระทําทัง้ สาม
สิง่ นี้แล ้ว ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง ก็จะมีผลตอบกลับมา ถ้าไปในทางกุศล ทีเ่ รียกว่า
บุญ ก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญตามมา สวรรค์กจ็ ะตามมา แต่ถา้ เราทําในทาง
อกุศลกรรม คือไปทําบาป ผลก็คอื ความทุกข์ ความร้อนใจ ความหายนะ ความเสือ่ ม
เสียก็ตามมา ถ้าตายไปก็ไปสู่อบาย ไปสู่นรก อย่างนี้เป็ นต้น ดังนัน้ พระพุทธองค์จงึ ทรง
สัง่ สอนว่า เราจะต้องเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราเอง เราจะคอยให้คนอืน่ เขามาสร้างสวรรค์นิพพาน
ให้กบั เราไม่ได้ สร้างความสุข ความความเจริญ ให้กบั เราไม่ได้ เราจะต้องเป็ นผู ้ สร้าง
ความสุข ความเจริญให้กบั เราเอง
เรากราบพระ ไหว้พระ แล ้วเราก็อธิฐาน ขอให้พระท่านเสก ท่านเป่ า ให้เรามีความเจริญ
รุ่งเรือง อย่างนี้ ไม่ใช่หลักธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านัน้ เป็ นแต่เพียง
ผูท้ ช่ี ้ บี อกทางกับเรา บอกถึงเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง บอกถึงเหตุ
ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความทุกข์ ความหายนะ ทัง้ หลาย ดังนัน้ ท่านจึงสอน ให้พวกเรา พยายาม
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สร้างเหตุทด่ี ี คือพยายามทําบุญ ทํากุศล ให้มาก และพยายามหลีกเลีย่ งบาป อกุศล
ทัง้ หลาย เพราะว่า บาป อกุศล ทําไปแลว้ จะมีแต่ความทุกข์ตามมา
ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบนั นี้ การทําบุญ ก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร ถ้า
นําเอาไปฝากธนาคารอยู่เรื่อยๆ เราก็จะมีเงินมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ดอกผลก็จะมีเพิม่ ขึ้น
อย่างมากมาย ต่อไปเราก็จะกลายเป็ นเศรษฐี ฉันใด การทําบุญ ก็เหมือนกับการสะสม
คุณงาม ความดี ทีจ่ ะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราต่อไป ตรงกันข้าม ถ้าเราทําบาป ก็เหมือนกับการที่
เราไปกูห้ นี้ ยืมสิน จากทางธนาคาร เมือ่ เรากูห้ นี้ ยืมสิน มาแล ้ว เราก็ตอ้ งจ่ายเงินดอก
ให้กบั เขา นอกจากนัน้ แล ้ว ยังจะต้องจ่ายเงินต้น ทีเ่ ราไปกูเ้ ขามาด้วย เป็ นภาระอย่างยิง่
คนเรานัน้ เวลามีหนี้มสี นิ แล ้ว เราจะรูส้ กึ อย่างไร มีความทุกข์ มีความกังวลใจ อยู่
ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับคนทีม่ เี งินฝากอยู่ในธนาคาร เวลาทีเ่ ขาเอาสมุดไปทีธ่ นาคาร
เขาก็จะมีแต่ความยิ้มแย้ม เพราะเขารูว้ า่ เงินทีฝ่ ากนัน้ มีแต่จะงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ
ฉันใด การทําบุญ ก็ฉนั นัน้ ทําบุญไปแล ้ว จะทําให้จติ ใจของเรา มีความเบิกบาน มีความ
สงบ มีความสุข มีความสบายใจ มีความอิม่ เอิบ แต่ถา้ ทําบาปแล ้ว ก็ทาํ ให้จติ ใจของเรา
มีความรุ่มร้อนใจ มีความกังวลใจ มีความทุกข์ อันนี้เราเห็นได้ เราสังเกตได้ทต่ี วั เรา อยู่
ทีใ่ จเรา ผลอันนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นทันที ทันตาเห็น เกิดขึ้นทันที ทันใด ไม่ตอ้ งรอไปถึงภพ
หน้า ชาติหน้า อันนี้เราสามารถเห็นได้ ในปัจจุบนั นี้ ดังนัน้ ถ้าพวกเราอยากจะมีความ
ผาสุก มีความเจริญรุ่งเรือง กินได้นอนหลับอย่างสบาย ไม่ตอ้ งมีความทุกข์ ก็พยายาม
ทําแต่บญ
ุ อย่าไปทําบาป
บุญทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอน ให้พวกเราทํานัน้ มีอยู่ถงึ ๑๐ ประการด้วยกัน อย่างทีว่ นั นี้
ญาติโยมได้มาทํากันนัน้ เรียกว่าทาน ทานก็คอื การให้ อันนี้กเ็ ป็ นบุญอย่างหนึ่ง การให้
ทานนี้ถา้ ให้ไปแล ้ว จิตใจเราจะมีแต่ความอิม่ เอิบ เพราะว่าจิตใจเราได้ชนะความเห็นแก่
ตัว ชนะความโลภชนะความตระหนี่ ถ้าเรามีความเห็นแก่ตวั มีความโลภ มีความตระหนี่
อยู่ในจิตใจของเรา จิตใจของเราจะมีความหิว มีแต่ความกระหาย แต่ถา้ เราเอาชนะ ๓
ตัวนี้ได้ จิตใจของเราก็จะมีแต่ความ อิม่ เอิบใจ เกิดความ ปี ตขิ ้นึ มา อันนี้เป็ นบุญอย่าง
หนึ่ง
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ประการทีส่ อง ท่านบอกให้เรามีศีล ศีลหมายถึงว่า ให้เราละเว้นจากการกระทํา ทีเ่ ป็ นการ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ทางกาย และ ทางวาจา เช่น การฆ่าสัตว์ ตัดชีวติ การลักทรัพย์ การ
ประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปดมดเท็จ และการดืม่ สุรายาเมา นี่เป็ นการกระทํา ทีท่ าํ
แล ้ว สร้างความเดือดร้อนให้เรา และ ให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้าเราไม่ทาํ เราก็เป็ นผูม้ ศี ีล ศีลก็จะ
ระงับดับทุกข์ทเ่ี กิดจาก การประพฤติผดิ ศีลนัน่ เอง คนทีไ่ ปลักขโมย ก็จะมีความรูส้ กึ
วิตกว่า เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ จะมาจับเข้าคุก เข้าตะราง คนทีไ่ ปโกหกเขา ก็จะต้องคอย
ระแวง ว่าคนอืน่ เขาจะจับได้ ว่าเราเป็ นคนพูดปด มดเท็จ อย่างนี้เป็ นต้น ความทุกข์
เหล่านี้จะไม่มี ถ้าเรามีศีล เราก็จะมีแต่ความสบายใจ
ประการทีส่ าม ท่านบอกให้เราทําภาวนา ภาวนานี้แปลว่า การซักฟอกจิตใจ จิตใจของเรา
นัน้ ไม่ค่อยมีความสุขกัน ก็เพราะว่า จิตใจมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจเรา เครื่องเศร้า
หมองนี้ท่านเรียกว่า กิเลสตัณหา ความอยากต่างๆ นานา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง อันนี้ เวลามันแสดงตัวขึ้นมาแล ้ว มันทําให้จติ ใจเรา มีความเศร้าหมอง มีความไม่
สบายใจ ดังนัน้ ท่านจึงบอก ให้เราเจริญจิตตภาวนา การภาวนาคือ การสร้างฐาน ๒
อย่าง เพือ่ ทีจ่ ะไปซักฟอกจิตใจ เวลาเราซักเสื้อผ้า เราจะต้องมีนาํ้ มีสบู่ มีผงซักฟอก ไว้
สําหรับซักเสื้อผ้า เวลาเราซักฟอกจิตใจของเรา เราก็ตอ้ งมีผงซักฟอก คือมีนาํ้ คือธรรมะ
คือจะต้องมีสมาธิ ต้องมีปญั ญา ถ้าเรามีสมาธิ และ มีปญั ญาแล ้ว เราจะสามารถชําระ
หรือซักฟอก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา ความอยากทัง้ หลาย ให้ออกไป
จากจิต จากใจได้ เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
หลังจากที่ พระพุทธองค์ทรงเจริญจิตตภาวนา จนกระทัง้ เกิดมีสมาธิ เกิดมีปญั ญาขึ้นมา
ก็สามารถทําจิตใจของท่าน ให้สะอาดบริสุทธิ์ เมือ่ จิตของพระพุทธองค์บริสุทธิ์แล ้ว ก็
กลายเป็ นจิตของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันต์ข้นึ มา เป็ นผูไ้ ม่มคี วามเศร้าหมอง อยู่
ในจิตใจ มีแต่ความเป็ นผูเ้ บิกบาน เป็ นผูต้ ่นื เป็ นผูร้ ู ้ เป็ นผูท้ ส่ี ้นิ แล ้ว ซึง่ เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความทุกข์ใจ ความเศร้าใจ เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ การเวียนว่าย ตายเกิด ก็ได้ถกู ชําระออกไป
จากจิตจากใจ จิตก็เป็ นจิตพุทธะ คือจิตบริสุทธิ์ ไม่ตอ้ งเวียนว่าย ตายเกิดอีกต่อไป เป็ น
จิตทีม่ แี ต่ความสุขอย่างเดียว ทีเ่ รียกว่า ปรมัง สุขงั เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่ สุข
44

นี้เป็ นความสุข ทีไ่ ม่มอี ะไรในโลกนี้ สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ในจิตใจ ไม่วา่ ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถจะสร้างสุขแบบนี้ได้ และการทีจ่ ะทําให้
เกิดขึ้นได้ ก็จากการทําจิตภาวนา บําเพ็ญให้เกิดสมาธิ และเกิดปัญญาขึ้นมา แล ้วจะทํา
ให้จติ ของเราเป็ นจิตวิมตุ ติ หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย
ประการที่ ๔ ท่านบอกว่า หลังจากทีเ่ ราทําบุญแล ้ว ท่านก็บอกให้เราอุทศิ ส่วนบุญของเรา
ให้แก่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล ้ว บุญทีเ่ ราทํานี้ เราสามารถจะแบ่งปันให้กบั ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล ้วได้
แต่ผูท้ ม่ี ชี วี ติ อยู่ เราไม่สามารถอุทศิ บุญให้ได้ ผูม้ ชี วี ติ อยู่นนั้ จะต้องสร้างบุญ สร้างกุศล
ของเขาเอง ผูล้ ว่ งลับไปแล ้ว มีพวกหนึ่ง ทีเ่ ราเรียกว่าพวกเปรต เปรตนี้เป็ นพวกทีจ่ ะต้อง
คอยรับผลบุญ เพราะตัวเขาเองไม่สามารถ ทีจ่ ะสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองได้ ส่วน
ภพภูมอิ น่ื นัน้ ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ หรือเทวดา เป็ นเทพ เป็ นพรหม บุคคลเหล่านี้ เขามีบญ
ุ
พอทีจ่ ะอยู่ได้ ด้วยลําแข้ง ลําขาของตัวเขาเองได้ ส่วนพวกทีไ่ ปสู่นรก ก็ไม่สามารถรับ
ส่วนบุญนี้ได้ เพราะตกอยู่ในกองเพลิงแห่งความทุกข์นนั ่ เอง
มีพวกเดียวเท่านัน้ ทีเ่ รียกว่า สัมภเวสี หรือพวกเปรต พวกนี้มแี ต่ความหิว มีแต่ความ
กระหาย จะต้องคอยบุญทีเ่ ขาอุทศิ ให้ เปรียบเหมือนกับเป็ นขอทาน บุญทีเ่ ขาอุทศิ ให้ ก็
ไม่ได้มมี ากมายนัก มีเพียงเสี้ยวเดียวเท่านัน้ เอง ทีเ่ ราทําไปในวันนี้ บุญทีเ่ ราอุทศิ ให้กบั
เขาได้ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็ นเงิน ค่ารถ ค่ารา หรือเป็ นค่าอาหาร มื้อหนึ่งเท่า
นัน้ เอง ดังนัน้ เวลาเราทําบุญแล ้ว ถ้าเราคิดถึงญาติ พีน่ อ้ ง เพือ่ นสนิทมิตรสหายของเรา
เผือ่ เขาจะรอบุญอุทศิ ส่วนนี้อยู่ เราก็อทุ ศิ ให้เขาไป แต่พวกเราทีย่ งั มีชวี ติ อยู่นนั้ เราไม่
ควรประมาท อย่าไปคิดว่า ตายไปแล ้ว จะมีคนเขาอุทศิ บุญให้กบั เรา เพราะว่าบุญทีอ่ ทุ ศิ
นัน้ เป็ นเพียงบุญส่วนน้อย บุญส่วนใหญ่กว่านี้ เราสามารถทําได้ในขณะที่เรายังมีชวี ติ อยู่
อย่างวันนี้ ท่านมาเข้าวัดเข้าวา มาทําบุญให้ทาน มาฟังเทศน์ ฟังธรรม อันนี้เป็ นบุญที่
ยิง่ ใหญ่กว่า แต่ถา้ มีการทําบุญแล ้ว เราอุทศิ ส่วนกุศลนี้ไป เผือ่ ผูท้ ย่ี งั รออยู่ เขาก็จะได้รบั
ส่วนกุศลนี้ เราเองก็จะได้รบั บุญเพิม่ ขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ทีเ่ กิดจากการอุทศิ บุญนัน้ เอง
ประการที่ ๕ ท่านสอนให้มกี ารอนุโมทนาบุญ การอนุโมทนาบุญนัน้ คือ การแสดงความ
ยินดี หรือชื่นชม กับการกระทําความดี ของผูอ้ น่ื เวลาเราเห็นคนอืน่ เขาทําความดี เรา
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ควรทีจ่ ะชื่นชมยินดีไปกับเขาด้วย เพราะจะทําให้เราเกิดความสุขใจ เวลาทีค่ นเขาทํา
ความดีนนั้ เขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร ความดีนนั้ มีแต่คุณ มีแต่
ประโยชน์โดยถ่ายเดียว ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้รบั ผลของความดีอนั นัน้ ก็ตาม เราก็ไม่ควรที่
จะไปแสดงอาการอิจฉาริษยา เพราะว่าการอิจฉาริษยานัน้ เป็ นกิเลส เป็ นเครื่องเศร้า
หมอง เวลาเกิดความอิจฉาริษยานัน้ เกิดความทุกข์ข้นึ มาในจิตใจ แต่ถา้ เราแสดงความ
ยินดี อนุโมทนาบุญกับเขาแล ้ว เราก็จะมีความสุขไปกับเขาด้วย เพราะว่าเมือ่ ทําความดี
ไปแล ้ว มันก็เหมือนกับคลืน่ ทีม่ ากระทบฝัง่ ไม่ชา้ ก็เร็ว มันก็จะกลับมาหาเรา เมือ่ คนใน
สังคมทําความดีกนั แล ้ว มันก็จะทําให้สงั คมนัน้ เป็ นสังคมทีด่ ี เป็ นสังคมทีม่ คี วามสงบ
เมือ่ สังคมมีความสงบ เราเป็ นคนอยู่ในสังคม เราก็จะได้รบั ผลประโยชน์ของสังคมนัน้
ด้วย ดังนัน้ เวลาทีเ่ ราเห็นผูอ้ น่ื เขาทํา ความดี ก็ขอให้เราช่วยกันให้กาํ ลังใจกับเขา ด้วย
การอนุโมทนาบุญ ในการทําความดีของเขา
ประการที่ ๖ ท่านสอนให้เรา ช่วยเหลือ รับใช้ผูอ้ น่ื
ประการที่ ๗ ท่านสอนให้เรา เป็ นผูม้ คี วามอ่อนน้อม ถ่อมตน ความเป็ นผูอ้ ่อนน้อม
ถ่อมตนนี้ ไปอยู่กบั ใคร ก็จะเป็ นทีร่ กั ใคร่ ของผูอ้ น่ื เป็ นผูท้ ม่ี กั จะได้รบั การอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ ได้รบั การประคับประคอง เป็ นประโยชน์กบั ผูน้ นั้ โดยตรง แต่ถา้ เราเป็ นคนที่
หยิง่ ผยอง เป็ นคนทีถ่ อื เนื้อ ถือตัว ทําตัวเป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ ไม่มใี ครอยู่เหนือเราได้ ถ้าเรา
เป็ นคนอย่างนี้แล ้ว เราจะเป็ นคนทีจ่ ะไม่ได้รบั การช่วยเหลือ การสงเคราะห์จากผูอ้ น่ื และ
จะไม่มใี ครเขาอยากคบค้า สมาคมด้วย เพราะเป็ นคนเจ้าอารมณ์ ดังนัน้ ถ้าเราไม่
อยากจะเป็ นคน ทีอ่ ยู่โดดเดีย่ วเดียวดาย ยังต้องพึง่ พาผูอ้ น่ื อยู่ เราต้องทําตัวให้เป็ น
ผูน้ อ้ ย เป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อมตน อยู่กบั ใคร ก็จะได้รบั ความอนุเคราะห์จากท่านเหล่านัน้
อันนี้ เป็ นบุญกุศลอย่างหนึ่ง
ประการที่ ๘ ท่านสอนให้เรา ทําความเห็นให้ถกู ต้อง คําว่า ทําความเห็นให้ถกู ต้องก็คอื
เราต้องรูจ้ กั กฎของธรรมชาติ กฎของความถูก ความจริง อย่างเมือ่ กี้น้ ี ได้แสดงเบื้องต้น
ไว้วา่ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน สุข ทุกข์ ดี ชัว่ นัน้ อยู่ทต่ี วั เรา อันนี้
เป็ นความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้แล ้ว เราก็จะสามารถดําเนินชีวติ ของเราให้
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เป็ นไปได้ดว้ ยดี เพราะเรารูว้ า่ ถ้าเราอยากจะได้ความสุข ความเจริญ เราก็ตอ้ งพยายาม
ทําความดี ถ้าเราไม่ตอ้ งการ ความทุกข์ ความหายนะ เราก็ตอ้ งหลีกเลีย่ ง การทําบาป ทํา
กรรมทัง้ หลาย ถ้าเราทําตาม เราก็จะได้รบั ประโยชน์ อันนี้เป็ นกฎตายตัว เป็ นกฎ
ธรรมชาติ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม กฎนี้มอี ยู่
คนเชื่อแล ้วทําความดี ก็จะได้รบั ผลของความดี คนทีไ่ ม่เชื่อ แต่ทาํ ความดี ก็จะได้รบั ผล
ของความดี เหมือนกัน คนไม่เชื่อ เมือ่ ทําความชัว่ ก็จะต้องรับผลของความชัว่ แต่คน
เชื่อย่อมไม่กล ้าทําความชัว่ อย่างแน่นอน ดังนัน้ คนเชื่อต้องได้รบั ประโยชน์มากกว่าคน
ไม่เชื่อ เพราะคนไม่เชื่อนัน้ มักจะชอบทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี ชอบทําบาป เพราะเหตุใด เพราะว่า
จิตใจนัน้ มีกเิ ลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ มีอาํ นาจมากอยู่ในจิตใจของเขา
จึงชอบทีจ่ ะทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ชอบทําความชัว่ นัน่ เอง ยิง่ เขามีความเชื่ออยู่แล ้ว จะทําให้เขา
ทําความชัว่ ได้อย่างสบาย เพราะคนไม่เชื่อนัน้ ย่อมคิดว่าเมือ่ ตายไปแล ้ว ก็จะสูญไป ไม่
มีอะไรตามมา บาป บุญ คุณโทษ นรก สวรรค์ นัน้ ไม่มตี ามมา มีอยู่แต่ภพนี้ชาติน้ ี
เท่านัน้
อันนี้เป็ นลักษณะของคนทีม่ คี วามเห็นผิด ทีเ่ ราเรียกว่ามิจฉาทิฐิ เกิดมากี่ภพกี่ชาติ ก็
จะต้องเวียนว่ายอยู่กบั ความทุกข์ ด้วยการกระทําบาปอยู่เสมอ เพราะจิตใจนัน้ ไม่
สามารถทีจ่ ะชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปได้นนั้ เอง แต่ถา้ เป็ นคนทีม่ ี
ความเชื่อ มีความเห็นทีถ่ กู ต้อง ว่าบาปกรรมนัน้ อยู่กบั เรา อยู่ทต่ี วั เรา ผลของวิบากกรรม
ก็คอื ตัวเราต้องเป็ นผูร้ บั เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล ้ว เราก็จะพยายามทําแต่ความดี เพราะเราไม่
ต้องการ ทีจ่ ะรับผลของกรรมทัง้ หลายนัน้ เอง และเมือ่ เราทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จิตใจ
ของเรา ก็จะค่อยพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ ในทีส่ ุด เราก็จะได้ไปอยู่ ในสถานภาพ
เดียวกัน กับของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวก อันจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมือ่ เราพัฒนา
จิตใจ จะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมือ่ เรามีความเห็นชอบนัน้ เอง
ประการที่ ๙ ท่านตรัสว่า การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมนี้ เป็ นเป็ นประโยชน์อย่ายิง่ เพราะว่า
ธรรมะนัน้ เปรียบเหมือนแสงสว่าง จิตใจของพวกเรานัน้ เปรียบเหมือนกับคนตาบอด
คนตาบอดถ้าไปคบกับคนตาบอด มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะฉะนัน้ คนตาบอด
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ต้องไปหาคนตาดี คนตาดีในทางพระพุทธศาสนา ก็หมายถึง พระพุทธเจ้า และพระ
อรหันต์ พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ท่านเหล่านี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรม ท่านมีแสงสว่าง
ท่านรูจ้ กั ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชัว่ ถ้าเราไปฟังเทศน์ ฟังธรรม กับท่านเหล่านี้
อยู่เรื่อยๆ จิตใจของเรานัน้ จะได้รบั ความรู ้ ได้ปญั ญา ได้วปิ สั สนา แล ้วเราก็จะสามารถ
พัฒนาตัวเรา ให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี ้นึ เป็ นคนทีฉ่ ลาดขึ้น ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี เมือ่ ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี
ผลทีด่ กี จ็ ะตามมา อันนี้เรียกว่า การฟังธรรมเป็ นบุญอย่างหนึ่ง
ประการสุดท้ายคือ การให้ธรรมะกับผูอ้ น่ื ถ้าเรารูธ้ รรมะ ถึงแม้จะไม่มากเท่าไร ถ้าเรามี
เราก็สามารถจะให้คนอืน่ เขาได้ เพราะว่าคนเรานัน้ บางครัง้ บางคราว เวลาตกทุกข์ ได้
ยาก บางทีม่ นั มืดแปดด้าน ไม่รูจ้ ะไปหาใคร บางทีเขามาปรึกษากับเรา ถ้าเรามีธรรมะ
เราก็พดู ให้กาํ ลังใจกับเขาได้ คนเราทุกวันนี้ขาดธรรมะ เวลาเกิดความเศร้าโศก เสียใจ
ไม่รูจ้ ะไปทางไหน เพราะขาดการให้กาํ ลังใจซึง่ กันและกัน เพราะขาดการเข้าวัด เข้าวา
ขาดการฟังเทศน์ ฟังธรรม อบรม บ่มนิสยั ประพฤติ ปฏิบตั ธิ รรมกัน พอไปประสบ
ปัญหาขึ้นมา ก็ไม่รูจ้ กั วิธีแก้
ปัญหานัน้ มันมีทางแก้ ทีง่ า่ ยมาก เพียงแต่เราบอกตัวเองว่า อะไรมันจะเกิดก็เกิด
เตรียมพร้อมยอมรับความเป็ นจริง อะไรมันจะเกิดก็เกิด เราทําอะไรไว้ มันก็ตอ้ งเกิด
ขึ้นกับตัวเรา ผิดแล ้วก็ผดิ เราต้องยอมรับให้มนั เกิด ถึงเวลาอะไรมันหมด มันก็ตอ้ ง
หมด ถ้าคิดได้อย่างนี้แล ้ว มันก็ไม่เกิดการฆ่าตัวตาย แต่คนเราส่วนใหญ่นนั้ สมัยนี้ พอ
เวลาเจอสภาพ ทีต่ วั เองรับไม่ได้ ไม่รูจ้ ะทํายังไง ก็เลยคิดจะหนีมนั ด้วยการฆ่าตัวตาย
แต่ฆ่าได้กเ็ พียงแต่ร่างกาย จิตใจทีม่ คี วามทุกข์นนั้ มันก็ไม่หายไปไหน มันก็จะมีทกุ ข์
ต่อไปในนรก และเมือ่ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์อกี มันก็จะมาฆ่าตัวตายอีก ท่านตรัสบอกว่า
การฆ่าตัวตายแต่ละครัง้ ทําให้ฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครัง้ เพราะมันจะเป็ นนิสยั เป็ นความ
เคยชิน เวลามีความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ เคยแก้ปญั หาอย่างไร มันก็จะต้อง
แก้ปญั หาอย่างนัน้ ถ้าชาติก่อนเคยฆ่าตัวตาย ชาติน้ ีเวลามีปญั หาก็จะฆ่าตัวตายอีก
วิธที เ่ี ราจะตัดวงจรอุบาทว์น้ ไี ด้ คือเราต้องเข้าหาธรรมะ ต้องใช้ธรรมะ เข้ามาต่อสูก้ บั
ปัญหา ให้เอาขันติ ความอดทน ความอดกลัน้ เข้าต่อสู ้ ถึงแม้จะทุกข์ยาก ลําบาก ขนาด
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ไหน ก็พยายามประคับ ประคองมัน ไป อย่าหนีมนั ถึงแม้จะต้องเข้าคุกเข้าตะราง ถึงแม้
จะถูกเขาด่าว่ากล่าว ประณามต่างๆ นานา ก็ปล่อยให้เขาว่าไป อันนี้เป็ นเรื่องของวิบาก
กรรมที่ เราทําเอาไว้ เมือ่ เราใช้มนั ไปแล ้ว…..ก็หมด เราก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั มันอีก ต่อไป นี่
คือเรื่องของบุญทัง้ หลายทีเ่ รียกว่า บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐ ประการ
ญาติโยมส่วนใหญ่เข้าใจว่า การทําบุญในพุทธศาสนา ก็คอื การให้ทานอย่างเดียวเท่า
นัน้ เอง ไม่ทราบหรอกว่า ยังมีบญ
ุ อีกเยอะแยะ ทีเ่ ราต้องทํากัน เหมือนกับการ
รับประทานอาหาร เราไม่ได้กนิ ข้าวอย่างเดียว เราต้องกินผัก กินผลไม้ กินอาหารให้ครบ
๕ หมู่ ร่างกายของเราจึงจะมีความผาสุก ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มโี รคภัย ไข้เจ็บ ฉันใด
จิตใจคนเราก็เช่นกัน จิตใจของเรา จะเจริญรุ่งเรืองได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ทาํ บุญทัง้ ๑๐ ประการ
นี้ จึงขอฝากการทําบุญ ๑๐ ประการนี้ ให้กบั ท่านทัง้ หลาย นําไปคิด พินิจ พิจารณา และ
ประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้แต่เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕

การเจริญสมาธิ กับ การเจริญปัญญา
๙ กันยายน ๒๕๔๓

การทีท่ ่านได้เข้าวัดเข้าวา มาประพฤติ ปฏิบตั ธิ รรม มาทําบุญให้ทานรักษาศีล และ เจริญ
จิตตภาวนานี้ ถือว่าเป็ นการมาหาความสุขให้กบั ตัวเอง เป็ นความสุขทีเ่ ราเรียกว่า
ความสุขของจิตใจ ความสุขนัน้ ก็มอี ยู่ ๒ แบบด้วยกัน สุขกายและสุขใจ สุขกายนัน้ เป็ น
ของหาได้ไม่ยาก ถ้าเรามีปจั จัยสีไ่ ว้คอยบํารุง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย ยา
รักษาโรค ร่างกายก็จะสามารถดําเนินไปได้ ด้วยความเป็ นปกติสุข ร่างกายไม่เจ็บ ไม่ไข้
ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่อยาก เพราะมีปจั จัย ๔ ไว้คอยดูแลบํารุงรักษาร่างกาย อันนี้ก็ถอื
ว่าเป็ นความสุข แต่สุขกายนัน้ ก็ยงั ถือว่าเป็ นความสุขส่วนย่อย หรือเป็ นสุข ทีย่ งั เป็ นรอง
ความสุขของใจ ใจนัน้ สําคัญกว่า ความสุขของใจนี้สาํ คัญกว่าความสุขของกาย
ถึงแม้ร่างกายจะเป็ นปกติ แต่จติ ใจเรากลับไม่สบาย จิตใจเรามีความทุกข์ เวลาจิตใจเรา
มีความทุกข์ ความทุกข์มนั ก็จะไปกดความสุขทางด้านร่างกาย ความสุขทางด้านร่างกาย
ก็จะหายไป เพราะมีความทุกข์ทางด้านจิตใจมาครอบงํา ในทางตรงกันข้าม ร่างกายเรา
อาจจะไม่ค่อยสุข คืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แต่ถา้ ใจเรานัน้ มี
ความสุข ความสุขของจิตใจ ก็สามารถทําให้ความเจ็บ ความทุกข์ของร่างกายนัน้ บางเบา
ลงไป มันไม่รุนแรง มันไม่สามารถทําให้จติ ใจของเราหวันไหวได้
่
พระพุทธองค์จงึ ชี้ไปที่
การดูแลส่วนทีส่ าํ คัญ ก็คอื จิตใจ
กายนัน้ ถึงแม้จะทุกข์บา้ ง จะเจ็บบ้าง ก็ไม่เป็ นไร ขอให้ใจสบายก็พอแล ้ว ใจอยู่เหนือ
ความทุกข์ทางด้านร่างกายได้ ถ้าเราเกิดทุกข์ใจขึ้นมา ถึงแม้ร่างกายจะสุขสบาย จะเป็ น
ปกติ ไม่เจ็บ ไม่ปวดตรงไหน แต่ถา้ มีความทุกข์ ทางด้านจิตใจเกิดขึ้น มันก็จะไปกด
ความสบาย ความสุขทางร่างกายให้หมดไป จะมีแต่ความทุกข์ใจ ไม่สบายใจครอบงํา
จิตใจของเรา พระพุทธองค์จงึ ตรัสบอก ให้เราดูแลจิตใจของเราให้มาก ให้มากยิง่ กว่า
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ดูแลกาย การดูแลกายนัน้ ดูไม่ยาก อย่างทีบ่ อก ขอให้มปี จั จัย ๔ ก็พอเพียงแล ้ว มี
อาหารรับประทาน มีบา้ นพักอาศัย มีเครื่องนุ่งห่ม และมียารักษาโรคไว้ในกรณีทเ่ี กิดการ
เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายก็สามารถทีจ่ ะดําเนินไปได้ ด้วยความเป็ นปกติสุข
แต่ทางด้านจิตใจนัน้ จะต้องมีธรรมะ มีบญ
ุ กุศล ทีจ่ ะทําให้จติ ใจของเรามีความสุข ถ้าไม่
มีธรรมะ ไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ลแล ้ว เราจะหาความสุขทางจิตใจไม่ได้เลย อย่างทีญ
่ าติโยม
มาวันนี้ ญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบตั ิ เอาธรรมะเข้าสู่จติ ใจ ธรรมะนี่เปรียบเหมือนยา
รักษาโรค รักษาโรคความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ ซึง่ เกิดจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง
กิเลส เครื่องเศร้าหมองนี้ มันฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ ของสัตว์โลกทัง้ หลาย มาตัง้
นมนานแล ้ว มันติดมากับเราทุกภพ ทุกชาติ ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะ ไม่ใช่บญ
ุ ใช่กศุ ล เข้าไป
ชําระสะสางแล ้ว มันก็จะไม่หายขาดไปจากจิต จากใจ ถ้าตราบใด จิตใจเรามีกเิ ลส
เครื่องเศร้าหมอง อยู่ในจิตใจแล ้ว กิเลสมันก็จะสร้างความเศร้าหมอง ความไม่สบายใจ
ความทุกข์ใจให้กบั เรา
การทีพ่ ระพุทธเจ้ามาตรัสรูธ้ รรมะนัน่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศ เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ามาก
สําหรับสัตว์โลก เพราะว่ามีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะรูถ้ งึ เคล็ดลับ ว่า
ความสุขของจิตใจนัน้ เกิดขึ้นได้อย่าไร ความสุขของจิตใจ จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีบญ
ุ มี
กุศล มีธรรมะเข้าไปซักฟอกจิตใจ ให้ปราศจาก ความเศร้าหมอง ก็คือกิเลสตัณหา
ทัง้ หลายนัน่ เอง กิเลสก็เหมือนกับเชื้อโรค ทีอ่ ยู่ในร่างกายของเรา ถ้าร่างกายมีเชื้อโรค
ขึ้นมา มันก็เจ็บไข้ได้ป่วย บางทีอาจจะถึงแก่ความตาย อย่างในสมัยนี้ มีโรคร้ายแรงที่
เราเรียกว่าโรคเอดส์ โรคเอดส์นนั้ ถ้าใครได้รบั เชื้อเข้าไปในร่างกายแล ้ว ก็มแี ต่จะตายลูก
เดียว ยังไม่มใี ครหายามารักษาโรคนี้ให้หายได้ ฉันใด กิเลสก็เป็ นเหมือนกับเชื้อโรคเอดส์
ทีเ่ กิดขึ้น ในจิตใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย ถ้าตราบใด ยังไม่มยี ามารักษาโรคนี้ได้ มาทําให้
กิเลสออกไป จากจิตจากใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรา พวกเราก็จะต้องอยู่กบั ความทุกข์
ไปตลอดเวลา
แต่เรามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับเป็ นหมอ เป็ นผูค้ น้ คว้า
ยารักษาโรคนี้ข้นึ มาได้ ยารักษาโรคจิตใจ ก็คอื ธรรมะ ถ้ามีใครสามารถค้นคว้ายารักษา
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โรคเอดส์ได้ ให้คนทีเ่ ป็ นโรคเอดส์กนิ เข้าไป โรคเอดส์กจ็ ะหาย แต่ตอนนี้ยงั ไม่มยี ามา
รักษาโรคเอดส์ เมือ่ ได้รบั เชื้อ ก็มแี ต่จะตายถ่ายเดียว ทางด้านจิตใจของพวกเรานัน้ โชค
ดีทเ่ี รามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ มารูจ้ กั วิธรี กั ษาโรค ทางจิตใจมาปราบ มาสะสางกิเลส คือ
เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจของเรา การตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า จึง
เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษสําหรับสัตว์โลก
ก่อนหน้านี้ ไม่มใี ครสามารถบอกเราได้วา่ ทําอย่างไรทีจ่ ะทําให้จติ ใจของเรานัน้ มีแต่
ความสุข แต่พอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ เรามีท่านมาบอกเราแล ้วว่า ความสุขทางด้านจิตใจ
ของเรานัน้ เกิดจากการชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ
ของเรานัน่ เอง และสิง่ ทีจ่ ะชําระ ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ได้ ก็มสี ่ิงเดียว ก็
คือธรรมะ หรือ บุญและกุศลนัน้ เอง พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอน ให้แก่
สัตว์โลกมาตลอดเวลา ๔๕ พระพรรษา ก็ทรงสอนวิธเี จริญธรรมะ วิธเี จริญบุญ เจริญ
กุศลนัน้ เอง
การทีญ
่ าติโยมทัง้ หลาย ได้เข้ามาสู่วดั สู่วาในวันนี้ เพือ่ ทีจ่ ะมาเจริญบุญ เจริญกุศล เจริญ
ธรรม ระดับต่างๆกัน สุดแท้แต่ภมู จิ ติ ภูมธิ รรม สุดแท้แต่กาํ ลัง แห่งสติปญั ญา ของแต่
ละบุคคล แต่ละท่าน บางคนก็ทาํ ได้แต่การให้ทาน เช่นมาทําบุญตักบาตร ถวายข้าว
ถวายของให้กบั พระสงฆ์องค์เจ้า บางคนก็ทาํ ได้มากกว่านัน้ คือทําบุญแล ้ว ยังรักษาศีล
ได้อกี สามารถรักษาศีล ข้อหนึ่ง ข้อใดใน ๕ ข้อ หรือใน ๘ ข้อ หรือหมดทัง้ ๕ ข้อ ทัง้
๘ ข้อ อันนี้กข็ ้นึ อยู่กบั อินทรียพ์ ละ ของแต่ละคน ว่าจะมีมากแค่ไหน ถ้ามีอนิ ทรียพ์ ละ
มาก ก็สามารถทีจ่ ะรักษาศีลให้มากขึ้น ถ้ามีอนิ ทรียพ์ ละมากยิง่ ขึ้นไปกว่านี้ ก็สามารถที่
จะเจริญธรรม เจริญจิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้เป็ นจิตใจทีมคี วาม
สะอาด ให้มคี วามสงบ เพราะว่าความสุขนัน้ เกิดจากความสงบ ความสะอาดของจิตใจ
จิตใจทีไ่ ม่มคี วามสุข เพราะว่าจิตใจ มีเครื่องเศร้าหมองนัน้ เอง เครื่องเศร้าหมองจะ
ออกไป จากจิต จากใจของเราได้ ก็ตอ้ งอาศัยการเจริญจิตตภาวนา จิตตภาวนาก็คอื การ
ชําระจิตใจ ชําระกิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ให้ออกไปจากจิตจากใจ นัน้ เอง

52

ท่านสอนว่า ให้ทาํ จิตใจให้สงบเสียก่อน จิตใจเรานัน้ วุน่ วาย ไม่รูจ้ กั เหนือ จักใต้ ไม่รูจ้ กั
เหตุ จักผล ไม่รูจ้ กั ว่าอะไรเป็ นสิง่ ทีถ่ กู อะไรเป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ อะไรคือบุญ อะไรคือบาป อะไร
คือความสุขทีแ่ ท้จริง อะไรคือความทุกข์ทแ่ี ท้จริง เวลาจิตใจมีความวุน่ วายใจ มีความ
ทุกข์ครอบงําอยู่ จิตใจจะมีแต่ความหลง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็น
กามสุข ว่าเป็ นความสุขอันแท้จริง อย่างนี้เป็ นต้น ความจริงกามสุขนัน้ ก็คอื ความทุกข์
นัน้ เอง ผูใ้ ดติดอยู่ในกามสุข ผูน้ นั้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ เช่น คนทีเ่ สพสุรายาเมาก็คดิ ว่า
ตนเองมีความสุข แต่ผูท้ ไ่ี ม่เสพสุรายาเมาก็จะรูว้ า่ คนทีเ่ สพสุรายาเมานัน้ มีแต่ความ
ทุกข์ เพราะเวลาทีไ่ ม่ได้เสพสุรา ก็จะมีแต่ความกระวนกระวายใจ มีความหิว มีความ
กระหาย มีความอยาก เทียบกับคนทีไ่ ม่เสพสุรา อยู่เฉยๆ ก็มคี วามสุขแล ้ว
ฉันใด คนทีม่ กี เิ ลส มีความหลงครอบงําอยู่ จิตใจจะมีแต่ความเห็นผิดเป็ นชอบ ดังนัน้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรา ทําจิตให้สงบก่อน ให้ระงับอารมณ์ทงั้ หลาย ทีค่ รอบงํา
จิตใจ ให้มนั ตกตะกอนลงไป เหมือนกับนํา้ ขุน่ ทีอ่ ยู่ในตุ่ม เราเอาสารส้มเข้าไปแก่วง
สารส้มก็จะทําให้พวกอนุมลู ทัง้ หลาย ทีอ่ ยู่ในนํา้ เกาะตัวกัน แล ้วก็ตกตะกอน แยกออก
จากนํา้ เมือ่ พวกอนุมลู ทัง้ หลายทีอ่ ยู่ในนํา้ แยกตัวออกไป ตกตะกอนลงไป นํา้ ก็จะใส
ขึ้นมา เราก็สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่ในนํา้ อยู่ในตุ่มได้
ฉันใด จิตใจของเราก็เหมือนกัน ขณะทีจ่ ติ ของเรา มีความเศร้าหมอง จิตใจของเรา จะมี
ความขุน่ มัว ไม่มคี วามผ่องใส ไม่สะอาด มองอะไรไม่เห็น ไม่สมารถแยกแยะได้วา่ อะไร
เป็ นสิง่ ทีป่ ิ ดบังจิตใจอยู่ แต่ถา้ จิตสามารถเข้าสูค่ วามสงบได้แล ้ว จิตใจจะเป็ นจิตใจที่
สะอาด เพราะขณะทีจ่ ติ สงบตัวลงนัน้ พวกกิเลส พวกอารมณ์ความเศร้าหมองต่างๆ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ต่างๆ นัน้ จะตกตะกอน จะสงบตัวลงไป จะแยก
ออกไป ชัว่ ขณะหนึ่ง ในขณะนัน้ จิตใจจะเป็ นจิตใจ ทีม่ คี วามสะอาด มีความสุข มีความ
เบิกบาน มีความผ่องใส สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในจิตใจว่า อะไรคือความสุข อะไร
คือความทุกข์ จิตใจมองเห็นแล ้วว่า ความสุขนัน้ เกิดขึ้นจากความสงบ ของจิตใจ
นัน้ เอง
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ขัน้ ต่อไป เราก็ใช้ปญั ญาแยกแยะ กรองออก เหมือนกับเรากรองนํา้ เมือ่ นํา้ กับตะกอน
มันแยกตัวออกไปแล ้ว ตะกอนมันอยู่ตรงก้น นํา้ ลอยอยู่ เราก็เอานํา้ ทีส่ ะอาดไปใส่อกี ตุ่ม
ส่วนตะกอนทีเ่ หลือ เราก็ท้งิ มันไป ฉันใด กิเลสทีต่ กตะกอน คือ ความโลภ ความโกรธ
ความหลงนี้ เราจะเห็นได้ชดั ว่า มันเป็ นพิษ เป็ นภัย เพราะว่าขณะทีจ่ ติ ใจของเรา มีความ
สงบนัน้ กิเลสจะหดตัวลงไป เราจะมีแต่ความสบายใจ แต่พอกิเลสเริ่มขยับตัว คือมี
ความโลภเกิดขึ้น มีความโกรธเกิดขึ้น เราจะเห็นพิษ เห็นภัยของมันทันที เพราะว่าเวลา
เกิดความโลภ มันจะร้อนวูบขึ้นมา เวลาเกิดความโกรธ จะร้อนวูบขึ้นมา อันนี้จะเห็นได้
ชัด ถ้าจิตเป็ นจิตทีม่ คี วามสงบ มีสมาธิ จิตได้แยกออกจากกิเลสแล ้ว เวลากิเลสแสดงตัว
ออกมานัน้ จะเห็นได้ชดั เลยว่า อ้อ……นี่คอื พิษภัย นี่คอื ต้นเหตุแห่งความทุกข์ทงั้ หลาย
ถึงแม้เราจะไม่รูจ้ กั ชื่อของมัน ว่ามันชื่อโลภ ชื่อโกรธ ชื่อหลง แต่เราจะรู ้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมี
ใครมาบอกเรา ว่าไอ้ตวั นี้ เป็ นตัวร้อน ไอ้ตวั นี้เป็ นพิษ เป็ นภัย เวลามันแสดงตัว แสดง
อาการออกมาแล ้ว มันสร้างความทุกข์ ให้กบั จิตใจเราอย่างไร
เมือ่ เราได้เห็นอย่างนี้แล ้ว เราก็ใช้ปญั ญาตัดมันออกไป ปัญญาทีใ่ ช้ คือ ปัญญาใน
อริยสัจ หรือปัญญาในไตรลักษณ์ คือสติปญั ญาทีเ่ ห็นสิง่ ต่างๆ ในโลก ว่าเป็ นของไม่
เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นสุข ของทัง้ หลายทีม่ นั ไม่เทีย่ งนัน้ ถ้าเราไปยึดไปติดกับมัน เวลา
มันเปลีย่ นแปลงไป แปรปรวนไป หรือสูญเสียไป ซึง่ เกิดจากสภาพความเป็ นจริงของมัน
นัน้ มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา อันนี้เราเห็นได้ชดั อย่างร่างกายของเรานี้ เราก็รูอ้ ยู่
ว่า เกิดแล ้วมันก็แก่ แลว้ มันก็เจ็บ แล ้วมันก็ตาย ถ้าเราไปยินดี ไปยึดไปติดในร่างกาย
เท่ากับเรามีความโลภในร่างกาย อยากให้ร่างกายอยู่กบั เราไปนานๆ อยากให้ร่างกายเป็ น
ของของเรา แต่ความเป็ นจริงพระพุทธองค์ทรงแสดงว่า รูปงั อนิจจัง รูปงั ทุกขัง รูปงั
อนัตตา รูปเป็ นของไม่เทีย่ ง รูปเป็ นทุกข์ รูปเป็ นอนัตตา นี้เป็ นสัจธรรม เป็ นความจริง ที่
เราจะต้องเอามาใช้สอนจิตใจของเรา เพือ่ ทีจ่ ะได้ระงับความยินดี ความโลภ ความยึดติด
ในร่างกายนัน้ เอง
ถ้าเรามีธรรมะ สัง่ สอนตัวเราเองแล ้ว เราก็สามารถ ดับความโลภได้ เพราะเห็นว่า สิง่
เหล่านี้เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นสุข ร่างกายมันเหมือนก้อนฟื นก้อนไฟ ถ้าเราไปจับก้อนฟื น
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ก้อนไฟ มันก็จะไหม้มอื เรา แต่ถา้ เราเพียงแต่มองดูมนั มันก็ไม่สามารถ สร้างความ
เดือดร้อน ให้กบั เราได้ ฉันใด ร่างกายของเราก็เช่นกัน ร่างกายของเราเป็ นธาตุ ๔ ดิน
นํา้ ลม ไฟ ทีจ่ ติ ใจของเราไปยึด ไปครอบครอง เหมือนกับไปยึด ไปครอบครอง ทีด่ นิ
ผืนหนึ่ง เดิมที ทีด่ นิ ในโลกนี้ ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ แต่พอเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ เราก็ไป
จับจองทีด่ นิ ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ แล ้วก็ไปออกโฉนดกัน กลายเป็ นของของเราขึ้นมา พอมีใคร
มาแย่งไป มาโกงไป เราก็เกิดทุกข์ข้นึ มา เพราะเราไปยึดติดกับของ ทีไ่ ม่ใช่ของของเรา
เราไปยึด ไปติด กับของทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ฉันใดร่างกายเรา ก็เปรียบเหมือนกับทีด่ นิ
ผืนหนึ่ง ทีเ่ รามายึด มาครอบครองไว้ แล ้วก็เรียกว่ามันเป็ นของของเรา ไปยินดีกบั มัน
ไปโลภกับมัน เวลามันเจ็บ เวลามันแก่ เวลามันตาย ก็เศร้าโศกเสียใจ ก็เกิดทุกข์ข้นึ มา
นี่แหละ…คือลักษณะของการขาดปัญญา
ถ้าเราเจริญปัญญา เจริญวิปสั สนาอยู่เรื่อยๆ สอนตัวเราเองให้เข้าใจตามหลัก อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา จนเราเข้าใจว่าทุกอย่าง เป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล ้ว เราก็จะไม่กล ้า
ไปยึด ไปเกาะไปติด ไปโลภ ไปอยาก เราจะปล่อยวางตามสภาพความเป็ นจริง ถึงแม้เรา
จะมีสง่ิ ของเหล่านี้ครอบครองอยู่ เมือ่ ถึงเวลาของมัน ยินดีทจ่ี ะให้มนั พลัดพรากจากเรา
ไป ถ้าเราทําใจให้ได้ในระดับนี้ จิตใจของเราก็จะไม่มคี วามทุกข์ เพราะจิตใจของเรามี
ปัญญา จิตใจของเรามีวปิ สั สนา จิตใจของเราสามารถตัดกิเลสออกไป จากจิตจากใจของ
เราได้ เมือ่ ไม่มกี เิ ลสอยู่ในจิตใจของเราแล ้ว มันก็จะไม่มเี รื่อง ทีจ่ ะสร้างความเศร้าหมอง
ความทุกข์ ความฟุ้งซ่านให้แก่จติ ใจเรา จิตใจเราก็จะเป็ นจิตใจ ทีม่ แี ต่ความสงบ มีแต่
ความสุข อันนี้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้วา่ สุขใดทีจ่ ะ
เหนือกว่าความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจนัน้ ไม่มี และการสงบของจิตใจ ทีจ่ ะ
เป็ นความสงบทีถ่ าวร ก็ตอ้ งเป็ นความสงบทีเ่ กิดจากการชําระกิเลส ให้หมดไป จากจิต
จากใจ อันนี้เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขของสมาธิ
ความสุขของสมาธินนั้ เป็ นความสุขชัว่ คราว เมือ่ จิตออกจากสมาธิแล ้ว กิเลสทีถ่ กู กด
ถูกทับอยู่ ด้วยกําลังของสมาธิ ก็จะออกมาเช่นกัน มาสร้างความทุกข์ ความเศร้าหมอง
ให้แก่เราอีก ต่างกับความสุข ความสงบทีเ่ กิดจากปัญญา ทีไ่ ด้ตดั กิเลส ให้หมดออกไป
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จากจิตใจ จากใจแล ้ว ถ้ามีปญั ญาตัดกิเลส ให้ออกไปจากใจได้แล ้ว กิเลสจะไม่สามารถ
กลับมาเกิดใหม่ได้อกี เหมือนจิตของพระพุทธเจ้า จิตพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จิตใจ
ท่านนัน้ ไม่มที างทีก่ เิ ลสจะกลับฟื้ นขึ้นมาได้อกี เพราะถูกปัญญาตัดขาดไปหมดแล ้ว ถูก
ทําลายไปหมดสิ้น
ดังนัน้ พวกเราชาวพุทธทัง้ หลาย ทีป่ รารถนาความสุขทีแ่ ท้จริง ขอให้เราเจริญกุศลธรรม
ทัง้ ๒ ระดับ คือธรรมะขัน้ สมาธิ และ ธรรมะขัน้ ปัญญา อย่าไปหยุดแค่สมาธิ พอทําจิต
ให้สงบแล ้ว จิตมีสมาธิแล ้วก็พอ อันนี้ยงั ไม่พอ เพราะว่าสมาธินนั้ เปรียบเหมือนกับหิน
ทับหญ้า เวลาทีเ่ ราเอาหินไปทับหญ้าไว้ หญ้ามันก็ไม่งอกออกมา แต่พอเอาหินออกจาก
หญ้า พอหญ้ามันได้แดด ได้นาํ้ ได้ฝน สักพักหนึ่ง มันจะเจริญงอกงามขึ้นมาอีก
เพราะว่ารากมัน ไม่ได้ถกู ทําลาย ฉันใด รากเหง ้าของกิเลสก็เช่นกัน มันไม่ได้ถกู ทําลาย
ด้วยสมาธิ มันจะถูกทําลายได้ ก็จากปัญญา วิปสั สนาเท่านัน้ เอง
ฉะนัน้ หลังจากเราได้สมาธิแล ้ว ได้ความสงบแล ้ว ท่านสอนให้เจริญวิปสั สนา เจริญ
ปัญญาให้มาก ให้พจิ ารณาธาตุขนั ธ์ พิจารณาขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ให้เห็นว่า เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา อยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าพิจารณา
อยู่เรื่อยๆ ปัญญานี้ จะพัฒนาจากจินตามยปัญญา ขึ้นไปสู่ภาวนามยปัญญา มันจะคอย
ดู คอยบอก คอยสอน ให้คอยดู ให้คอยคิดอยู่เรื่อยๆ อันนี้เป็ นจินตามยปัญญา แล ้วถ้า
คิดบ่อยๆ เข้า ก็เหมือนกับว่ามันจําได้ พอมันเกิดเหตุการณ์ข้นึ มา เวลาร่างกายเจ็บไข้ ได้
ป่ วย มันก็จะคิดปั ๊บ และบอกเราว่า ทีเ่ ราเป็ นทุกข์ เพราะเราไปยึดมัน ถ้าเราปล่อยวาง
เราก็เป็ นปกติ อันนี้จะเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นตามกันมา เพราะฉะนัน้ อย่าประมาทในการ
พิจารณาธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน ให้พวกเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ให้เจริญ
ปัญญา หลังจากทีเ่ ราออกจากสมาธิแล ้ว
เวลาเจริญปัญญานี้ จิตจะต้องเหนื่อย เราก็พกั จิต หยุดพักจิต กลับเข้าสู่สมาธิ พักผ่อน
จิต เมือ่ พักพอแล ้ว ก็ออกมาพิจารณาธรรมะต่อไป นี่คอื ธรรมขัน้ สมาธิและปัญญา ที่
จะต้องทําควบคู่กนั ไป เหมือนกับการเดิน เราต้องใช้ ทัง้ เท้าซ้ายและเท้าขวา เราย่างเท้า
ซ้ายแล ้ว เราก็ตอ้ งย่างเท้าขวา เราก้าวเท้าซ้ายแล ้ว เราก็กา้ วเท้าขวา สลับกันไป สมาธิกบั
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ปัญญาก็เช่นเดียวกัน ต้องไปควบคู่กนั อย่าไปฟังคนทีเ่ ขาบอกว่า สมาธิไม่ตอ้ งทําหรอก
ให้เจริญปัญญาเลย อันนี้ไม่ถกู บางคนก็บอกว่า เจริญสมาธิแล ้ว จะเกิดปัญญาขึ้นมาเอง
อันนี้ไม่ถกู อีกเหมือนกัน แต่เป็ นธรรมทีต่ อ้ งเจริญทัง้ สองอย่าง เพียงแต่การกระทํา ต่าง
หน้าทีก่ นั สมาธิให้ความสงบ ให้กาํ ลัง ให้การพักผ่อน ของจิตใจ ส่วนปัญญานัน้ เปรียบ
เหมือนกับมีด สําหรับใช้ฟนั ใช้ตดั สิง่ ต่างๆ ทีม่ ารบกวนในจิตใจ ให้หมดไป
พวกเราทัง้ หลายทีเ่ ป็ นนักปฏิบตั ิ ขอให้พงึ สังเกตว่า จิตใจของเรานัน้ ติดอยู่กบั ธรรมะขัน้
ไหน ถ้าเราติดสมาธิ ก็ขอให้เราหันมาเจริญปัญญา ถ้าเราติดปัญญา พิจารณาอย่างเดียว
พิจารณามากไป เกิดอารมณ์ฟ้ งุ ซ่าน กลายเป็ นวิปสั สนู ข้นึ มา เกิดความเครียดทาง
วิปสั สนา ก็ขอให้เราหันมาเจริญสมาธิ สลับไปกับการเจริญปัญญา บางคนพิจารณาทาง
ปัญญาแล ้ว เกิดอาการติดวิปสั สนา หลงตน คิดว่าตัวเองรูจ้ ริงขึ้นมา อันนี้ก็อาจจะเป็ นไป
ได้ เพราะฉะนัน้ ต้องอาศัยธรรม ทัง้ ๒ อย่าง เป็ นเครื่องถ่วงดุลกัน เป็ นเครื่อง
สนับสนุนกัน แล ้วการเดินทางสู่ มรรค ผล นิพพาน จะเป็ นไปด้วยความราบรื่นดีงาม
จนกระทัง่ ถึงวาระสุดท้ายแห่งธรรม คือพระนิพพานนัน้ เอง ดังนัน้ จึงขอฝากธรรมบทนี้
ให้ไว้กบั ญาติโยม ผูเ้ ป็ นนักปฏิบตั ทิ งั้ หลายได้นาํ ไปพินิจ พิจารณา เพือ่ ความเจริญ
รุ่งเรือง ก้าวหน้าในทางธรรม ต่อไป การแสดงธรรมเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖

อกุศล ๑๐

๑๐ กันยายน ๒๕๔๓
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้วา่ สัตว์ทงั้ หลายนัน้ มีกรรมเป็ นของของตน จะทํา
กรรมอันใดไว้ ดี หรือ ชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ เพราะว่า ความสุขก็ดี ความ
ทุกข์กด็ ี ความชัว่ ก็ดี ความดีกด็ นี นั้ พระพุทธองค์ทรงเห็นแล ้วว่า มันเกิดจากการกระทํา
ของพวกเราเอง คือ การกระทําทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ถ้าทําดี ทําบุญ ทํากุศล
ก็จะนํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ แต่ถา้ ทําบาป ทํากรรม ทําความชัว่ ก็จะนํามาซึง่ ความ
ทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย
พระพุทธองค์ทรงรู ้ ทรงเห็นว่า สัตว์โลกทัง้ หลายนัน้ มีแต่ปรารถนาความสุขด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ไม่มใี ครปรารถนาความทุกข์ พระพุทธองค์จงึ ทรงสัง่ สอน ให้สตั ว์โลกทัง้ หลาย ทํา
แต่ความดี ทําบุญ ทํากุศลให้ถงึ พร้อม ละบาปกรรมทัง้ หลาย อย่าไปกระทํากัน เพราะ
การทําความดีนนั้ นําความสุข ความสบาย มาให้กบั เรา บุญกุศล ความดีทงั้ หลายนัน้
เป็ นของเย็น ทําไปแล ้ว จะเกิดความเย็น ทัง้ ผูท้ ก่ี ระทํา และผูท้ ไ่ี ด้รบั การกระทํา ส่วน
บาปนัน้ เป็ นของร้อน เมือ่ ทําไปแล ้ว ก็สร้างความร้อนรนจิตใจ ให้ทงั้ ผูท้ ก่ี ระทํา และ ผูท้ ่ี
ถูกกระทํา
ถ้าพวกเราไม่สามารถจะทําความดี ทําบุญกันได้ อย่างน้อยก็อย่าไปทําบาป เวลาเราไม่ได้
ทําบุญ ทํากุศล ทําความดี จิตใจเราจะไม่เย็น แต่อย่างน้อย จิตใจเราก็ไม่รอ้ น บาปกรรม
นัน้ ทําได้ ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เรียกว่า อกุศลกรรม หมายถึง
การกระทําทีต่ รงข้ามกับกุศลกรรม อกุศลกรรมทําแล ้ว นํามาซึง่ ความร้อนรน กระวน
กระวาย ความทุกข์เผารนจิตใจ
อกุศลกรรมทางกายมี ๓ ประการ ประการแรกคือ การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ประการที่ ๒ คือ
การลักทรัพย์ ประการที่ ๓ คือ การประพฤติผดิ ประเวณี ทัง้ ๓ ประการนี้ คือ
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อกุศลกรรมทางกาย ถ้าทําไปแล ้ว ก็เกิดความทุกข์ความร้อนรน ตามมา ส่วนทางวาจา มี
๔ ประการด้วยกัน คือ ๑ การพูดปดมดเท็จ ๒ การพูดคําหยาบ ๓ การพูดส่อเสียด ๔
การพูดเพ้อเจ้อ นี่คืออกุศลกรรมทางวาจา พูดไปแล ้ว ก็นาํ มาซึง่ ความเสือ่ มเสียแก่ผูพ้ ูด
ทําความไม่สบายใจ ให้แก่ผูฟ้ งั อกุศลกรรมทางใจ มี ๓ ประการด้วยกัน คือ ความโลภ
ความโกรธ และ ความหลง ทัง้ หมดนี้เรียกว่า อกุศลกรรม ๑๐ ประการ
พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอน ให้พวกเรา ลด ละ อกุศลกรรม ทัง้ ๑๐ ประการ อย่าไปทํากัน
เพราะว่าทําแล ้ว จะมีแต่ผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเรา และกับผูท้ ถ่ี กู กระทํา เช่น การฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ นี้ ถ้าเราทําไปแล ้ว ผูถ้ กู กระทํา จะมีความทุกข์มาก เพราะชีวติ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนรัก
ทุกคนหวงแหน ไม่มใี ครอยากจะสูญเสียชีวติ ของตัวไป แม้แต่ชวี ติ ของสัตว์เล็ก สัตว์
น้อย ก็มคี ุณค่าเท่าเทียมกัน การรักชีวติ ของสัตว์ ของบุคคลนัน้ มีความเท่าเทียมกัน
คุณค่าชีวติ ของแต่ละบุคคล ก็เท่าเทียมกัน ถ้าเราไม่อยากถูกผูอ้ น่ื เขาทําลายชีวติ เรา เรา
ก็อย่าไปทําลายชีวติ ผูอ้ น่ื
ประการที่ ๒ อย่าไปลักทรัพย์ เพราะการลักทรัพย์นนั้ เมือ่ ทําไปแล ้ว นําความทุกข์
ให้กบั ผูท้ ส่ี ูญเสียทรัพย์ ผูท้ ล่ี กั ทรัพย์ จะมีความไม่สบายใจ เพราะกลัวจะถูกจับไปทํา
โทษ ประการที่ ๓ อย่าประพฤติผดิ ประเวณี สามี ภรรยา บุตร ธิดา เป็ นของมีเจ้าของ
เป็ นของรัก ของหวงแหน ถ้าเราไปละเมิดในเรื่องเหล่านี้ จะสร้างความไม่สบายใจ สร้าง
ความทุกข์ใจ สร้างความโกรธแค้น ให้กบั ผูท้ ถ่ี กู กระทํา
วิธที จ่ี ะต่อสูก้ บั สิง่ เหล่านี้ ท่านสอนให้เรามีเมตตา รักกัน อย่าเบียดเบียนกัน ผูม้ คี วาม
เมตตา ย่อมเป็ นผูไ้ ม่ฆ่า ไม่ทาํ ลายชีวติ ผูอ้ น่ื เพราะมีเมตตา มีการให้อภัยกัน ไม่จองเวร
จองกรรมกัน การทีเ่ ราสามารถฆ่าผูอ้ น่ื ได้นนั้ เพราะมีความโกรธแค้น เกิดความพยาบาท
อยากให้เขาตายจากไป แต่ถา้ เรามีความเมตตา เราจะให้อภัย เมือ่ ให้อภัยแล ้ว เขาก็
ปลอดภัย เราก็ปลอดภัย ถ้าไม่มคี วามเมตตาแล ้ว เราจะละการเข่นฆ่ากันไม่ได้ จึงขอให้
พวกเราเจริญเมตตาให้มากๆ พยายามมองทุกคน เหมือนเป็ นพี่ เป็ นน้องกัน ให้คิดว่า
เป็ นเพือ่ นเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในวัฏสงสารด้วยกัน ความทุกข์ของเรามีมากกันอยู่ทกุ คน
แล ้ว อย่าเพิม่ ความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื ด้วยการกระทําของเราเลย
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การลักทรัพย์นนั้ ท่านสอนให้เราละด้วยการมีสมั มาอาชีพ คือให้มอี าชีพทีส่ ุจริต เลี้ยง
ปาก เลี้ยงท้อง ถ้าเราทํามาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริตแล ้ว การที่เราจะไปลักขโมย ไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ย่อมไม่มี
ส่วนการประพฤติผดิ ประเวณี ท่านก็สอนให้เราละ ด้วยการมีความสํารวมในกาม คือให้
รูจ้ กั ประมาณ รูจ้ กั พอดี ให้มคี วามพอใจ กับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ให้พอใจกับสามีของเรา ให้พอใจ
กับภรรยาของเรา ถ้าเรามีความพอใจในสิง่ เหล่านี้แล ้ว ความอยากจะมีเพิม่ มันก็จะไม่มี
ความอยากจะมีเพิม่ นี้ เป็ นความหลงของจิตใจ คิดว่าได้คนนี้แล ้วจะดีข้นึ แต่แทนทีม่ นั
จะดี กลับมีปญั หาตามมาอีกมากมาย วิธที จ่ี ะตัดปัญหาความทุกข์ดา้ นจิตใจเกี่ยวกับเรื่อง
การประพฤติผดิ ประเวณีน้ ี เราต้องมีความสํารวมในกามารมณ์ อย่าปล่อยให้เป็ นไปตาม
ความอยาก ความต้องการ ถ้าปล่อยไปแล ้ว จะไม่มคี วามพอ
บางคนมีภรรยาเป็ นร้อยก็มี เพราะขาดการควบคุมจิตใจนัน่ เอง ถือว่ามีเงินชะอย่าง ซื้อ
ได้ ก็ซ้อื แต่ไม่มคี วามสุขหรอก เพราะไม่อม่ิ ไม่พอนัน้ เอง จึงขอให้พวกเรา มีความ
พอใจกับสามี กับภรรยาของเรา มีคนเดียวก็พอแลว้ จะมีความสุขยิง่ กว่ามีเป็ นสิบๆคน
เพราะจะไม่มปี ญั หาบ้านเล็ก บ้านน้อย ทะเลาะกัน ตีกนั วุน่ วาย คนทีอ่ ยู่ตรงกลางกิน
ไม่ได้ นอนไม่หลับ รักพีเ่ สียดายน้อง ไม่รูจ้ ะทําอย่างไร ควรตัดใจเสีย รักหนึ่ง รักเดียว
ใจหนึ่ง ใจเดียว คือความสุขทีแ่ ท้จริง
อกุศลกรรมทางวาจา คือ การพูดปดมดเท็จ ท่านสอนให้ละด้วยการเจริญสัจจะ คือ ให้
พูดความจริง พูดแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นจริง อย่าพูดโกหกหลอกลวงกัน ทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะพูดอะไร
ออกไป ขอให้คดิ ก่อนว่า สิง่ ทีเ่ ราจะพูดนัน้ เป็ นความจริงหรือเปล่า ถ้าเป็ นเรื่องไม่จริง ก็
อย่าไปพูด ให้น่งิ เสีย ถ้าจะพูด ขอให้เป็ นความจริง แล ้วการโกหก ก็จะไม่เกิดขึ้น เวลา
พูดปดเรื่อยๆนัน้ ต่อไปคําพูดจะไม่มคี วามหมาย ไม่มคี ่าไม่มรี าคา พระพุทธเจ้าทรงสอน
พระราหุล ซึง่ เป็ นพระโอรส สมัยทีพ่ ระราหุลบวชเป็ นสามเณร ท่านทรงสอนเกี่ยวกับเรื่อง
การพูดว่า คุณค่าของคนเราก็อยู่ทส่ี จั จวาจา
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พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่าง โดยการตักนํา้ ใส่ขนั ให้เต็ม แล ้วทรงเทนํา้ ออกจากขันทีละ
นิด ทีล่ ะหน่อย แล ้วตรัสกับพระราหุลว่า ทุกครัง้ ทีเ่ ธอพูดเท็จ คุณค่าของเธอจะลดลงไป
เรื่อยๆ เหมือนกับนํา้ ทีถ่ กู เทออกจากขันนี้ ถ้าเธอพูดเท็จไปเรื่อยๆ ต่อไปคุณค่าของเธอ
จะหมดไป เหมือนกับนํา้ ในขันทีถ่ กู เททิ้งหมด การพูดเท็จจึงเป็ นการทําลายคุณค่าของ
เธอนัน่ เอง ทุกครัง้ ทีเ่ ธอพูดปด ความน่าเชื่อถือในตัวเธอ ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าพูด
ปด พูดเท็จ จนเป็ นนิสยั ต่อไปจะไม่มใี ครเชื่อคําพูดของเธอ เธอจะกลายเป็ นคนไม่มี
คุณค่า ไปในทีส่ ุด
เหมือนเด็กเลี้ยงแกะ ครัง้ แรกทีต่ ะโกนขอความช่วยเหลือ คนก็วง่ิ มาช่วย แต่พอมาถึงก็
พบว่าถูกหลอก ครัง้ ต่อไป เกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้น พอร้องขอความช่วยเหลือออกไป ก็
ไม่มใี ครมาช่วยเหลือ เพราะว่าคําพูดไม่มคี ่าไม่มรี าคาอะไรแล ้ว ดังนัน้ ขอให้เราเห็น
คุณค่าของสัจจะ เห็นคุณค่าของคําพูด เห็นโทษของการพูดโกหกมดเท็จ แลว้ ละเสีย
เลิกเสีย ถ้าพูดความจริงไม่ได้ ก็ขอให้น่ิงไว้ จะดีกว่า หรือเลีย่ งไปพูดเรื่องอืน่ เสีย พูด
เรื่องฝน พูดเรื่องฟ้ า พูดเรื่องแดด พูดเรื่องลม พูดอะไรก็พดู ไป จะดีกว่าไปพูดโกหก
ประการต่อมา อย่าพูดคําหยาบ เมือ่ พูดไปแล ้ว จะทําให้เราเป็ นคนหยาบคาย เป็ นคนไม่
สวยงาม ความสวยมีอยู่สองแบบ รูปสวย และ วาจาสวย ถ้ารูปสวย แต่เวลาพูดแล ้วฟัง
ไม่ได้ จะไม่มใี ครอยากอยู่ดว้ ย คนแบบนี้ เวลามีสามี มีแฟน จะอยู่กนั ไม่ยดื ต้องเลิก
ร้างกันไป เพราะพูดจาหยาบคาย เวลาโกรธขึ้นมา ก็ด่าพ่อล่อแม่ อย่างนี้สามีจะอยู่ดว้ ย
ได้ยงั ไง ต่อให้สวยเหมือนนางงามจักรวาล ก็ไม่สามารถทีจ่ ะลบล ้างความหยาบคายนัน้
ได้ ถ้าอยากเป็ นทีร่ กั ใคร่ ยินดี ของผูอ้ น่ื ก็ขอให้สวยทัง้ รูป สวยทัง้ วาจา ถ้ารูปไม่สวย ก็
ขอให้สวยด้วยวาจา เพราะปากเป็ นต่อ รูปเป็ นรองนัน้ เอง วาจาทีไ่ พเราะ ใครได้ยนิ ก็
อยากฟัง อยากเข้าหา เวลาฟังเทศน์ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า รูส้ กึ มีความอิม่ อกอิม่ ใจ
เพราะพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์นนั้ สวยทัง้ เบื้องต้น สวยทัง้ เบื้องกลาง สวยทัง้
เบื้องปลาย ฟังแล ้วไพเราะหู ฟังแล ้วเกิดปี ติ มีความสุข มีสาระ มีปญั ญา ดังนัน้ ขอให้
ตรวจตราดูคาํ พูด เหมือนกับเวลาทีเ่ ราจะออกจากบ้าน เรายังส่องกระจก ดูหน้า ดูตา
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ตรวจตรา ดูความเรียบร้อย ทุกครัง้ ทีจ่ ะพูด ขอให้ใช้ธรรมะ ใช้สติ สอดส่อง ดูการพูด
ของเรา ว่าพูดไปในทิศทางใด ไปในทางทีส่ ุภาพเรียบร้อย หรือพูดไปทางหยาบคาย
ประการต่อมา อย่าไปพูดส่อเสียด การพูดส่อเสียดนัน้ ไม่ได้หมายถึงการพูดเสียดสี แต่
การพูดส่อเสียดนี้แปลว่า คําพูดทีท่ าํ ให้เกิดการแตกแยกกัน เช่นพูดยุแหย่ ให้สามี
ภรรยาทีร่ กั กัน ให้แตกแยกกัน บอกภรรยาว่า สามีไปยุ่งกับคนนี้ บอกสามีวา่ ภรรยาไป
ยุ่งกับคนนัน้ อย่างนี้เป็ นต้น ทําให้เกิดความแตกแยก สร้างความทุกข์ให้แก่ผูอ้ น่ื เมือ่ เขา
มารูท้ หี ลัง ว่าเราเป็ นคนอย่างนี้ เราก็จะเป็ นคนทีไ่ ม่มใี ครเขาอยากคบค้าสมาคมด้วย อยู่
ทีไ่ หนกับใครมีแต่จะสร้างความแตกแยก
เวลาพูดอะไร ให้พดู ด้วยความเมตตา คํานึงถึงประโยชน์ของผูฟ้ งั ถ้าพูดแล ้ว ไม่เกิด
ประโยชน์กอ็ ย่าไปพูด นักปราชญ์ เวลาพูดเรื่องของตัวเองมักจะพูดเรื่องความไม่ดขี อง
ตน แม้จะมีนอ้ ยนิด ส่วนความดีของตนนัน้ ถึงแม้จะมีมากมายเท่าภูเขา ก็จะไม่ค่อยพูด
เท่าไร ในทางกลับกันเวลาพูดถึงผูอ้ น่ื มักจะพูดแต่ความดีของเขา แม้จะมีไม่มาก เพราะ
เมือ่ พูดไปแล ้ว มีแต่จะดี แต่ถา้ พูดถึงความไม่ดขี องเขา มีแต่จะเสีย คนเรานัน้ มีทงั้ ดี
และไม่ดี ทําไมถึงพูดแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี ทําไมไม่พดู ในสิง่ ทีด่ ี ถ้าพูดสิง่ ทีด่ แี ล ้ว ทุกคนจะมี
ความสุข ทัง้ คนพูด ทัง้ คนทีถ่ กู พูดถึง ฉะนัน้ เวลาพูดอะไร ขอให้ระมัดระวัง พูดแต่สง่ิ ที่
ดี ทีง่ าม อย่าพูดทําลายล ้างกัน มันไม่เกิดประโยชน์อะไร
ประการต่อมา อย่าพูดเพ้อเจ้อ เพราะคําพูดเพ้อเจ้อนัน้ ไม่มสี าระ ไม่มปี ระโยชน์ เรื่อง
นินทากาเล เป็ นเรื่องเพ้อเจ้อ เวลาพูด ควรพูดเรื่องทีม่ ปี ระโยชน์ มีสาระ เช่น พูดเรื่องทํา
ไร่ ทํานา ทํามา หากิน หรือพูดเรื่องศีล เรื่องธรรม ฟังแล ้วได้ความรู ้ มีสาระ มีประโยชน์
ให้ระวังคําพูด อย่าพูดเพ้อเจ้อ หาสารประโยชน์ไม่ได้
ส่วนอกุศลกรรมทางจิตใจ มีอยู่ ๓ คือ ความโลภ ความโกธร ความหลง เมือ่ มีความ
โลภเกิดขึ้นแล ้ว จะมีความทุกข์ตามมา เพราะอยู่ไม่เป็ นสุขเห็นอะไร ก็อยากจะเอา
อยากจะได้ข้นึ มาทันที และถ้ามีความโลภมากๆ ถ้าไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็
จะต้องหามา ด้วยความมิชอบ ด้วยความทุจริต เช่นไปลักไปขโมย แต่ถา้ เรามีความมัก
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น้อย สันโดษ พออยู่ พอกิน พอเป็ น พอไป พอใจในสิง่ ทีเ่ รามี พอใจในสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความ
โลภนี้กจ็ ะเหลือน้อยลงไป หรืออาจจะหมดไปก็ได้ ถ้าเราไม่มคี วามโลภ เราก็จะมี
ความสุข เพราะว่าไม่มกี เิ ลสเหลืออยู่ในจิตใจ
ความโกรธก็เช่นกัน เวลามีความโกรธ จิตใจจะร้อนรน กระวนกระวาย เกิดความอาฆาต
เกิดความพยาบาท เกิดความแค้นขึ้นมา อยากจะให้เขานัน้ ตายไปต่างๆ นานา อย่างนี้
เป็ นต้น เราต้องให้อภัย มีความเมตตา ให้อภัยอยู่เสมอ แลว้ เราจะเอาชนะตัวเอง เวลา
ชนะผูอ้ น่ื ก็จะสร้างความเคียดแค้นให้กบั เขา เวลาผูอ้ น่ื ชนะ ก็จะทําให้เกิดความเคียด
แค้นในตัวเรา แต่ถา้ ชนะตัวเราเองได้ คือ ชนะความโกรธ จิตใจของเราก็จะเย็น จะสบาย
อย่างในขณะนี้ ญาติโยมนัง่ อยู่น่ี ไม่มคี วามโกรธ มีแต่ความสบายใจ แต่ถา้ มีความโกรธ
เกิดขึ้นมา จะรูส้ กึ อย่างไร มันก็จะร้อนรนกระวนกระวายใจ
ดังนัน้ เวลามีความโกรธ ขอให้ตงั้ สติไว้ให้มนั ่ แล ้วบอกตัวเองว่า ปล่อยเขาไปเกิด สิง่ ที่
เขาพูด สิง่ ทีเ่ ขาทําไปแล ้ว มันผ่านไปแล ้ว แก้ไขอะไรไม่ได้ จะให้เขาทําให้ถกู ใจเราเสียทุก
เรื่องนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่เรื่องทีท่ าํ ได้กค็ อื การให้อภัย เมือ่ ให้อภัยแล ้วมันจะเย็น
เพราะได้ขบั สิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย ออกไปจากจิต จากใจ เหมือนกับว่าไม่มอี ะไรเกิดขึ้น แต่
ถ้าไปด่าเขา หรือไปคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆ ยิง่ คิดก็ยง่ิ รุ่มร้อนใจ คิดโกรธ คิดแค้น คิดไป
เรื่อยๆ นี่คือ ความไม่สบายใจ เวลาเราโกรธ ก็เหมือนกับเอาค้อนมาทุบหัวเรา อย่าคิดว่า
เวลาเราโกรธแล ้ว คนอืน่ จะทุกข์ไปกับเราด้วย คนทีเ่ ราโกรธ เขาไม่รูเ้ รื่องหรอก เขาสบาย
แต่ผูท้ เ่ี ดือดร้อน ก็คือใจเรานัน้ เอง ฉะนัน้ เวลาเราเกิดความโกรธ พยายามให้อภัย อย่า
ไปถือโทษโกรธเคืองเขา แล ้วจิตใจเราจะเย็น
ประการสุดท้าย คือ ความหลง ความหลงคืออะไร ก็คอื ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว เห็นบุญเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่ากระทํา กลับเห็นบาปเป็ นสิง่ ทีน่ ่ากระทํา เป็ น
เพราะเหตุใด ก็เป็ นเพราะว่า คนเรายังไม่เคยเห็นผลของบุญนัน้ เอง เวลาทําบุญแล ้ว ยัง
ไม่เห็นผลบุญ มันก็ไม่มกี าํ ลังใจทีอ่ ยากจะทํา สูก้ ารทําบาปไม่ได้ เช่น เวลาจะเอาเงินไป
ทําบุญนี้ สูเ้ อาเงินไปกินเหล ้า เอาไปเทีย่ ว สนุกกว่า เห็นผลทันที เพราะในขณะนัน้ เราจะ
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มีความสุข ไม่เห็นความทุกข์ทซ่ี ่อนอยู่ในความสุขนัน้ เพราะเวลาทีเ่ ราไม่มเี งิน เกิดอยาก
ไปเทีย่ วขึ้นมา จะทําอย่างไร มันก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา อย่างนี้เป็ นต้น
ดังนัน้ เราต้องพยายามศึกษาธรรมะ ให้เห็นว่าบุญคือบุญ บาปคือบาป ทําบุญแล ้ว จะทํา
ให้สุขใจ ทําบาปแล ้ว จะทําให้รอ้ นใจ เมือ่ เราเห็นผลบุญทีเ่ กิดขึ้นในใจแล ้ว ต่อไปเราจะมี
กําลังใจในการทําบุญ คนชัว่ ชอบทําบาป ไม่ชอบทําบุญ เพราะไม่เห็นผลของบุญและบาป
คนดีชอบทําบุญ ไม่ชอบทําบาป เพราะเห็นผลของบุญและบาป วิธที จ่ี ะทําให้เห็นผลของ
บุญและบาป คือการศึกษา ฟังเทศน์ ฟังธรรม อยู่เรื่อยๆ เข้าหาผูร้ ู ้ ศึกษาธรรมะ แล ้วจะ
เกิดปัญญา แล ้วจะรูว้ า่ การทําบุญ ทํากุศล เป็ นสิง่ ทีด่ สี าํ หรับเรา รูว้ า่ การทําบาป ทํากรรม
เป็ นอันตราย เป็ นโทษกับตัวเรา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้วา่ ทําดี ได้ดี ทําชัว่ ได้
แต่ความหายนะ ดังนัน้ ขอให้ท่านทัง้ หลาย จงทําแต่ความดี ละความชัว่ ทัง้ หลาย แล ้ว
ท่านจะมีแต่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียว การแสดงธรรมเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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ศรัทธา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๓
การทีเ่ ราจะเชื่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เราจะต้องมี ความมันใจในบุ
่
คคล
นัน้ ๆ ว่าเขามีสจั จะในสิง่ ทีเ่ ขาพูด ในสิง่ ทีเ่ ขาบอกเรา เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นความจริง เพราะคนเรา
นัน้ ไม่ชอบให้ใครมาหลอก ไม่ชอบถูกหลอกลวง เพราะการหลอกลวงนี้ ทําให้เกิดความ
ผิดหวัง ทําให้เกิดความเสียใจ ถ้าเราจะเชื่อใคร ขอให้เราพิจารณาด้วยปัญญา ใช้เวลา
ตรึกตรอง ใช้เวลาดูบคุ คล ทีเ่ ขาบอกอะไรกับเรา อย่างโบราณทีท่ ่านบอกว่าระยะทางเป็ น
เครื่องพิสูจน์มา้ เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์คน
คนเรานัน้ จะรูว้ า่ เป็ นคนดี หรือคนไม่ดี เป็ นคนพูดจริง หรือพูดโกหกหลอกลวงนัน้ เรา
ต้องอาศัยเวลา เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่มกั จะพูดในสิง่ ทีต่ รงกันข้าม พูดครัง้ สองครัง้
เราไม่แน่ใจ ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า เพราะว่าคนเราสามารถหลอกลวงกันได้ เวลารูจ้ กั กัน
ใหม่ๆ จะพูดแต่สง่ิ ทีด่ ๆี ไม่พดู ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ให้เราตายใจ ให้เราหลงเชื่อ พอเราไปคบค้า
สมาคมกับเขาแล ้ว ต่อไปเขาก็จะแสดงธาตุแท้ สิง่ ทีเ่ ขาเป็ นจริงๆ ออกมา ถ้าเราไม่
ระมัดระวังตัว เราเชื่อเขาไปหมด เวลาเขาพลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือ พลิกจากสิง่ ทีเ่ ขา
พูด พลิกจากความจริง เป็ นความเท็จ มันก็จะทําให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจ เกิด
ความผิดหวังถึงกับหมดเนื้อ หมดตัวไปก็ได้ ถ้าไม่ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ จะเสียใจ
ภายหลัง ท่านจึงสอนบอกว่า เวลาจะฟังใคร จะเชื่อใคร อย่าไปฟัง อย่าไปเชื่อ ถึงร้อย
เปอร์เซ็นต์ ให้ฟงั ด้วยเหตุ ฟังด้วยผล ฟังด้วยการพิสูจน์ คือให้เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์ ว่า
จะทําอย่างทีพ่ ดู หรือเปล่า ทําได้ก่คี รัง้ กี่คราว อันนี้ตอ้ งใช้เวลาดูไปเรื่อยๆ แล ้วเราจะรู ้
เราจะมันใจ
่
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้กเ็ หมือนกัน เราก็ไม่รูว้ า่ จะเชื่อท่านได้เพียงใด แต่ถา้
เราดูกาลเวลาทีผ่ ่านมา สิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนนัน้ มีระยะเวลายาวนานถึง
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๒๕๐๐ กว่าปี และตลอดระยะเวลา ๒๕๐๐ กว่าปี ทผ่ี ่านมา ก็มผี ูพ้ ยายามจะพิสูจน์
พยายามจะลบล ้างพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มอี ย่างทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้ทรงสัง่ สอนไว้ แต่เวลาก็ได้พสิ ูจน์แล ้วว่า คําสอนของพระพุทธองค์ยงั อยู่มาได้ถงึ
๒๕๐๐ กว่าปี เพราะเป็ นความจริง มีคนได้พสิ ูจน์ ผูท้ ส่ี ามารถพิสูจน์ พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ตามหลักของความเป็ นจริง ก็คอื ผูท้ ไ่ี ด้ศึกษา ได้ยนิ
ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์แล ้ว ได้นาํ หลักธรรมคําสอนนัน้ ไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ นําไปพิสูจน์ดู ว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอน ทรงบอกไว้นนั้ มีจริงหรือไม่ จน
ปรากฏเป็ นพระอริยสาวกขัน้ ต่างๆ เป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมาอย่างมากมาย ในสมัย
พุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบนั นี้ พระอริยสาวกทุกรูป ทุกองค์ ไม่มอี งค์หนึ่ง องค์ใด มา
ประกาศหรือคัดค้าน พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียว ว่าพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นคําสอนทีไ่ ม่ตรงกับหลักความเป็ นจริง
ถ้าเราจะเชื่ออะไรในโลกนี้ ขอให้เราเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมคําสอน เชื่อใน
พระอริยสงฆ์สาวก และเชื่อได้อย่างมันใจร้
่ อยเปอร์เซ็นต์ ไม่วา่ ในสมัยพุทธกาล หรือใน
สมัยนี้ สิง่ ทีท่ ่านทรงสอนให้กบั พวกเรานัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ เป็ นอยู่ ตามหลักของความเป็ น
จริง ไม่ใช่เป็ นเรื่องทีก่ ขุ ้นึ มา ไม่ใช่เป็ นนิยายทีเ่ ขียนขึ้นมา แล ้วเอามาขายกัน อันนี้ ไม่ใช่
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดี พระสงฆ์สาวกก็ดนี นั้ การที่
ท่านออกมาสัง่ สอนธรรมะให้กบั พวกเรานัน้ ท่านไม่ได้สอนเพือ่ ต้องการอะไรเป็ นสิง่ ตอบ
แทนจากพวกเราเลย แต่ท่านสอนออกมาจากความเมตตา กรุณา คือมีความสงสาร
เพราะเห็นพวกเรายังตกอยู่ในกองฟื นกองไฟแห่งความทุกข์อยู่
พวกเรานี้ ถึงจะมีเงิน มีทอง มียศ มีตาํ แหน่งสูงขนาดไหน มีเงินมากมายขนาดไหน มี
กามสุข สามารถซื้อข้าว ซื้อของ ไปเทีย่ วเตร่ ไปเสพ ไปกินอะไรต่างๆ นานาได้ ใช่วา่ จะมี
ความสุข ยังหนีไม่พน้ ความทุกข์ ความทุกข์น้ ีตดิ ตามเรามา เหมือนเงาตามตัว พระองค์
ทรงเห็นความทุกข์ของเรา พระองค์เคยเสพมาก่อน เคยอยู่ เคยกิน เคยสุข เคยทุกข์
เหมือนกับพวกเรามาก่อน พระองค์ทรงรูว้ า่ ความทุกข์ของพวกเรานัน้ หนักหนาสาหัส
ขนาดไหน ดังนัน้ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรูธ้ รรมแล ้ว ทรงสามารถดึงพระองค์
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ออกจากกองเพลิงของความทุกข์ได้ แล ้ว พระพุทธองค์จงึ เกิดความสงสาร เป็ นห่วงเป็ น
ใย อยากจะช่วยให้พวกเราได้พน้ จากกองฟื น กองไฟ ของความทุกข์ พระองค์จงึ สละ
เวลา ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรู ้ จนกระทัง่ ถึงวันเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน เอาธรรมะทีพ่ ระพุทธองค์ทรงรู ้ ทรงเห็น มาสัง่ สอนพวกเรา เพือ่ ทีพ่ วกเราซึง่
เปรียบเหมือนคนตาบอด จะได้ลมื ตาขึ้นได้
พระพุทธองค์เปรียบเหมือนกับหมอรักษาโรคตา รักษาความมืดบอดของเรา ให้
กลายเป็ นดวงตาทีส่ ว่างไสวขึ้นมาภายในจิตใจของเรา โดยการน้อมนําเอาธรรมะ ทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงสัง่ สอน มาประพฤติปฏิบตั ิ เราก็จะสามารถ ทําให้ดวงตาของเรานัน้
กลายเป็ นดวงตาของธรรมขึ้นมาได้ เป็ นผูม้ แี สงสว่างแห่งธรรม เป็ นผูส้ ามารถทีจ่ ะดําเนิน
ชีวติ ไปได้อย่างราบรื่นดีงาม
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ รายังไม่เห็นนัน้ พระพุทธเจ้าทรงรูท้ รงเห็นมาก่อน ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็มตี าเหมือนกัน
แต่ตาเรานัน้ มองได้แค่รูปอย่างเดียว ไม่สามารถมองสิง่ ทีล่ ะเอียดยิง่ กว่ารูปทัง้ หลายได้
นัน่ คือเรื่องของนรกก็ดี สวรรค์กด็ ี ภพภูมติ ่างๆ ก็ดี ตายไปแล ้วต้องไปเวียนว่ายตาย
เกิดก็ดี มรรค-ผล-นิพพานก็ดี เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือวิสยั ของเรา ทีจ่ ะสามารถเห็นได้ เราต้อง
อาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้า คอยชี้ คอยบอกเรา เพราะฉะนัน้ ขอให้เราเชื่อในสิง่ ต่างๆ ที่
พระองค์ทรงสัง่ สอนเรา ว่านรกนัน้ มีจริง สวรรค์นนั้ มีจริง บาปบุญมีจริง ความดี ความ
ชัว่ นัน้ มีจริง
ถ้าเราอยากจะปฏิเสธเรื่องนรก เรื่องสวรรค์แล ้วละก็ เราก็ปฏิเสธเสียก่อนว่า ความโลภ
ความโกรธ และความหลงนัน้ ไม่มใี นจิตใจของเรา เพราะว่าความโลภ ความโกรธ ความ
หลงนัน้ มันเป็ นต้นเหตุทจ่ี ะพาเราไปสูน่ รกนัน่ เอง ถ้าเราไม่สามารถทีจ่ ะปฏิเสธว่า ความ
โลภ ความโกรธ ความหลงนี้ ไม่มอี ยู่ในจิตใจของเราแล ้ว เราก็ไม่สามารถปฏิเสธนรก
ปฏิเสธสวรรค์ได้ เพราะว่านรกสวรรค์นนั้ มันเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเราทาง
จิตใจจริงๆ เวลาเรามีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง อยู่ในจิตใจของเรา จิตใจของ
เราจะมีอารมณ์ทจ่ี ะนําไปสู่การกระทํา ทีเ่ ป็ นอกุศลทัง้ หลาย เช่นไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไปลัก
ทรัพย์ ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปเสพสุรายาเมา อย่างนี้เป็ นต้น
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เวลาทีเ่ ราไม่มคี วามหลงแล ้ว เราจะไปเสพสุรา ให้มนั เสียเงินเสียทองทําไม จะไปเสพสุรา
ให้มนั กลายเป็ นคนไม่มสี ติสตังทําไม เพราะว่าเวลาทีเ่ ราเสพสุราไปแล ้ว ทําให้เราไม่
สามารถควบคุมจิตใจของเราได้ ไม่มสี ติทจ่ี ะยับยัง้ ความคิดต่างๆได้ ไม่มสี ติทจ่ี ะยับยัง้
คําพูด และการกระทําต่างๆได้ ถ้าเราสังเกตดู เราจะเห็นว่า เวลาเสพสุราเข้าไปแล ้ว เรา
จะทําความชัว่ ได้งา่ ย แต่เวลาทีไ่ ม่เสพสุรา เรายังมีความเกรงกลัวต่อบาป มีความอาย
แต่พอเสพสุราเข้าไปในร่างกายแล ้ว ก็เกิดความเมาขึ้นมา เกิดความบ้าระหํา่ ขึ้นมา เกิด
ความไม่กลัวบาปขึ้นมา เกิดความไม่มยี างอายขึ้นมา ก็จะพูดเลอะเทอะ พูดจาหยาบคาย
ถ้อยคําทีพ่ ูดเมือ่ พูดออกไปแล ้ว ฟังแล ้วไม่ร่นื หู ไม่น่าฟัง คนอืน่ ก็ไม่อยากเข้าใกล ้
เวลาทีไ่ ม่ได้เสพสุรา จะพูดอะไรก็จะมีความระมัดระวัง ให้สง่ิ ทีพ่ ดู ออกไปนัน้ เป็ นคําพูด
ทีส่ ุภาพเรียบร้อย ไม่พดู ถ้อยคําทีห่ ยาบคาย แล ้วทําไมถึงต้องไปเสพสุรา ก็เพราะความ
หลงนัน้ เอง หลงคิดว่า เสพสุราเข้าไปแล ้ว มันจะสบายใจ เวลามีความทุกข์ ได้ดม่ื สุราเข้า
ไป มันจะดับทุกข์ได้ เวลาว่างไม่รูจ้ ะทําอะไรดี เบือ่ เซ็ง ก็ดม่ื สุราเข้าไป พอกินเข้าไปแล ้ว
มันก็กลายเป็ นการกระทํา ทีจ่ ะนําไปสู่อกุศลกรรมทัง้ หลาย คือเหตุซง่ึ จะนํามาซึง่ ความ
ทุกข์ นําไปสูอ่ บาย นําไปสู่นรก นัน้ เอง
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสร้างอะไรขึ้นมา ไม่ได้ทรงเสกอะไรขึ้นมา ไม่ได้ทรงเป็ นผูท้ ท่ี าํ อะไร
ขึ้นมา แล ้วเอามามอบให้กบั พวกเรา พระพุทธองค์เพียงแต่เป็ นผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม คือ
เป็ นผูท้ ม่ี ปี ญั ญา สามารถทีจ่ ะเข้าใจทัง้ เหตุและผล เหตุกค็ อื การกระทํา ทางกาย ทาง
วาจา และทางจิตใจ เมือ่ ทําไปแล ้ว ผลก็จะตามมาในจิตใจ และทางร่างกาย และในภพ
ชาติต่อๆไป เวลาเราทําความชัว่ ทําไม่ดี จิตใจเราจะมีความทุกข์ ร่างกายจะถูกทําร้าย
เวลาเราทําความดี จิตใจเราก็มคี วามสุข จิตใจเราก็ดี ร่างกายเราก็สบาย เพราะไม่มใี คร
มาทําร้าย อันนี้เป็ นผลทีจ่ ะตามมา และต่อไป เวลาทีเ่ ราตายไปแล ้ว จิตใจเราก็จะไปสูภ่ พ
หน้า ชาติหน้า จะต้องไปเกิดต่อไป เป็ นพรหมบ้าง เป็ นเทพบ้าง เป็ นมนุษย์บา้ ง เป็ นเดียร
ฉานบ้าง ขึ้นอยู่กบั บุญกรรม ทีไ่ ด้ทาํ ไว้
แม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ มาสัง่ สอนเรื่องเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม สิง่ เหล่านี้กย็ งั มีอยู่ สิง่
เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถปฏิเสธได้ เหมือนกับไม่มใี ครสามารถปฏิเสธได้วา่ โลกนี้
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ไม่ใช่โลกกลม โลกนี้มนั แบน อันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ในอดีตนัน้ ไม่มผี ูท้ ร่ี ู ้ ผูท้ ่ี
ศึกษาเรื่องเหล่านี้ คนส่วนใหญ่กเ็ ชื่อว่าโลกนี้แบน เวลานัง่ เรือไปสุดขอบทะเล ก็กลัวว่า
จะตกไปนอกโลก อย่างนี้เป็ นต้น อันนี้เป็ นความเชื่อ ทีไ่ ม่ถกู กับหลักความเป็ นจริง และ
ต่อมาก็ได้มกี ารพิสูจน์แล ้ว ว่าโลกนี้มนั ไม่แบน โลกนี้มนั กลม หลังจากได้พสิ ูจน์แล ้ว ว่า
โลกนี้กลม ความเชื่อทีว่ า่ โลกแบน ก็ไม่สามารถจะลบล ้าง ความจริงทีว่ า่ โลกกลมได้ ฉัน
ใด เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องดี
เรื่องชัว่ นี้ ก็เป็ นความจริง จะมีใครมาบอกมาสอนเราหรือไม่กต็ าม สิง่ เหล่านี้กย็ งั คงอยู่
ไม่มใี ครสามารถมาลบล ้างได้ พระพุทธศาสนาสามารถอยู่มาได้กว่า ๒๕๐๐ ปี เพราะ
พระพุทธศาสนา สอนตามหลักของความเป็ นจริงนัน่ เอง
ผูท้ ม่ี ศี รัทธา มีความเชื่อ ในพระธรรมคําสอน ของพระพุทธองค์ ย่อมน้อมเอาธรรมะนัน้
มาประพฤติปฏิบตั ิ คือทําแต่ความดี ละความชัว่ และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจน ชําระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตใจ ก็จะได้รบั แต่ผลทีด่ ี มีแต่ความ
ผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ในทางตรงกันข้าม ผูท้ ไ่ี ม่เชื่อ มักชอบทําแต่สง่ิ ทีต่ รงกันข้าม
กับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน คือ พระองค์สอนให้ทาํ ความดี เขาก็ไม่ทาํ ความดีกนั
พระพุทธเจ้าสอนให้ละความชัว่ ก็มกั จะไม่ละกัน กลับชอบทําความชัว่ พระพุทธเจ้าสอน
ให้ชาํ ระจิตใจ เอาความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจก็ไม่ชอบทํา
กัน กลับชอบสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง คือโลภให้มากขึ้น โกรธให้มากขึ้น
สร้างความหลงให้มมี ากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม เมือ่ ทําในสิง่ เหล่านี้แล ้ว ผูท้ ไ่ี ม่เชื่อในคําสอนของ
พระพุทธองค์ ก็มกั จะตกอยู่ในทีน่ งั ่ ลําบาก มักจะมีแต่ความทุกข์ ความหายนะ ความ
เสือ่ มเสีย อันนี้เราเห็นกันได้ ลองไปดูทค่ี ุกทีต่ ะราง คนทีต่ ดิ คุก ติดตะราง ส่วนใหญ่นนั้
เพราะไปทําผิดศีล ผิดธรรม ไม่เชื่อว่า จะมีผลตามมา
ถ้าจะเชื่อใคร ก็ขอให้เชื่อใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถนําประโยชน์ขนั้ สูงสุด มาให้กบั ชีวติ เรา ชีวติ ของเราจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก มีความสบาย ไม่มคี วามทุกข์ ก็เพราะว่าเราได้ปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือละความชัว่ ทําความดี และชําระจิตใจให้สะอาด
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หมดจด ด้วยการละความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ เอง จึงขอฝากศรัทธาความเชื่อ
อันนี้ ให้กบั ท่านทัง้ หลายไปศึกษา พินิจพิจารณา และนําไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความ
ผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘

ฆราวาสธรรม ๔
๒๔ กันยายน ๒๕๔๓

เวลาทีพ่ ระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดญาติโยม หรือ โปรดพระภิกษุ สามเณร
ทุกครัง้ พระพุทธองค์จะทรงพิจารณา
เลือกเฟ้ นธรรมะทีเ่ หมาะสมกับผูท้ ก่ี าํ ลังฟังอยู่
เพราะว่าธรรมะนัน้ เปรียบเหมือนกับยารักษาโรค เป็ นยารักษาโรคทางจิตใจ คือ โรคเศร้า
หมอง โรคของความทุกข์ ความไม่สบายใจ ความกังวลใจ ความเศร้าโศกเสียใจ สิง่
เหล่านี้นนั้ เป็ นโรคของจิตใจ ต่างจากโรคของร่างกาย โรคของร่างกาย ก็มปี วดหัว ตัว
ร้อน เป็ นไข้ เป็ นหวัด เจ็บเท้า ปวดท้อง อย่างนี้เป็ นต้น มีความแตกต่างกัน เวลาที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม พระพุทธองค์จงึ เลือกยาทีเ่ หมาะสมกับผูฟ้ งั ธรรมนัน้ ๆ ถ้า
เป็ นฆราวาส ก็จะแสดงธรรมแบบหนึ่ง ถ้าเป็ นพระภิกษุ เป็ นนักบวช ท่านก็จะแสดง
ธรรมอีกแบบหนึ่ง เพือ่ ให้เหมาะสมกับเพศ กับวัย ให้เหมาะสมกับภูมจิ ติ ภูมธิ รรม ของ
แต่ละบุคคล เวลาทีเ่ ราไปหาหมอ หมอก็จะต้องให้ยาทีเ่ หมาะสมกับโรค ถ้าเราเป็ นโรค
ปวดท้อง แต่หมอให้ยารักษาโรคปวดหัวมา โรคปวดท้องก็จะไม่หาย กินยาเข้าไปก็ไม่
เกิดประโยชน์ ดีไม่ดี อาจจะเกิดโทษขึ้นมาก็ได้ เพราะให้ยาผิด คนไข้ดไี ม่ดอี าจจะเกิด
อาการแพ้ยา หรืออาจจะตายไปก็ได้
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครัง้ นัน้ พระองค์จงึ ทรงเลือกธรรมทีเ่ หมาะสมกับ
ผูฟ้ งั สมัยทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะครัง้ แรกนัน้ มีผูฟ้ งั ธรรมะอยู่ ๕ รูปด้วยกัน
คือ พระปัญจวัคคีย ์ พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ นี้ ท่านเป็ นนักบวช ท่านเป็ นผูแ้ สวงหา
ความสุขทางด้านจิตใจ ท่านไม่ได้แสวงหาความสุขจาก รูป เสียง กลิน่ รส และ เครื่อง
สัมผัส คือ กามสุข อันนัน้ เป็ นความสุขของฆราวาส ความสุขของสมณะเพศ คือการหา
ความสงบของจิตใจ ทีน้ ี จิตใจจะสงบ หรือไม่สงบ ก็ข้นึ อยู่กบั ความสามารถทีจ่ ะกําจัด
เหตุ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความไม่สงบของจิตใจได้หรือไม่ เหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความไม่สงบของจิตใจ
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นัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ในอริยสัจ 4 คือ สมุทยั ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา คือ ความอยากทัง้ หลายนัน้ เอง
ความอยากสัมผัสรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส อันนี้เป็ นกามตัณหา ความอยากมี
ความอยากเป็ น เช่น อยากเป็ น ส.ส. อยากเป็ นนายก อยากเป็ นรัฐมนตรี อันนี้เรียกว่า
ภวตัณหา ส่วนวิภวตัณหา ก็คอื ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น เช่น ไม่อยากแก่ ไม่อยาก
เจ็บ ไม่อยากตาย คือความกลัวนัน้ เอง วิภวตัณหาก็คอื ความกลัว กลัวแก่ กลัวเจ็บ
กลัวตาย พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็น ให้เข้าใจว่า สิง่ เหล่านี้เป็ นต้นเหตุ ทีจ่ ะนํามาซึง่
ความทุกข์ทางด้านจิตใจของนักบวช ของสมณะทัง้ หลาย ถ้าอยากจะทําให้จติ สงบ จิตใจ
ไม่มคี วามทุกข์ ก็ตอ้ งละกามสุข ละกามตัณหา ละความอยากมี อยากเป็ น เป็ นพระ
ลูกวัด ก็อย่าไปอยากเป็ นเจ้าอาวาส อย่าไปอยากเป็ นเจ้าฟ้ า เจ้าคุณ ถ้าไม่มคี วามอยาก
แล ้ว จะไม่มคี วามดิ้นรน จะไม่มคี วามทุกข์
ส่วนความแก่ ความเจ็บ ความตาย ท่านบอกว่าอย่าไปกลัวมัน ถ้ากลัวมันแล ้ว มันก็มแี ต่
ความทุกข์อย่างเดียว เพราะว่า ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันเป็ นเรื่องของร่างกาย
ไม่ใช่เรื่องของจิตใจ จิตใจนี้ ไม่แก่ตามร่างกาย ไม่ได้เจ็บตามร่างกาย ไม่ได้ตายตาม
ร่างกาย แต่จติ ใจหลง เลยไปผูกติดกับร่างกาย ทําให้คดิ ว่า เวลาร่างกาย แก่ เจ็บ ตาย
จิตใจจะ แก่ เจ็บ ตาย ไปด้วย ถ้าสามารถระงับความกลัวนี้ได้ จะทําให้เราอยู่ในโลกนี้ได้
ด้วยความผาสุก ความสบายใจ เพราะว่าเข้าใจแล ้วว่า อะไรคือสิง่ ทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย อะไรคือสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งแก่ ไม่ตอ้ งเจ็บ ไม่ตอ้ งตาย สามารถแยกแยะได้ระหว่าง
กายกับจิต กายนัน้ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็ นธรรมดา ส่วนจิตใจ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่
ตาย ร่างกายตายไปแล ้ว จิตต้องไปเกิดใหม่
เวลาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะให้กบั ฆราวาสผูค้ รองเรือน จะแสดงธรรมะทีต่ ่าง
จากธรรมะของสมณะ เพราะว่าธรรมะของผูค้ รองเรือนนัน้ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าว
ของเงินทอง และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวพันกัน ดังนัน้ ธรรมะของฆราวาสจึงไม่เหมือนกับ
ธรรมะของสมณะ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะของฆราวาสไว้ ๔ ประการด้วยกัน
เรียกว่าฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมทีฆ่ ราวาสผูค้ รองเรือน ควรจะมีไว้เป็ นเครื่องนําพา
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จิตใจ เป็ นเครื่องนําพาความประพฤติปฏิบตั ิ ถ้ามีฆราวาสธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล ้ว ผูท้ ่ี
อยู่ครองเรือน จะอยู่อย่างมีความสุขตามฐานะ ตามอัตภาพของตน
ธรรมะทัง้ ๔ ประการคือ ๑. จาคะ การเสียสละ ๒. สัจจะ ความจริงใจ ๓. ขันติ ความ
อดทน ๔. ทมะ ความอดกลัน้ การข่มจิตข่มใจ ชนะตนดีกว่าชนะผูอ้ น่ื ผูท้ ม่ี ธี รรมะทัง้ ๔
ประการนี้แล ้ว ก็เปรียบเหมือนกับทหารทีม่ อี าวุธครบมือ พร้อมจะเข้าสู่สมรภูมิ ต่อสูก้ บั
ศัตรูทงั้ หลาย ทีจ่ ะมาสร้างความเสือ่ มเสีย ความหายนะ ความทุกข์ต่างๆ ท่านจึงสอน
ฆราวาสทัง้ หลาย ให้ระลึกถึงธรรมะทัง้ ๔ ประการนี้ ตรวจตราดูวา่ ธรรมะทัง้ ๔
ประการนี้ มีอยู่ภายในใจหรือเปล่า ถ้าไม่มี ก็พยายามสร้างให้มนั เกิดขึ้น เพือ่ ประโยชน์
สุขของตนเอง
จาคะ คือ การเสียสละ การแบ่งปันความสุข แบ่งปันประโยชน์ของเราให้แก่ผูอ้ น่ื บ้าง มี
มาก ก็แบ่งมาก มีนอ้ ย ก็แบ่งน้อย เวลาทานอาหารร่วมกัน เราก็แบ่งปันอาหารกัน ไม่
ต้องคิดว่า เราจะกินแต่เราคนเดียว ให้คดิ ถึงคนอืน่ ด้วย เพราะทุกคนก็มปี าก มีทอ้ ง
เหมือนกัน มีความหิว มีความต้องการเหมือนกัน ถ้าได้แบ่งปันตามอัตราส่วนแล ้ว ทุก
คนก็จะอยู่กนั ได้ ด้วยความร่มเย็น เป็ นสุข ไม่วา่ จะเป็ นสังคมใหญ่ หรือสังคมเล็กก็ตาม
ถ้ามีการแบ่งปัน มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันแล ้ว สังคมนัน้ ก็จะเป็ นสังคม ทีอ่ ยู่กนั ได้
ด้วยความสงบสุขเช่นในขณะนี้ มีอทุ กภัยเกิดขึ้นตามภาคต่างๆ มีความเดือนร้อนในเรื่อง
ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และอาหารการกินต่างๆ มีการบริจาคปัจจัย ๔
เป็ นข้าว เป็ นของ เป็ นเงิน เป็ นทอง เพือ่ เอาไปช่วยเหลือเพือ่ นร่วมชาติ ทีไ่ ด้รบั ความ
เดือดร้อน ได้บรรเทาคลายความทุกข์ทม่ี อี ยู่ ให้หนักเป็ นเบา ถ้าต่างฝ่ ายต่างมีจาคะ คือ
มีการเสียสละ มีการบริจาค มีการให้ซง่ึ กันและกันแล ้ว สังคมนัน้ ก็จะอยู่กนั ด้วยความ
ร่มเย็นผาสุก ทุกคนก็พอมี พออยู่ พอกินเพราะว่าปัจจัย ๔ นี้ มันไม่ใช่ตวั สําคัญ ตัวที่
สําคัญ คือ ธรรมะทีอ่ ยู่ในจิตใจของเรา บางคนกินได้เยอะ กินได้มาก แต่กนิ คนเดียว ไม่
แบ่งคนอืน่ เขา ก็ไม่มคี วามสุขใจ แต่พอมีการเสียสละ แบ่งปันอาหารกัน ร่างกายก็พออยู่
ได้ ใจก็อม่ิ ใจมีความสุข เพราะมีการเสียสละ มีจาคะนัน้ เอง
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สัจจะ คือความจริงใจ คนเราอยู่ดว้ ยกัน ต้องมีความจริงใจต่อกัน ปากกับใจต้องตรงกัน
ไม่ควรอยู่ดว้ ยการโกหก หลอกลวงกัน ระหว่างสามีและภรรยา ควรจะมีสจั จะ มีความ
จริงใจต่อกันและกัน คือ มีความซือ่ สัตย์ต่อกันนัน่ เอง ไม่นอกใจกัน มีรกั หนึ่ง ใจเดียว
ถ้ามีสง่ิ เหล่านี้แล ้ว จะมีความสบายใจ ทุกคนไม่ตอ้ งหวาดระแวงกัน ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะ
ถูกหลอกลวงหรือเปล่า ลูกกับพ่อแม่กเ็ หมือนกัน ต้องมีสจั จะ เวลาบอกพ่อแม่วา่ จะไป
โรงเรียน ก็ตอ้ งไปโรงเรียน ไม่ใช่บอกไปโรงเรียน แล ้วก็ไปเทีย่ วเตร่ ตามผับ ตามบาร์
ตามสถานทีท่ ไ่ี ม่ควรไป ไม่ควรโกหกหลอกลวงพ่อแม่ พ่อแม่ทราบเข้าจะเสียใจ
คนไม่มสี จั จะ มักจะทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม เป็ นทีน่ ่ารังเกียจ ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย เป็ น
คนทีไ่ ม่มใี ครอยากรูจ้ กั มักคุน้ ไม่อยากข้องเกี่ยวด้วย คนพูดปดเป็ นคนไม่สวย ไม่งาม
อยู่ในสังคมใดก็จะมีแต่จะสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับสังคมนัน้ ทําให้เกิดความ
ระแวง เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจตามมา ถ้าอยากให้สงั คมเป็ นสังคมทีด่ งี าม อยู่
แล ้วสบายใจ ก็ขอให้มสี จั จะ พูดความจริง ถ้าพูดความจริงไม่ได้ ก็ให้น่ิงเสีย หรือ
หลีกเลีย่ งไปพูดเรื่องอืน่ ไม่จาํ เป็ นต้องมาโกหกหลอกลวงกัน สร้างความไม่สบายใจต่อ
กันและกัน เมือ่ เราพูดโกหกหลอกลวง เราจะไม่สบายใจ เพราะกลัวถูกจับผิด ว่าเป็ นคน
พูดปดมดเท็จ เป็ นคนไม่มี คุณค่าทางวาจา ทําให้ทกุ ข์ใจ หาความสุขทางใจไม่ได้
ขันติ คือ ความอดทน อยู่ในโลกนี้ ต้องอดทนกับความยากลําบาก บางครัง้ บางคราวขาด
อาหารไปบ้าง เวลารับประทานอาหาร บางทีกช็ า้ ไปบ้าง สายไปบ้าง เกิดความหิวโหย
ขึ้นมา ก็ตอ้ งอดทน ถ้าไม่อดทน ก็จะทุกข์มาก เวลาเห็นสิง่ ต่างๆ ทีค่ นอืน่ เขามีกนั เราก็
อยากได้ ถ้าไม่มคี วามอดทน บางทีอาจไปลักขโมยสิง่ ของเหล่านัน้ มา การลักขโมย เราก็
ทราบแล ้วว่า ผลทีจ่ ะตามมาเป็ นอย่างไร เราได้อ่านข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอว่า
คนทีไ่ ปขโมย ไปลักทรัพย์ จะต้องถูกตํารวจจับเข้าคุกเข้าตะราง แต่ถา้ มีความอดทน ว่า
ตอนนี้ ถึงแม้จะหิวขนาดไหนก็ตาม จะไม่ลกั ขโมยอาหารของคนอืน่ เขา จะทนไปก่อน
จนกว่าจะหาอาหารมาได้ดว้ ยความชอบธรรม แล ้วเราจึงค่อยกิน ถ้ามีความอดทน
โอกาสทีจ่ ะไปทําผิดทางด้านศีลธรรม จะมีนอ้ ย โอกาสทีจ่ ะไปติดคุกติดตะรางก็มนี อ้ ย
เช่นกัน
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ทมะ คือ ความอดกลัน้ ข่มใจ เวลาจิตใจไม่มคี วามสุข เห็นอะไร ไม่ถกู ใจ ไม่พอใจ หรือ
เห็นอะไร ได้ยนิ อะไร เกิดความอยากได้ อยากมีข้นึ มา เกิดความทุกข์รอ้ นใจ ท่านสอน
ให้ขม่ ใจ คือชนะอารมณ์เหล่านัน้ เสีย ไม่วา่ จะเป็ นความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ให้ระงับ
มันเสีย อย่าปล่อยให้มนั มีฤทธิ์ มีอาํ นาจ สัง่ ให้เราไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่งาม เช่น พอเกิด
ความโกรธขึ้นมา ก็ระบายออกทางวาจา ไปด่า ไปว่า หรือ ไปทุบ ไปตี ไปทําร้ายร่างกาย
ผูอ้ น่ื ถ้าสามารถข่มใจได้ อดกลัน้ ได้ เอาชนะความโกรธได้ ก็ไม่ตอ้ งไปพูด ไปด่า ไปว่า
ไปทะเลาะเบาะแว้ง ถ้าไปด่าเขาแล ้ว เขาก็จะต้องโต้ตอบกลับมา พอโต้กนั ไป โต้กนั มา
ขัน้ ต่อไป ก็จะต้องลงไม้ลงมือ ทุบตีกนั มีการเจ็บตาย คนตายก็ตอ้ งถูกเอาไปเผา คนที่
ฆ่าเขาตายก็จะต้องเข้าคุกเข้าตะรางต่อไป อันนี้เป็ นเพราะว่าไม่มที มะ คือ การข่มใจ ข่ม
อารมณ์ ข่มตนนัน่ เอง
พระพุทธเจ้าท่านจึงสอน ให้มที มะ คือ การข่มใจ ความอดกลัน้ ชนะตน ดีกว่าชนะผูอ้ น่ื
ชนะผูอ้ น่ื ก็สร้างความเคียดแค้นให้กบั เขา ถ้าผูอ้ น่ื ชนะเรา เขาก็สร้างความเคียดแค้น
ความอาฆาตพยาบาทให้แก่เรา ไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ เราชนะตัวเราได้แล ้ว ทุกอย่างจะสงบ
ทุกอย่างจะเย็น เวลาเราโกรธ เราเอาชนะความโกรธได้ เราก็สบายใจ คนทีถ่ กู เราโกรธก็
จะไม่เดือดร้อน กับการทีต่ อ้ งฟังการดุด่าจากเรานัน้ เอง การมีทมะ คือ การข่มใจนัน้ เป็ น
สิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ สําหรับฆราวาส ไม่วา่ ใครก็ตาม ทีจ่ ะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอืน่
ควรมีทมะ ไว้สาํ หรับดูแล ควบคุมอารมณ์ ไม่ให้ระเบิดออกมา
ถ้าอยากจะมีความผาสุก ความสบายในชีวติ ขอให้นาํ ธรรมทัง้ ๔ ประการนี้คอื จาคะ
การเสียสละ แบ่งปัน สัจจะ ความจริงใจ ขันติ ความอดทน และ ทมะ การอดกลัน้ ข่ม
ใจ เป็ นธรรมะประจําใจ ท่านจะอยู่ในสังคมได้ดว้ ยความร่มเย็นผาสุก และบุคคลทีอ่ ยู่
ใกล ้กับท่าน ก็จะมีความร่มเย็นผาสุกตามไปด้วย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙

การทําบุญให้ทาน
๓๐ กันยายน ๒๕๔๓

เวลาทีญ
่ าติโยมมาทําบุญกันนัน้ ถ้าปรารถนาจะได้บญ
ุ มากๆ ต้องใช้ปญั ญา ต้องรูจ้ กั
แยกแยะ ว่าควรจะทําบุญกับใคร ว่าควรจะให้อะไรกับใคร และเจตนาของตัวเราเองนัน้
เป็ นอย่างไร คือให้ดูทงั้ ๓ จุดนี้ คือ ๑ ดูทใ่ี จเรา ดูทเ่ี จตนาของเรา ว่าเรามาทําบุญด้วย
เรื่องอะไร ๒ สิง่ ของทีเ่ ราเอามาถวายพระนัน้ หรือของทีเ่ อามาให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งนัน้
เป็ นของชนิดไหน ได้มาอย่างไร ๓ บุคคลทีเ่ ราไปทําบุญด้วยนัน้ เป็ นบุคคลแบบไหน
เป็ นคนดีหรือไม่ดี เป็ นคนฉลาดหรือเป็ นคนโง่ ทัง้ ๓ ประการนี้ จะมีอทิ ธิพลส่งให้ผล
ของการทําบุญ ทําทานนัน้ มีอานิสงส์ มีผลประโยชน์มากน้อยไม่เท่าเทียมกัน
ประการแรก ให้ดูทต่ี วั เรา เวลาเราทําบุญนัน้ เราทําบุญเพือ่ อะไร เราทําบุญเพือ่ หวัง
ผลตอบแทน จากผูท้ เ่ี ราไปทําบุญด้วยหรือเปล่า เช่นเราทําบุญ ๑๐๐ บาท แล ้วเราอยาก
ได้พระ ๑ รูป ๑ องค์ อย่างนี้เป็ นต้น อันนี้ถอื ว่าเป็ นการทําบุญแบบแลกเปลีย่ นกัน แบบ
ซื้อขาย แบบยืน่ หมูยน่ื แมวให้กนั เป็ นการทําบุญทีย่ งั ไม่บริสุทธิ์ ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์
อย่างแท้จริงแล ้ว ต้องเป็ นการทําบุญทีไ่ ม่ปรารถนาทีจ่ ะรับผลตอบแทนจากผูท้ เ่ี ราไป
ทําบุญด้วย เช่นถ้าให้ไปแล ้ว แม้กระทัง่ คําขอบคุณก็ไม่สนใจ ไม่ใยดี ไม่ปรารถนา
เพราะอยากจะทําความดี อยากจะให้โดยไม่มขี อ้ แม้ใดๆทัง้ สิ้น อย่างเช่นเวลาทําบุญสร้าง
กุฏิ ถวายแท็งก์ นํา้ ให้แก่วดั แก่วา ก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีช่อื นาย ก นาย ข
แต่การเขียนชื่อก็ไม่ผดิ อะไร เพียงแต่ได้บญ
ุ น้อยลงไป มันน้อยลงไปทีต่ รงไหน มัน
น้อยลงไปทีจ่ ติ ใจเรา เพราะจิตใจของเรายังยึดติดอยู่กบั ตัวเรา ทําอะไรก็อยากให้คนอืน่
เขารูว้ า่ เราทําบุญ ส่งเสริมอัตตา อัตตานี้ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็ นของปลอม เป็ น
ของไม่จริง เป็ นของไม่มอี ยู่ เป็ นของทีเ่ กิดจากอวิชชา ความหลงสร้างขึ้นมา ถ้าผูใ้ ดไปยึด
ติดกับตัวอัตตามากน้อยแค่ไหน ผูน้ นั้ ย่อมมีความทุกข์มากน้อยตามไปด้วย เพราะอัตตา
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นี้เป็ นต้นเหตุ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความปรารถนา คือความอยากต่างๆ นานา เมือ่ มีตวั ตนแล ้วก็
อยากมีตวั ตนทีด่ ี ทีว่ เิ ศษ อยากจะเป็ นนายกฯ อยากจะเป็ นรัฐมนตรี อยากจะเป็ น ส.ส.
อย่างนี้เป็ นต้น อันนี้เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ อัตตาตัวตน จะทําอะไร ก็อยากให้คนอืน่ เขารู ้
เพราะว่าต่อไปจะได้รบั ผลตอบแทน เวลาไปหาเสียง จะได้ให้คนอืน่ เขารูว้ า่ อ้อ คนนี้นะ
ได้มาช่วยเหลือหมูบ่ า้ นนี้ สร้างถนน สร้างสะพาน เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ลงคะแนนเสียงให้ เขา
จะได้เลือกบุคคลนัน้ เข้ามา ให้ไปเป็ นตัวแทนของเขา อันนี้ ตามหลักศาสนานัน้ ไม่ถอื ว่า
เป็ นการทําบุญ ถือว่าเป็ นการค้าขายในเชิงพาณิชย์ เป็ นการยืน่ หมู ยืน่ แมวให้แก่กนั ฉัน
ให้เธอแล ้ว เธอต้องให้ฉนั มา แล ้วก็ทาํ ให้จติ ใจมีแต่ความโลภ มีความอยากเกิดขึ้น ทําให้
จิตใจมีความไม่สบายใจ มีความหิว มีความกระหาย มีความทุกข์นนั ่ เอง
แต่ถา้ เราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือทําบุญโดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทนจากผูร้ บั เราจะ
มีความสบายใจ มีความอิม่ ใจ มีความสุขใจ มีความภูมใิ จ เป็ นผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จาก
การทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ เหมือนปิ ดทองหลังพระ ได้บญ
ุ ยิง่ กว่าปิ ดทองหน้าพระ
คือการทําบุญโดยไม่มอี ตั ตา ไม่มตี วั ตน ไม่ตอ้ ง การให้คนอืน่ รูว้ า่ เราทําบุญ ไม่ได้ทาํ
เพือ่ ให้คนอืน่ เขาขอบอก ขอบใจเรา เพือ่ แสดงความยินดีกบั เรา แต่เราก็ไม่ปฏิเสธ เมือ่
ทําไปแล ้วถ้าคนอืน่ รู ้ จะอนุโมทนาบุญ แสดงความยินดี ก็เป็ นเรื่องของเขา เขาอนุโมทนา
บุญ เขาก็ได้รบั ความสุขใจนัน้ ด้วย แต่ถา้ เขาไม่อนุโมทนาบุญ เขาก็ไม่ได้รบั ความสุขใจ
นัน้ เวลาเราทําบุญเราจึงไม่ปฏิเสธ ถ้าคนอืน่ จะขอร่วมทําบุญด้วย อย่างการทอดผ้าป่ า
หรือทอดกฐิน ถ้าเราเป็ นเจ้าภาพ แต่เขาเป็ นคนทีไ่ ม่มที รัพย์มากมายอะไร และอยากจะ
ได้บญ
ุ จากการทําความดีนนั้ ด้วย เราก็ให้เขาร่วมบริจาค เขาก็จะได้อานิสงส์ เขาก็จะได้
บุญด้วย บุญทีเ่ ราทําก็ไม่ได้สูญเสียไปไหน ยังมีครบเต็มร้อยอยู่ ตราบใดทีเ่ ราไม่ได้แจก
ซองให้ผูอ้ น่ื ไม่ได้บอกเรี่ยไรให้มาช่วยทําบุญ ซึง่ เป็ นเจตนาทีไ่ ม่บริสุทธิ์ เพราะทําให้เกิด
ความโลภ อยากจะทําให้ได้มากๆ เกินกําลังฐานะของตัวเอง การทําบุญควรทําตามกําลัง
ฐานะของตัวเอง มีมากมีนอ้ ยแค่ไหน ก็ทาํ ไป บอกคนอืน่ ได้ แต่ไม่ให้ขอเขา ไม่ให้เรี่ยไร
จะไปทําบุญทีไ่ หน ก็บอกได้ แต่อย่าไปเรี่ยไร อย่าไปบังคับกัน แต่ถา้ เขาทราบ เขามี
ศรัทธา เขาอยากจะร่วมทําบุญด้วย ก็เป็ นบุญของเขา เป็ นการได้ช่วยให้ผูอ้ น่ื ได้ทาํ บุญ
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การทําบุญทีแ่ ท้จริงแล ้ว ควรทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนใดๆทัง้ สิ้น
หวังผลอย่างเดียว ก็คือผลทีเ่ กิดขึ้นภายในจิตใจ จิตใจมีความบริสุทธิ์ใจเราได้ชนะกิเลส
คือความโลภ ความตระหนี่ ความหวงแหน ข้าวของต่างๆ นัน้ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนรัก ทุกคน
หวงแหน ไม่มใี ครทีอ่ ยู่ดๆี จะต้องการสูญเสียเงินทอง ข้าวของต่างๆทีม่ คี ่าไป การทีเ่ รา
สามารถเสียสละทรัพย์สนิ เงินทอง เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ น่ื ได้นนั้ แสดงถึงความสูงส่งของ
จิตใจ เป็ นการแสดงถึงคุณธรรมทีม่ อี ยู่ในจิตใจ ทีส่ ามารถเอาชนะความตระหนี่ ความ
หวงแหนได้นนั ่ เอง
ตราบใดทีย่ งั มีความตระหนี่ ความหวงแหนอยู่ในจิตใจ จิตใจจะมีแต่ความไม่สบายใจ
เพราะจิตใจจะต้องห่วง ต้องกังวลกับข้าวของต่างๆ เวลาไปไหน ก็ห่วงบ้าน ห่วง
ทรัพย์สนิ เงินทอง ไม่ค่อยกล ้าออกไป กลายเป็ นปู่โสมเฝ้ าทรัพย์ไป มีทรัพย์มาก แต่ไม่
กล ้าใช้ เสียดาย รัก หวงแหนทรัพย์สมบัตติ ่างๆ ซึง่ ความจริงแล ้ว มีไว้เพือ่ ทีจ่ ะรับใช้เรา
เพือ่ ทีจ่ ะให้ความสุขกาย สุขใจกับเรา ทรัพย์สมบัตเิ หล่านัน้ กลับไม่ได้ทาํ หน้าทีข่ องมัน
แต่กลับกลายเป็ นภาระ เป็ นผูท้ ส่ี ร้างความไม่สบายใจให้กบั ตัวเจ้าของ ซึง่ เกิดจากความ
โง่เขลา เบาปัญญาของบุคคลนัน้ ๆ เพราะไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ
เลยคิดว่า มีทรัพย์สมบัตขิ า้ วของ เงินทองมากแล ้ว ตนเองจะมีความสุข แต่กลับ
กลายเป็ นยามเฝ้ าสมบัตนิ นั้ ไป แทนทีจ่ ะให้เงินทองเป็ นผูร้ บั ใช้ตน กลับกลายเป็ นผูร้ บั ใช้
ข้าวของเงินทองเสียเอง
หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่า เงินทองมีไว้ใช้ ไม่ใช่ไปรับใช้มนั ใช้มนั เข้าไป ไม่ตอ้ งไป
ปราณีมนั เพียงแต่เวลาใช้ ขอให้มนั เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อตัวเราและต่อผูอ้ น่ื คือถ้าเราเอา
เงินไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื จะได้รบั ประโยชน์ เราจะได้ความสุขใจ สบายใจ ได้ธรรมะ
ได้บญ
ุ กุศลนัน่ เอง แต่ถา้ เสียดาย มัวแต่นงั ่ เฝ้ าทรัพย์สมบัติ จะไม่ได้รบั ประโยชน์ จาก
เงินทองทีม่ อี ยู่มากมายก่ายกอง ตายไปก็ไม่ได้รบั ประโยชน์ เงินทองทีม่ อี ยู่ ไม่สามารถ
ส่งเราไปสู่สุคติ สู่ภพภูมทิ ด่ี ไี ด้ เพราะไม่ได้ใช้เงินไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วรนัน่ เอง
การทําบุญจึงควรดูทต่ี วั เราเป็ นขัน้ ต้น ให้ดูทจ่ี ติ ใจเรา ว่าเราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
หรือเปล่า ถ้าทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจแล ้ว จะมีความสุขอย่างยิง่ เราทําบุญ เรารูค้ น
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เดียวก็พอ คนอืน่ จะรูห้ รือไม่ ไม่ใช่เป็ นเรื่องสําคัญ สําคัญทีต่ วั เรารูห้ รือเปล่า เมือ่ รูแ้ ล ้ว
เราชมตัวเองได้ ยินดีกบั ตัวเองได้ ทุกครัง้ ทีเ่ รานึกถึงการทําบุญนี้ เราก็จะมีความสุข
แม้กระทัง่ บุญทีเ่ คยทําไปแล ้ว ผ่านมาหลายเดือน หลายปี กต็ าม พอนึกถึงการกระทํานัน้
เราก็มคี วามสุขกับมัน การทําบุญจึงให้ดูทใ่ี จ จะได้บญ
ุ เยอะๆ
ประการที่ ๒ ให้ดูสง่ิ ของทีจ่ ะใช้ทาํ บุญ ว่าเป็ นของทีไ่ ด้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือเปล่า
หรือเป็ นสิง่ ของทีไ่ ปขโมยเขามา ถ้าเอาของๆคนอืน่ เขามาทําบุญ เราจะไม่ได้บญ
ุ เพราะ
เป็ นของๆคนอืน่ เขา เขาต่างหากทีจ่ ะได้บญ
ุ ถ้าเขาทราบแล ้วเขาอนุโมทนา เขาก็จะได้บญ
ุ
เช่น เวลาไปขโมยข้าวของเขามา พอเจ้าของรูเ้ ข้าก็เกิดความเสียใจ แต่พอมาทราบ
ภายหลัง ว่าเราเอาไปทําบุญ เขาอนุโมทนาเขายินดีดว้ ย เขาก็จะเป็ นผูไ้ ด้บญ
ุ อันนี้ไป
เพราะว่าของอันนัน้ เป็ นของๆเขา ตอนต้นเขาเศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์กบั ของที่
หายไป แต่พอมาทราบภายหลัง ว่าของทีห่ ายไปนัน้ ได้เอาไปทําบุญ เขาตัดใจได้ เขา
อนุโมทนา เขาก็มคี วามสุข เพราะบุญเป็ นเครื่องดับทุกข์นนั ่ เอง
ควรจะพิจารณาด้วยทุกครัง้ ว่าสิง่ ทีเ่ ราเอาไปทําบุญนัน้ มีคุณประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
เช่นเวลาทีจ่ ะถวายของให้กบั พระภิกษุสงฆ์ ให้ถวายปัจจัย ๔ คือ จีวรเครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค อาหารบิณฑบาต ทีอ่ ยู่อาศัย สิง่ เหล่านี้เป็ นคุณ เป็ นประโยชน์กบั ผูร้ บั ถ้าให้ไป
แล ้ว จะทําให้เขาอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข อย่างวันปี ใหม่ เราจัดกระเช้าไปให้กนั
มักจะมีสุราอยู่ในกระเช้านัน้ ด้วย เราควรจะเปลีย่ นประเพณีน้ ีเสีย อย่าให้สุรากัน คือ
แทนทีจ่ ะให้สุรา ก็เอาหนังสือธรรมะดีๆสักเล่ม ใส่เข้าไปแทน การให้ธรรมะนี้ คือการให้
แสงสว่างแก่ชวี ติ ทําให้รูจ้ กั ถูก ผิด ดี ชัว่ ทําให้มดี วงตาเห็นธรรม ทําให้มปี ญั ญา ทําให้
เป็ นคนฉลาด ทําให้สามารถดําเนินชีวติ ไปได้ ด้วยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความผาสุก
ความเจริญโดยถ่ายเดียว
ดีกว่าให้สุรา เพราะสุรานัน้ เมือ่ กินเข้าไปแล ้ว ก็เกิดอาการมึนเมา ขาดสติ เมือ่ ไม่มสี ติ
แล ้ว ก็จะกระทําผิดศีลข้อต่างๆ เช่น พูดจาหยาบคาย ทะเลาะวิวาท มีเรื่องมีราว ชกต่อย
ฆ่ารันฟันแทงกัน ประพฤติผดิ ประเวณี ล่วงเกินสามีภรรยาของผูอ้ น่ื ลักทรัพย์เอาข้าว
ของๆผูอ้ น่ื คนไม่มสี ตินนั้ เป็ นคนไม่มยี างอาย ปกติแล ้ว เวลาไม่ได้ดม่ื สุรายาเมา จะ
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เป็ นคนเรียบร้อย สุภาพ แต่พอเสพสุราเข้าไปแล ้ว ไม่มสี ติควบคุมจิตใจ สันดานหยาบ
ต่างๆ ก็จะโผล่ข้นึ มา จะแสดงออกมา วาจาต่างๆ ก็เป็ นวาจาทีห่ ยาบคาย พูดจาสกปรก
เลอะเทอะ ไม่มใี ครอยากจะเข้าใกล ้ เพราะกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่งาม ทางกาย ทางวาจา
และทางจิตใจ เวลาทีจ่ ะให้ขา้ ว ให้ของกับใคร ควรพิจารณาถึงผลทีจ่ ะตามมา ว่าจะนํามา
ในสิง่ ทีด่ ี หรือสิง่ ทีไ่ ม่ดี ให้หนังสือธรรมะแล ้วมีแต่ดี จะทําให้คนไม่เสพสุรายาเมา จะทํา
ให้คนไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
ประการสุดท้าย การให้ของนัน้ ต้องดูบคุ คลทีเ่ ราให้ ว่าเป็ นคนชนิดไหน โดยปกติแลว้
ควรทําบุญกับคนดี ให้กบั คนดี เพราะคนดีนนั้ สร้างความดี สร้างประโยชน์ให้กบั ตัวเขา
เอง ให้กบั ผูอ้ น่ื ให้กบั สังคม อย่าไปช่วยเหลือคนทีไ่ ม่ดี เพราะคนทีไ่ ม่ดนี นั้ มักจะไป
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ให้กบั สังคม เช่นถ้าเราไปช่วยเหลือพวกโจร พวกขโมย
พวกชอบกินเหล ้าเมายา เสพสิง่ เสพติดทัง้ หลาย ก็จะมีแต่ไปสร้างความเดือดร้อนวุน่ วาย
ให้กบั สังคม แต่ถา้ ช่วยคนดี อย่างเช่นเวลามาวัด มาทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้า พระสงฆ์
ท่านตัง้ อยู่ในศีล ในธรรม ท่านไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อน ให้กบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด ท่านมีแต่
ทําประโยชน์ เพราะท่านศึกษาธรรมะ ปฏิบตั ธิ รรม เมือ่ ท่านรู ้ ท่านเข้าใจธรรมะแล ้ว ท่าน
ก็เอามาอบรม เอามาสัง่ สอน เผยแผ่ให้กบั พวกเรา ทําให้พวกเรารูจ้ กั ผิด ถูก ดี ชัว่ เมือ่
พวกเรารูจ้ กั สิง่ ผิด ถูก ดี ชัว่ แล ้ว พวกเราก็จะทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ไม่ทาํ สิง่ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย เมือ่
ทุกคนทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ไม่ทาํ ความชัว่ สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุข
ทุกวันนี้ สังคมของเรานัน้ มีความวุน่ วาย เพราะเหตุไร ก็เพราะว่า คนเราชอบทําความชัว่
มากกว่าชอบทําความดี เราคงได้อ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์เสมอ เรื่องฆ่ารันฟันแทง
เรื่องข่มขืน่ เรื่องการลักทรัพย์ เรื่องปล ้น เรื่องจี้ เรื่องคด เรื่องโกง เรื่องเหล่านี้นนั้ มัน
เกิดขึ้นได้ เพราะจิตใจของคนเหล่านัน้ ไม่มธี รรมะนัน่ เอง ไม่มศี ีล ไม่มธี รรม ไม่มคี น
บอก ไม่มใี ครมาสัง่ สอน หรือเมือ่ มีคนบอก คนสัง่ สอนแล ้ว กลับเห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว คิดว่าทําอะไรก็ได้ ขอให้ได้ดงั ่ ใจ เมือ่ ได้ดงั ่ ใจ ตัวเองจะมีความสุข
คนอืน่ จะทุกข์ จะยากลําบากอย่างไร ก็ไม่สนใจ แต่หารูไ้ ม่วา่ เมือ่ ทําไปแล ้ว ตัวเองนัน้
แหละ จะต้องเป็ นผูท้ ร่ี บั ผลกรรม รับทุกข์ต่อไป ถูกเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง จับเข้าคุก เข้า
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ตะราง เอาไปประหารชีวติ ในทีส่ ุด เรื่องเหล่านี้ มีเกิดขึ้นในสังคมเรา เพราะฉะนัน้ เวลาเรา
จะทําบุญ ควรทํากับคนดี อย่างพระสงฆ์องค์เจ้า เพราะท่านปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ท่านมี
ธรรมะมาสอนเรา ทําให้พวกเราอยู่ในสังคม ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
โดยหลักแล ้วบุคคลต่างๆนัน้
มีความสําคัญ มีประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันไป
ยกตัวอย่างเช่นเวลาให้ทานกับพวกเดรัจฉาน ให้ขา้ วสุนขั สมมุตวิ า่ จะได้บญ
ุ สิบบาท ถ้า
ทํากับมนุษย์ ก็จะได้รอ้ ยบาท ถ้าทํากับพระอริยบุคคล เช่นพระโสดาบัน ก็จะได้พนั บาท
กับพระสกิทาคามี ก็จะได้หมืน่ บาท กับพระอนาคามี ก็จะได้ แสนบาท ทํากับพระ
อรหันต์ ก็จะได้ล ้านบาท ทํากับพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็จะได้เป็ นสิบล ้านบาท และถ้าทํากับ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะได้เป็ น หมืน่ ล ้าน แสนล ้านบาทขึ้นไป ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ก็
เพราะว่า ความสามารถของแต่ละบุคคลนัน้ ไม่เท่าเทียมกัน อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้
ท่านทําคุณประโยชน์ ให้กบั โลกเราอย่างมากมาย ถึงแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานไปนานถึงสองพันห้าร้อยกว่าปี แลว้ ก็ตาม พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์
ก็ยงั มีคุณ มีประโยชน์กบั สัตว์โลกอย่างนับไม่ถว้ น ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านัน้
เดีย๋ วนี้เกือบทุกประเทศทัว่ โลก มีพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปถึงหมดแลว้ ไม่วา่ จะไปที่
ไหน ก็จะพบผูท้ ม่ี ศี รัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา เพราะเขาเหล่านัน้ เห็นคุณ เห็น
ประโยชน์ในคําสัง่ สอนของพระพุทธองค์นนั้ เอง
การทําบุญจึงควรเลือกดูบคุ คลด้วย ว่าควรทํากับบุคคลใดบ้าง เช่นการทําบุญกับพระ
เป็ นต้น แต่ถา้ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัด เข้าวา ท่านก็สอนให้ทาํ กับพระทีบ่ า้ น พระทีบ่ า้ น
ก็มอี ยู่ ๒ รูปด้วยกัน คือพ่อและแม่ของเรา พ่อแม่ของเรานัน้ ท่านแสดงไว้วา่ เป็ นพระ
พรหมของบุตรธิดา เป็ นพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ควรมองข้ามบิดามารดาไป เวลาอยู่บา้ น
คอยช่วยเหลือพ่อแม่ เห็นพ่อแม่ทาํ อะไรก็ช่วยเหลือท่าน ล ้างถ้วย ล ้างจาน กวาดถูบา้ น
ซักเสื้อผ้า อย่าให้พอ่ แม่ทาํ ให้เรา ถ้าทําแทนท่านได้ ก็ควรทําแทนท่าน หากท่านเกิดเจ็บ
ไข้ได้ป่วย หรือชราภาพ ไม่สามารถดูแลตัวท่านเองได้ เราก็ควรดูแลท่าน หาข้าวปลา
อาหาร หาหยูก หายา มารักษา ดูแลท่านอย่างดี ให้เหมือนกับทีท่ ่านได้เลี้ยงดูเรามาอย่าง
ดี อันนี้ถอื ว่าเป็ นการทําบุญทีถ่ กู ต้อง เป็ นการเลือกบุคคลทีถ่ กู ต้อง เวลาทีจ่ ะไปทําบุญ
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ข้างนอก ไปทําบุญกับพระข้างนอก ก็ควรจะทําบุญกับพระในบ้านเสียก่อน อย่ามองข้าม
พระในบ้านเป็ นอันขาด ไม่เช่นนัน้ แล ้วจะกลายเป็ นคนทรพี เป็ นคนไม่มคี วามกตัญ�ู
กตเวที จะหาความเจริญไม่ได้ หาความสุขไม่ได้
เวลาทําบุญ จึงควรพิจารณาเหตุปจั จัยทัง้ ๓ ประการนี้ คือ ให้ดูใจเรา ว่ามีเจตนาที่
บริสุทธิ์หรือเปล่า ให้ดูของทีใ่ ห้ไป ว่าเป็ นของทีห่ ามาได้ดว้ ยความสุจริตหรือเปล่า เป็ นสิง่
ทีม่ คี ุณ มีประโยชน์หรือเปล่า และให้ดูบคุ คลทีท่ าํ บุญด้วย ว่าเป็ นคนดีหรือคนไม่ดี ถ้า
สามารถเลือกเหตุปจั จัยทัง้ ๓ ประการนี้ได้ดแี ล ้ว บุญทีท่ าํ จะเป็ นบุญทีม่ อี านิสงส์
มากมายอย่างยิง่ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐

อิทธิบาท ๔

๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
คงเป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ ในระยะนี้มกี ารแข่งขันกีฬาระดับโลก ระดับนานาชาติ มีนกั กีฬา
จากประเทศต่างๆทัว่ โลก ได้มารวมกันแข่งขันกีฬา เพือ่ พิสูจน์ความสามารถของแต่ละ
คน ในกีฬาชนิดต่างๆ การแข่งขันกีฬานี้ เราเรียกว่ากีฬาโอลิมปิ ค เป็ นมหกรรมกีฬาที่
พิสูจน์ความยอดเยีย่ มของนักกีฬาแต่ละประเภท ทีจ่ ะต้องเข้าไปแข่งขันกัน ดูวา่ ผูใ้ ดจะ
สามารถคว้าชัยชนะ ได้เหรียญทอง เป็ นคนทีม่ คี วามสามารถเลิศทีส่ ุด ในกีฬานัน้ ๆ
ในการทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้เหรียญทองขึ้นมานัน้ ต้องอาศัยเหตุและปัจจัย คือ
ไม่ได้เกิดจากความปรารถนา ความอยากทีจ่ ะได้เหรียญทองแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้อง
อาศัยเหตุปจั จัยอย่างอืน่ ด้วย คือความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ร่างกายต้องมี
สุขภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง ไม่พกิ ลพิการ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีการรับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วน มีกาํ ลังวังชาทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถพาร่างกายอันนี้ ไปแข่งขันใน
กีฬาประเภทต่างๆได้ อันนี้เป็ นปัจจัยส่วนหนึ่ง เรียกว่า ทางด้านร่างกาย
เหตุปจั จัยทีส่ าํ คัญมากเท่าๆกัน ก็คอื ทางด้านจิตใจ จิตใจทีจ่ ะสามารถทําอะไร หรือ
สามารถบรรลุผล ให้ประสบกับความสําเร็จ เป็ นทีห่ นึ่งได้นนั้ ต้องมีคุณธรรมอยู่ ๔
ประการด้วยกัน เรียกว่า อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑. ฉันทะ คือ ความชอบใจ ความ
รัก ความพอใจในงาน ในสิง่ ทีเ่ ราจะกระทํา ๒. วิรยิ ะ คือความขยันหมันเพี
่ ยร ความ
อุตสาหะพยามยาม กระทํางานของเราให้สมบูรณ์ ๓. จิตตะ แปลว่า ความจดจ่อ ใส่ใจ
หรือความตัง่ มันของจิ
่
ตใจ คือการมีสมาธิในการทํางานนัน้ ๆ หรือทําสิง่ นัน้ ๆ ด้วยความ
จดจ่อ เอาใจใส่ และ ๔. วิมงั สา คือ ความใคร่ครวญ การใช้เหตุผล ใช้สติ ใช้ปญั ญา
ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล ้ว ไม่วา่ จะทําอะไร กิจอันใดก็ตาม จะเป็ นทางโลกก็ดี
เช่น การแข่งขันกีฬา หรือว่าการประกอบอาชีพ ทํามาหากิน ทํามาค้าขาย หรือการเรียน
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หนังสือ อยากจะเรียนให้จบ ก็ตอ้ งอาศัยคุณธรรมเหล่านี้ หรือในทางธรรม จะประพฤติ
ปฏิบตั ติ น เพือ่ ให้บรรลุถงึ มรรค ผล นิพพาน ได้นนั้ ก็ตอ้ งอาศัยอิทธิบาท ๔ นี้ คือต้อง
มี ฉันทะ คือ มีความรัก ความชอบ ในสิง่ ทีเ่ ราปรารถนา วิรยิ ะ มีความขยันเหมันเพี
่ ยร
ทีจ่ ะทําหน้าทีก่ ารงานของเรา ให้บรรลุลว่ งไปได้ จิตตะ มีความตัง้ มัน่ อยู่ในการงานของ
เรา ไม่ปล่อยให้จติ ใจของเราลอยไปลอยมา คิดจะทําแต่เรื่องโน้น เรื่องนี้ งานหลักทีค่ วร
ลงมือทํา กลับไม่ทาํ ถ้าไม่ทาํ แล ้ว ก็จะไม่สามารถบรรลุถงึ ผลทีป่ รารถนาได้ และวิมงั สา
คือ ความเฉลียวฉลาด รูว้ า่ สิง่ ต่างๆทีก่ าํ ลังทําอยู่นนั้ ถูกหรือผิดอย่างไร ถ้ามีคุณธรรม
ทัง้ ๔ ประการนี้แล ้ว ไม่วา่ จะทําอะไร ย่อมจะประสบความสําเร็จ เพราะ อิทธิ แปลว่า
ความยิง่ ใหญ่ บาท แปลว่าทางเดิน อิทธิบาท จึงแปลว่าทางเดินทีจ่ ะนําไปสู่ความยิง่ ใหญ่
นัน่ เอง ถ้าเราปรารถนา จะประสบความสําเร็จในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการงานก็ดี การศึกษา
ก็ดี หรือกิจการงานใดๆก็ตาม เราต้องใช้ อิทธิบาท ๔
สิง่ แรก เราต้องถามตัวเองเสียก่อน ว่าเราชอบอะไร เรารักอะไร เพราะว่าการทีเ่ ราจะไป
ทําอะไร ถ้าทําในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เราไม่รกั แล ้ว บางทีมนั จะทําให้เราไม่มคี วามยินดี ไม่มี
ความพออกพอใจ มันก็จะทําให้เราไม่มคี วามขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะประกอบภารกิจ การ
งานนัน้ ๆ ดังนัน้ ให้เราถามตัวเองเสียก่อน ว่าเราชอบอะไร บางคนชอบเล่นกีฬา บางคน
อยากเป็ นหมอ บางคนชอบเป็ นพยาบาล บางคนชอบเป็ นดารา นักร้อง นักแสดง หรือ
บางคนชอบเป็ นนักเรียน อันนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องถามตัวเองดูเสียก่อน ให้เรามีความมันใจ
่
ถ้าเรารูแ้ ล ้วว่า เราชอบอะไร เราจะมีความขยันหมันเพี
่ ยร มันจะง่าย ถ้าเราไปเลือกทําใน
สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบแล ้ว มันจะฝื นตัวเอง เมือ่ ฝื นตัวเองแล ้ว จะไปทํามันก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าทีค่ วร
บางครัง้ พ่อแม่มลี ูก อยากให้ลูกเป็ นหมอ เป็ นทนายความ เป็ นครู แต่บางทีลูกกลับไม่
ชอบเป็ นครู ไม่ชอบเป็ นหมอ หรือไม่ชอบเป็ นทนายความ พ่อแม่กไ็ ม่ควรไปบังคับลูก
เพราะว่าถ้าไปบังคับลูกแล ้ว ลูกไม่สามารถจะทําในสิง่ ทีเ่ ขาไม่ชอบได้ เพราะไปฝื นใจเขา
ทําไปแล ้วก็ไม่เกิดผลดีอะไร ควรเปิ ดโอกาส ให้ลูกเลือกทําในสิง่ ทีเ่ ขาชอบ เพราะว่าสิง่ ที่
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เขาชอบ ทําไปแล ้ว มันง่าย มันสนุก แล ้วเขาจะมีความพากเพียร มีความขยัน มีความตัง้
อก ตัง้ ใจ และจะพยายามทําในสิง่ นัน้ ๆ จนประสบความสําเร็จขึ้นมาได้
ยกเว้นสิง่ ทีเ่ ขาชอบนัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ไม่ควร เช่น เขาชอบอาชีพการทํางาน เปิ ดบาร์
เปิ ดผับ เปิ ดโรงเหล ้า โรงยา อย่างนี้เป็ นต้น ถือว่าเป็ นอาชีพทีไ่ ม่เหมาะสม เป็ นอบายมุข
ไม่ควรกระทํา เป็ นสิง่ ทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งห้ามลูก ไม่ควรส่งเสริม เพราะทําไปแล ้ว จะมีแต่ความ
เสือ่ มเสียตามมา มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่เรื่องราวต่างๆ อันนี้ พ่อแม่ตอ้ งบอกเขา สอน
เขา ให้เขาเปลีย่ นใจ ให้เขาทําในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ทําอาชีพทีส่ ุจริต เป็ น สัมมาอาชีวะ พ่อแม่
ควรส่งเสริมลูกให้ไปในทิศทางนี้ นี่คือเรื่องของฉันทะ ความชอบใจ ความพอใจ ถ้า
คนเรานัน้ ได้ทาํ ในสิง่ ทีต่ นเองชอบแล ้ว เวลาจะทําอะไรก็งา่ ย ความขยันหมันเพี
่ ยรก็จะ
ตามมา เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ประสบกับความสําเร็จในทีส่ ุด
เหตุปจั จัยที่ ๒ ก็คอื วิรยิ ะ ความขยันหมันเพี
่ ยร ถ้าเราชอบอะไรแล ้ว ไม่ตอ้ งมีคนบอก
ไม่ตอ้ งมีคนใช้ ถึงเวลาเราก็จะทําเองเลย เพราะเราชอบ จิตใจจะอยู่กบั สิง่ นัน้ ๆ การ
กระทําจะเป็ นไปได้อย่างดี ผลต่างๆที่ ปรารถนาก็จะตามมา เช่น ถ้าอยากจะได้ปริญญา
ตรี โท เอก ก็ตอ้ งชอบเรียนหนังสือ ถ้าชอบแล ้ว ก็จะขยันเรียนหนังสือ ขยันเข้า
ห้องเรียน ขยันฟังอาจารย์ ขยันดูหนังสือ ขยันทําการบ้าน อย่างนี้เป็ นต้น ถ้าเราขยันแล ้ว
ผลทีป่ รารถนาก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอน
เพราะว่าความพยายามอยู่ทไ่ี หน
ความสําเร็จย่อมอยู่ทน่ี นั ่ นัน่ เอง ตรงข้ามกับคนทีม่ แี ต่ความเกียจคร้าน ถึงแม้จะไป
โรงเรียน ก็ไม่ชอบเรียน เวลาเรียนก็ไม่ตงั้ ใจเรียน ไม่ตงั้ ใจฟัง การบ้านก็ไม่ทาํ หนังสือก็
ไม่อ่าน อย่างนี้ยากทีจ่ ะเรียนจบได้ หรือเรียนได้กไ็ ม่ดี เพราะขาดวิริยะ ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร นัน่ เอง ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวติ ไม่วา่ จะทําธุรกิจการงาน
อะไรก็ตาม ทางโลกหรือทางธรรม เราต้องมีวริ ยิ ะ ความขยันหมันเพี
่ ยร
เหตุปจั จัยที่ ๓ คือ จิตตะ แปลว่าความใส่ใจ ความจดจ่อ ทําใจให้อยู่กบั หน้าทีก่ ารงาน
ไม่เถลไถลนัน่ เอง ทําแต่หน้าทีข่ องเราอย่างเดียว เวลาทํางาน ก็ตอ้ งทําอย่างเต็มที่ ไม่เถล
ไถลไปนัง่ อ่านหนังสือพิมพ์บา้ ง นัง่ กินกาแฟบ้าง คุยกับคนโน้น คุยกับคนนี้ ผลงานก็ไม่
มี ต่อไปบริษทั ก็เจ๊ง ก็ตอ้ งตกงาน ต้องออกจากงาน ถ้าเป็ นเจ้าของบริษทั ก็ตอ้ งลําบาก
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ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีจติ ตะ ความใส่ใจ มีความจดจ่อ มีสมาธิ ความแน่วแน่กบั การ
ทํางาน จะไม่เกียจคร้าน ไม่หนีเทีย่ ว ไม่เถลไถลไปไหน ผลงานก็จะเกิดขึ้น มีรายได้ มี
ความเจริญรุ่งเรือง ประสบกับความสําเร็จในชีวติ
เหตุปจั จัยที่ ๔ คือ วิมงั สา การใคร่ครวญ การใช้สติปญั ญา รูจ้ กั คิด รูจ้ กั อ่าน ว่าสิง่ ทีท่ าํ
ไปนัน้ ถูกหรือผิดอย่างไร ถ้าสิง่ ทีท่ าํ ไปได้ผลดี ก็ควรจะทําให้มากขึ้น ถ้าสิง่ ไหนผิด ก็
ควรจะแก้ไข อย่างเช่น การค้าขาย บางทีอาจจะขายไม่ได้ ก็ตอ้ งถามตัวเองก่อนว่า ทําไม
ของถึงขายไม่ออก เป็ นเพราะอะไร เป็ นเพราะของไม่ดี ไม่มคี ุณภาพหรือเปล่า ถ้าเป็ น
เช่นนัน้ ก็ควรพัฒนาคุณภาพ พัฒนาสินค้าให้ดขี ้นึ หรือถ้าสินค้าดี มีคุณภาพ แต่ไม่มี
ใครซื้อ ก็ตอ้ งเปลีย่ นสินค้าใหม่ เรียกว่าใช้วมิ งั สา ใช้สติ ใช้ปญั ญา ใช้ความฉลาดนัน่ เอง
คือ ต้องรูจ้ กั คิด ไม่ใช่ทาํ แบบ หลับหูหลับตา ไม่รูว้ า่ อะไรผิด อะไรถูก ไม่ใช้สติ ไม่ใช้
ปัญญา ผลทีจ่ ะเกิดตามมา จะไม่ดอี ย่างทีอ่ ยากจะให้เป็ น แต่ถา้ ใช้สติปญั ญา รูจ้ กั เลือก
รูว้ า่ สิง่ ไหนควรทํา สิง่ ไหนไม่ควรทํา มันก็จะนําไปสู่ผล คือความสําเร็จนัน่ เอง
ถ้าพวกเราทุกคน ปรารถนาทีจ่ ะประสบกับความสําเร็จในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นในหน้าทีก่ าร
งาน การเรียน การกีฬา การกระทําอะไรต่างๆ ขอให้ใช้คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้คือ
ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา คือหนึ่งต้องมีความรัก ความชอบใจ ในสิง่ ทีท่ าํ สอง ต้องมี
ความขยัน สาม ต้องมีความจดจ่อ มีความใส่ใจ จิตใจต้องมีสมาธิ ไม่เถลไถลไปทําอย่าง
อืน่ และสี่ ต้องมีความฉลาด ถ้าไม่รู ้ ก็ตอ้ งไปศึกษาจากผูร้ ู ้ หรือหาหนังสือมาอ่าน หรือ
จ้างผูท้ ม่ี คี วามรู ้ มาเป็ นทีป่ รึกษา อย่างนี้เป็ นต้น แล ้วเราก็จะมีความรู ้ มีสติปญั ญา
สามารถทีจ่ ะดําเนินไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ราปรารถนาได้ ไปสู่ความสําเร็จ ไปสู่ความ
ยิง่ ใหญ่ได้
ขอฝากคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ให้กบั ญาติโยมนําไปพินิจพิจารณา ถ้าปรารถนา
ความสําเร็จในชีวติ ก็ขอให้มี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา หรือ อิทธิบาท ๔ แล ้ว
ความสําเร็จจะเป็ นของทุกท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑

คุณค่าของพระพุทธศาสนา
๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

ถ้าจะนับอายุของพระพุทธศาสนา ว่ามีความยาวนานสักแค่ไหน ก็ตอ้ งเริ่มนับตัง้ แต่วนั ที่
พระพุทธองค์ ทรงประกาศสอนธรรมะเป็ นครัง้ แรก ก็คอื วันเพ็ญ เดือน ๘ ทีเ่ รียกว่า วัน
อาสาฬหบูชา เป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนธรรมะ ให้กบั สัตว์โลกเป็ นครัง้ แรก
โดยมีพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ เป็ นผูร้ บั ฟังธรรม หลังจากนัน้ พระพุทธองค์กท็ รงแสดง
ธรรมมาตลอด จนกระทัง่ ถึงวันดับขันธ์ปรินิพพาน เป็ นเวลา ๔๕ พรรษา ปี น้ ีเป็ นปี
พุทธศักราชที่ ๒๕๔๓ ถ้าจะนับอายุของพระพุทธศาสนา ก็เริ่มนับจาก วันทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงประกาศสอนธรรมะ จนถึงวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เป็ นเวลา ๔๕ ปี บวกเข้ากับปี
พุทธศักราช ซึง่ ปี น้ เี ป็ นปี ท่ี ๒๕๔๓ เพราะว่าพุทธศักราชเริ่มนับจากวันทีพ่ ระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน รวมกันแล ้วจะได้ ๒๕๘๘ ปี นี่คอื อายุของพระพุทธศาสนา
การทีพ่ ระพุทธศาสนา สามารถดํารงมาได้ยาวนาน เป็ นเพราะอานุภาพของพระธรรม
คําสัง่ สอน ของพระพุทธองค์นนั้ เอง ทีม่ อี านุภาพสามารถดึงดูดจิตใจ ดึงดูดศรัทธาของผู ้
ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั สามารถทําให้ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั นัน้ เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และมี
ความปรารถนาทีจ่ ะสืบทอด ถ่ายทอด ให้กบั อนุชนรุ่นหลังต่อไป นับตัง้ แต่พระอรหันต์
รุ่นแรก คือพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ หลังจากทีท่ ่านเหล่านัน้ ได้ฟงั ธรรมะ คําสอนของพระ
พุทธองค์แลว้ ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ท่านเหล่านัน้ ก็ทาํ หน้าทีช่ ่วยพระพุทธองค์เผยแผ่
คําสอน ให้ผูอ้ น่ื ได้รูจ้ กั ทําให้ผูอ้ น่ื ทีไ่ ด้รูจ้ กั แล ้ว ช่วยกันเผยแผ่สบื ทอดกันมา จนกระทัง่
ถึงปัจจุบนั นี้
อานุภาพของพระธรรมคําสอน ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงนัน้ มีอยู่หลายประการด้วยกัน
ประการหนึ่ง ทีเ่ ราสวดในบทพระธรรมคุณอยู่เสมอๆ คือ สวากขาโต ภควตา ธัมโม
แปลว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล ้ว คือถูกต้อง
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ตามหลักของความเป็ นจริง พระพุทธองค์ไม่ได้ปลุก ไม่ได้เสกสิง่ ต่างๆ ขึ้นมาสัง่ สอน
พวกเรา ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่ สอน ให้กบั พวกเรานัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่
เป็ นอยู่ เพียงแต่วา่ พวกเรา อาจจะมองไม่เห็น อาจจะไม่รู ้ เพราะว่าจิตใจของพวกเรา กับ
จิตใจของพระพุทธเจ้านัน้ ไม่เหมือนกัน จิตใจของพระพุทธเจ้า มีธรรมะ มีดวงตาเห็น
ธรรม มีแสงสว่าง ส่วนจิตใจของพวกเรานัน้ มีอวิชชา ความหลง ความมืดบอด ทําให้
มองไม่เห็นสิง่ ต่างๆตามความเป็ นจริง แต่มองไปตามความหลงของเรา มองไปตามความ
อยากทีม่ อี ยู่ในใจเรา ความเห็นของเรา กับความเห็นของพระพุทธเจ้า จึงไม่เหมือนกัน
พระพุทธเจ้าท่านเห็นตามความจริง พวกเราเห็นตามจินตนาการ ตามความคิดของเรา ซึง่
เปรียบเหมือนคนตาบอด
คนตาบอดนัน้ เหมือนคนหลับตา ต้องใช้จนิ ตนาการ เวลาญาติโยมเดินหลับตาเข้ามาใน
วัด ในศาลานี้ จะมองไม่เห็นสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในศาลานี้ได้ ต้องใช้จนิ ตนาการ ว่าศาลาหลัง
นี้ กว้างขนาดไหน สูงขนาดไหน มีเสากี่ตน้ มีหน้าต่างกี่บาน มีพระพุทธรูปกี่องค์ ซึง่
อาจจะไม่ตรงกับความเป็ นจริงก็ได้ เพราะมองไม่เห็นด้วยตาของเราเอง ส่วนพระพุทธ
องค์นนั้ เปรียบเหมือนกับคนทีม่ ตี า ไม่ใช่เป็ นคนตาบอด เวลาเดินเข้าในศาลานี้ สามารถ
มองเห็นว่า ศาลานี้มขี นาดกว้าง ยาว ขนาดไหน มีพระประธานตัง้ อยู่ทไ่ี หน หน้าตักกว้าง
เท่าไร มีพระพุทธรูปองค์รองกี่องค์ มีพระสงฆ์ทน่ี งั ่ อยู่ในศาลาแห่งนี้ก่รี ูปด้วยกัน สิง่
เหล่านี้สามารถเห็นได้ เพราะตาไม่บอด
ความบอดของปุถชุ นนัน้ ทําให้ไม่สามารถมองเห็นนามธรรมทัง้ หลาย ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
ละเอียดกว่ารูปธรรมทัง้ หลาย ซึง่ สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเนื้อธรรมดา นามธรรม
ทัง้ หลายนี้ ถ้าไม่มปี ญั ญา ไม่มธี รรมะ ดวงตาทีเ่ ห็นธรรมแล ้ว จะไม่สามารถเห็นได้ ใน
เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องมรรค ผล นิพพาน เรื่องบาป บุญ
เรื่องกรรม สิง่ เหล่านี้ปถุ ชุ นอย่างเราๆท่านๆ มักจะไม่ค่อยเห็นกัน ไม่รูจ้ กั กัน เพราะเป็ น
เรื่องของนามธรรม ไม่ใช่เรื่องของรูปธรรม ทีส่ ามารถมองได้ เห็นได้ดว้ ยตาเนื้อ
ผูท้ จ่ี ะเห็นสิง่ เหล่านี้ได้ จะต้องเป็ นผูท้ ป่ี ระพฤติ ปฏิบตั ธิ รรม จนกระทัง่ เกิดมีดวงตาเห็น
ธรรมขึ้นมา คือพระอริยบุคคลทัง้ ๔ ประเภท นับตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป ต่อด้วยพระ
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สกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ท่านเหล่านี้สามารถเห็นสิ่งต่างๆ ทีเ่ ราปุถชุ น
คนธรรมดาสามัญ ไม่สามารถเห็นได้ ท่านเห็นตามภูมจิ ติ ภูมธิ รรมของท่าน พระ
โสดาบันจะเห็นส่วนหนึ่ง แต่ยงั เห็นไม่หมด พระสกิทาคามี จะเห็นเพิม่ ขึ้นมาอีก พระ
อนาคามี จะเห็นเพิม่ มากขึ้นไปอีก จนกระทัง่ ถึงพระอรหันต์ และพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า ท่านจะเห็นครบทุกสิง่ ครบทุกอย่าง เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลก
ทัง้ หลาย เห็นกรรมต่างๆทีท่ าํ มาในอดีตจนถึงปัจจุบนั รูผ้ ลของกรรมทีจ่ ะตามมาใน
อนาคต สิง่ เหล่านี้ ท่านสามารถเห็นได้ เพราะท่านมีปญั ญา มีดวงตาเห็นธรรม
เมือ่ ท่านเห็นสิง่ เหล่านี้แล ้ว ท่านก็เอาสิง่ เหล่านี้มาประกาศสัง่ สอน ให้กบั พวกเรา ผูท้ ่ี
เปรียบเหมือนกับคนตามืดบอด จะได้รู ้ จะได้เห็น เวลาคนตาบอดเดินไปไหนตามลําพัง
จะลําบากมาก ไม่รูว้ า่ จะไปตกหลุม ตกบ่อทีไ่ หน หรือไปชนกับอะไรบ้าง ถ้ามีคนตาดี
เดินนําหน้า พาคนตาบอดไป คนตาบอดนัน้ จะสบาย สามารถเดินไปได้ดว้ ยความ
ปลอดภัย ไม่ตอ้ งไปตกหลุม ตกบ่อ ไม่ตอ้ งไปชนกับอะไร ต่างๆ นานาคนตาบอดนัน้ จึง
ต้องอาศัยคนตาดี เป็ นเครื่องนําทางฉันใด พวกเราผูย้ งั เป็ นปุถชุ น มีความหลง มีอวิชชา
มีความมืดบอดครอบงําจิตใจอยู่ จึงต้องอาศัยผูท้ ม่ี ตี าดีนาํ ทางฉันนัน้ ผูท้ ต่ี าดีกค็ อื พระ
อริยบุคคลทัง้ หลายนัน้ เอง ท่านได้ศึกษา ประพฤติ ปฏิบตั ธิ รรมของพระพุทธเจ้า และได้
เห็นสิง่ ต่างๆแล ้วท่านจึงนําเอาสิง่ เหล่านี้ มาสัง่ สอนพวกเรา สอนให้เรารูจ้ กั กรรม คือการ
กระทํา ว่าการกระทํานัน้ มีทงั้ ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ มีทงั้ ดีมที งั้ ชัว่ ถ้าทําดี ก็
มีผลดีตามมา คือความสุขของจิตใจ ถ้าตายไป ก็จะไปสู่สุคติ ได้ไปเกิดทีด่ ี ทีง่ าม เป็ น
มนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลต่อไป ถ้ากระทําความไม่ดี กระทํา
ความชัว่ จิตใจจะมีแต่ความทุกข์รอ้ น ตายไปก็จะไปสู่นรกอเวจี ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน
เป็ นเปรต อสุรกาย ไปสูอ่ บายภูมทิ งั้ ๔ ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ของผูท้ ก่ี ระทําความชัว่ ผูท้ ช่ี อบฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา
พวกเราทัง้ หลายทีไ่ ด้เกิดมาเป็ นมนุษย์ในชาติน้ ี เป็ นเพราะเราได้เคยทําความดี ใน
อดีตชาตินนั้ เอง เราเคยทําบุญ เราเคยรักษาศีล เราเคยไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิต
ภาวนา อันเป็ นเหตุทาํ ให้เราได้เกิดเป็ นมนุษย์ แต่ทงั้ นี้ทงั้ นัน้ การเกิดมาเป็ นมนุษย์ก็มี
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ความไม่เท่าเทียมกัน เพราะว่าบุญวาสนาทีเ่ ราทํามาไม่เท่ากัน บางคนทํามาก ก็ได้
อานิสงส์ผลบุญมาก มีชวี ติ ทีส่ ุขสบายมาก คนทีท่ าํ น้อย ก็มชี วี ติ ทีส่ ุขสบายน้อย อย่างนี้
เป็ นเรื่องของผลกรรมทีท่ าํ กันมา ถ้าเราเอาประสบการณ์ในชีวติ ของเราในปัจจุบนั นี้มา
เป็ นครูสอนเรา ว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราทํามาในอดีตนัน้ มันก็ทาํ ให้เราเป็ นอยู่อย่างในปัจจุบนั นี้
ถ้าเราอยากจะได้วาสนาบารมีทย่ี ง่ิ ขึ้นไป เราก็ควรประพฤติ ปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธองค์ ทีส่ อนให้เรากระทําความดี ละความชัว่ ทัง้ หลาย ชําระจิตใจ ชําระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากจิตใจของเรา ถ้าเราเชื่อในเรื่องเหล่านี้
เราก็จะทําแต่ความดี
พระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์นนั้ ท่านเป็ นบุคคลทีม่ ศี ีล มีธรรม เป็ นคนซือ่ สัตย์ สุจริต
เป็ นคนทีไ่ ม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จากการกระทําของท่าน ท่านช่วยเหลือพวกเรา
ด้วยความเมตตา กรุณา สงสารพวกเรา เห็นพวกเรายังเป็ นคนมืดบอด ต้องเวียนว่าย
ตายเกิด บนกองทุกข์แบบไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น ก็มคี วามปรารถนาดี อยากจะช่วยให้พวกเรา
ได้พน้ จากทุกข์ ได้พน้ จากการเวียนว่ายตายเกิด เมือ่ ท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล ้ว ท่าน
ทรงสละเวลาตลอดชีวติ ของท่าน มาสัง่ สอนพวกเรา เพือ่ พวกเราจะได้มดี วงตาทีส่ ว่างขึ้น
นําพาพวกเราไปสู่ทางทีด่ ี ดึงพวกเราออกจากความชัว่ ทัง้ หลาย
ถ้าพวกเรามีศรัทธา เชื่อในพระธรรม คําสัง่ สอนของพระพุทธองค์แล ้ว พวกเราจะมีแต่ได้
อย่างเดียว ไม่มขี าดทุน เพราะทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนนัน้ เป็ นความ
เป็ นจริงทัง้ นัน้ เราจะเห็นได้จากพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก่อนทีท่ ่านจะบรรลุเป็ นพระ
อรหันตสาวก ท่านก็เป็ นปุถชุ น คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานี่แหละ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมะ คําสอนของพระพุทธองค์แลว้ ก็เกิดความศรัทธา น้อมเอาธรรมะคําสอนของพระ
พุทธองค์มาประพฤติ ปฏิบตั ิ และบรรลุธรรมขึ้นมา มีดวงตาเห็นธรรม สามารถยกจิตใจ
ให้พน้ จากกองทุกข์ได้ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เข้าสู่ความสุขอย่างยิง่ ทีเ่ รียกว่า
ปรมัง สุขงั คือ ความสุขในพระนิพพานนัน้ เอง
นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถเชื่อได้อย่างตายใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ความเชื่ออย่างเดียว ยังไม่
พอ นอกจากเชื่อแล ้ว เราต้องน้อมเอาสิง่ ต่างๆ ทีท่ ่านทรงสัง่ สอน มาประพฤติปฏิบตั กิ บั
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กาย วาจา ใจ ของเรา ดังทีท่ ่านได้มากระทํากันในวันนี้ ท่านได้มาทําบุญทําทาน ฟังเทศน์
ฟังธรรม ถึงแม้พระสงฆ์จะไม่ได้ให้ศีลกับเรา เราก็สามารถตัง้ จิต ตัง้ ใจ รับศีลในจิตใจ
ของเราได้ คือเรารูแ้ ล ้วว่า ศีล ๕ ศีล ๘ มีอะไร เราก็ตงั้ จิตอธิฐาน ว่าเราจะรักษาศีลทัง้ ๕
ข้อ หรือ ๘ ข้อนี้ ก็เหมือนกับว่าได้รบั ศีลกับพระมาแล ้ว เราเพียงแต่รกั ษาไป ศีลนี้กจ็ ะ
เป็ นเครื่องปกป้ องคุม้ ครองรักษา ไม่ให้เราตกไปสู่อบายภูมนิ นั ่ เอง เพราะว่าอานิสงส์ของ
ศีลนัน้ ท่านแสดงไว้วา่ สีเลนะ สุคติง ยันติ ผูม้ ศี ีลย่อมไปสู่สุคติ ไปสู่ภพภูมขิ องมนุษย์
ของเทวดา ของพระพรหม ของพระอริยบุคคลนัน่ เอง
ส่วนอบายภูมนิ นั้ ผูม้ ศี ีลจะไม่ไป เพราะศีลนี้เป็ นเหมือนกับกําแพงกัน้ เอาไว้ หรือเป็ นตา
ข่ายมารองรับเอาไว้ ไม่ให้ตกไปสู่ทต่ี าํ ่ เวลาเราไปดูการแสดงกายกรรม จะเห็นมีตาข่าย
ขึงเอาไว้ขา้ งล่าง เผือ่ เวลานักกายกรรมพลาดตกลงมา ยังมีตาข่ายไว้รองรับ ร่างกายจะ
ได้ไม่กระแทกกับพื้น ศีลนี้กเ็ ป็ นเหมือนกับตาข่ายทีร่ องรับดวงวิญญาณ ดวงจิต ดวงใจ
ของพวกเราทัง้ หลายไว้ หลังจากร่างกายเราแตกสลายไปแล ้ว ถ้าเรามีศีล จิตใจของเราก็
ไม่ไปเกิดในทีต่ าํ ่ ไม่ไปเกิดเป็ นสุนขั ไม่ไปเกิดเป็ นแมว เป็ นนก เป็ นกา เพราะมีศีลคอย
ป้ องกันไว้นนั ่ เอง
ถ้าพวกเราอยากจะเห็นผลของธรรม เราต้องน้อมธรรมเข้ามาด้วยความศรัทธา น้อมเข้า
มาประพฤติปฏิบตั ิ เมือ่ เราปฏิบตั แิ ล ้ว เราจะเห็นผลทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ทรงได้รู ้ ทรงได้เห็นมาก่อน เพราะว่าพระธรรม คําสอนของพระพุทธองค์น้ ี
เป็ น อกาลิโก คือ เป็ นของทีไ่ ม่ข้นึ อยู่กบั กาล กับเวลา ไม่เสือ่ มสภาพ ความจริงต่างๆ ที่
พระพุทธองค์ได้ทรงสัง่ สอน ในสมัยพุทธกาลนัน้ ก็ยงั เป็ นจริงอยู่ในสมัยปัจจุบนั นี้
อานิสงส์หรือผลต่างๆ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั จิ ะพึงได้รบั จากการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ในอดีตเป็ น
อย่างไร ในปัจจุบนั ก็จะเป็ นเช่นนัน้ เป็ นของทีไ่ ม่เสือ่ มคุณภาพ ไม่เสือ่ มประสิทธิภาพ ไม่
เหมือนกับข้าวของต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั นี้ เช่นอาหารหรือยาต่างๆ เป็ นของทีม่ อี ายุขยั
พอหมดอายุ มันก็จะเสีย จะเสือ่ ม จะหมดคุณภาพ เวลาไปซื้อของตามตลาด จะมีฉลาก
ติดไว้ตามกล่อง ว่าควรบริโภคก่อนวันทีเ่ ท่านัน้ ๆ เพราะถ้าบริโภคหลังจากวันนี้ไปแล ้ว
ไม่รบั รองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผูบ้ ริโภคหรือไม่
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แต่เรื่องธรรมะ คําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ ไม่เป็ นเช่นนัน้ พระธรรมคําสอนของพระ
พุทธองค์ ไม่มฉี ลากติดไว้ ว่าจะเสือ่ มในยุคใด ในเวลา ๑๐๐ ปี ๕๐๐ ปี ๑๐๐๐ ปี หรือ
๕๐๐๐ ปี พวกเราคงเคยได้ยนิ ว่า พระพุทธศาสนาของเรา จะมีอายุเพียง ๕๐๐๐ ปี
เท่านัน้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า พระพุทธศาสนาจะเสือ่ ม หมดอายุ หมดคุณภาพไป
การทีม่ กี ารทํานายว่า พระพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้แค่ ๕๐๐๐ ปี นนั้ เป็ นเพราะว่า ผูท้ จ่ี ะ
ฟัง ผูท้ จ่ี ะเชื่อ ผูท้ จ่ี ะนําไปประพฤติ ปฏิบตั นิ นั้ จะไม่มเี หลืออยู่ หลังจาก ๕๐๐๐ ปี ผ่าน
ไปแล ้ว คือหลังจากนัน้ ไปแล ้ว ผูท้ จ่ี ะศึกษาธรรมะ จะไม่ค่อยเข้าอก เข้าใจ ไม่ค่อยรู ้
เท่าไร เพราะว่าจิตใจของมนุษย์ได้เปลีย่ นไปเรื่อยๆ เสือ่ มไปเรื่อยๆ ตามอํานาจของความ
โลภ ความโกธร ความหลง
คนสมัยนี้กบั คนสมัยก่อน ถ้าเปรียบเทียบกัน คนสมัยก่อน สมัยทีเ่ รายังเป็ นเด็กอยู่นนั้
จะมีศีลธรรมมากกว่าคนสมัยนี้ ศึกษาธรรมะมากกว่า คนสมัยนี้ คนทีจ่ ะบวชนัน้ จะบวช
ทัง้ พรรษา แต่สมัยนี้บวชกันแค่ ๑๕ วันบ้าง ๑๐ วันบ้าง บางทีบวชเช้า สึกเย็นก็มี คือ
บวชหน้าไฟ บวชเป็ นประเพณีแค่นนั้ เอง แสดงให้เห็นว่า จิตใจของคนเราเริ่มห่างเหินจาก
พระพุทธศาสนา เพราะอํานาจของกิเลส อํานาจของวัตถุในโลกนี้มมี าก คนส่วนใหญ่ทกุ
วันนี้ แทนทีจ่ ะบูชาบุญกุศลกัน กลับไปบูชาเงิน บูชาทอง บูชาตําแหน่งต่างๆ นานา
เดีย๋ วนี้ลงทุนกันทีใช้เงินหมดไปเป็ นร้อยล ้านก็มี เพราะอะไร เพราะว่าเมือ่ ได้ตาํ แหน่ง
แล ้ว จะสามารถกอบโกยเงินทองได้ จึงยินดีทจ่ี ะลงทุนแบบนี้ ไม่ค่อยทําเพือ่ ศีลธรรม ไม่
คํานึงถึงคุณงาม ความดี ไม่เคยคิดว่าเข้าไปแล ้ว จะทําประโยชน์ จะทําความดี มีแต่คิด
ว่า เข้าไปแล ้วจะกอบโกย เอาเงิน เอาทอง ให้ได้มากๆ เพราะว่าสมัยนี้ มีวตั ถุสง่ิ ของ
ต่างๆ ทีจ่ ะซื้อมานัน้ มีอยู่เยอะ เช่นโทรศัพท์มอื ถือ โทรทัศน์ วิดโี อ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
เล่นต่างๆ บ้านเรือน เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร ยารักษาโรค ยาบํารุง เครื่องสําอาง ของ
ฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย คอยยัว่ ยวน ล่อกิเลสตัณหาอยู่ ตลอดเวลา จึงทําให้ไม่อยาก
เข้าวัดเข้าวา เพราะเสียเวลา เสียเงินเสียทอง ซื้อข้าวของมาถวายพระ
คนทีม่ กี เิ ลสตัณหาอยู่ในจิตใจมาก จะไม่อยากให้อะไรกับใคร อยากแต่จะได้อย่างเดียว
เพราะตัณหาคือความอยาก อยากมี อยากเห็น อยากดูอยากจะได้ ไม่อยากจะให้ แต่หา
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รูไ้ ม่วา่ ตามหลักของความเป็ นจริงแล ้ว ความอยากนี้กค็ อื ต้นเหตุของความทุกข์นนั ่ เอง
อยากได้เท่าไร ก็ยง่ิ อยากได้มากขึ้นไปอีก แทนทีม่ มี ากแล ้วจะดี มันกลับไม่ดี มันกลับไม่
พอ มหาเศรษฐีมเี งินเป็ นพันล ้าน หมืน่ ล ้าน ยังอยากจะมีให้มากๆขึ้นไปอีก จะเห็นได้ชดั
เลย ว่าตัณหา ความอยาก คือเหตูทาํ ให้ไม่อม่ิ ไม่พอ การทีจ่ ะทําให้อม่ิ ให้พอ ได้นนั้
จะต้องลดตัณหา ด้วยการทําบุญให้ทานนัน้ เอง อย่างทีว่ นั นี้ญาติโยมได้มาทําบุญกัน
เวลาได้ให้อะไรไปแล ้ว ใจมันอิม่ ใจมันมีความสุข เพราะใจเอาชนะกิเลส ชนะตัณหา
ชนะความโลภ ชนะความตระหนี่ได้นนั้ เอง เวลาใจมีความโลภ มีความตระหนี่ ใจจะมี
ความหิว มีความกระหาย แต่พอได้ทาํ บุญ ให้ทาน ความหิวความกระหายต่างๆ ก็จะถูก
ดับไป ทําให้จติ ใจมีความอิม่ ขึ้นมา
จึงขอให้พวกเราทัง้ หลาย จงเห็นคุณค่าของธรรมะ คําสอนของพระพุทธองค์ อย่าปล่อย
ให้การทีเ่ ราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่
นัน้ หลุดลอยออกไปจากจิต จากใจของเราเลย เพราะว่าไม่มอี ะไรในสากลโลกนี้ ในภพ
ทัง้ สามนี้ ทีจ่ ะมีคุณค่า มีประโยชน์แก่ตวั เรา มากยิง่ กว่าพระธรรม คําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะพระธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ จะทําให้เราพ้นจากทุกข์ภยั
ทัง้ หลายได้ ส่วนทรัพย์สมบัติ ข้าวของ เงินทองทัง้ หลายนัน้ มันช่วยอะไรเราไม่ได้ เวลา
มีความทุกขึ้นมา เงินทองทีม่ อี ยู่นนั้ ไม่ได้ช่วยดับทุกข์ ทําให้เรามีความสุข มีความสบาย
ใจขึ้นมาได้เลย พวกเราชาวพุทธทัง้ หลาย จึงควรเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา แล ้ว
นําเอามาศึกษา และประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มธี รรมะเป็ นทีพ่ ง่ึ ต่อไป การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒

วันเกิด

๘ ตุลาคม ๒๕๔๓
พวกเราทุกๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ จะมีวนั สําคัญอย่างยิง่ สําหรับตัวเองอยู่วนั หนึ่ง เรียกว่า
วันเกิด ทุกๆปี จะมีวนั คล ้ายวันเกิด เวียนมาบรรจบ เช่นถ้าเกิดวันที่ ๘ ตุลาคม เมือ่ ถึง
วันที่ ๘ ตุลาคม ก็จะเป็ นวันครบรอบวันเกิด วันนี้ จึงถือเป็ นวันสําคัญอย่างยิง่ สําหรับตัว
ของเราเอง เราจึงทําสิง่ ทีพ่ เิ ศษกัน เช่นมาทําบุญกัน เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ของ
เรา เพือ่ ความสุข ความเจริญนัน่ เอง การทีจ่ ะทําบุญ ให้เกิดความเป็ นสิรมิ งคล เกิด
ความสุข เกิดความเจริญอย่างแท้จริง ต้องทําบุญให้เกิดปัญญา คือทําบุญแล ้ว ต้องได้
ธรรมะด้วย ไม่ใช่สกั แต่เพียงการมาให้ทาน ถวายของพระแล ้วก็กลับบ้าน โดยทีไ่ ม่รูเ้ รื่อง
เกี่ยวกับวันเกิดของเราเลย ว่าเราเกิด มาได้อย่างไร ชีวติ ของมนุษย์น้ ีมคี วามสําคัญ
อย่างไร จะทําประโยชน์ ให้แก่ชวี ติ ของเรานัน้ ได้อย่างไร ถ้าศึกษาธรรมะ ฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม จะเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการเกิดของเรา เมือ่ ทราบแล ้ว จะสามารถดําเนิน
ชีวติ ไปในทิศทางทีถ่ กู ต้องดีงาม นําความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิรมิ งคล
มาให้กบั เราได้
การทีเ่ รามาเกิดได้น้ ี ต้องอาศัยปัจจัยใหญ่ๆอยู่ ๒ ประการด้วยกัน คือ ปัจจัยทางด้าน
ร่างกาย และปัจจัยทางด้านจิตใจ ปัจจัยทางด้านร่างกายนัน้ เกี่ยวกับผูใ้ ห้กาํ เนิด คือต้อง
มีพอ่ กับมีแม่ ถ้าไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่ ย่อมไม่สามารถมาเกิดได้ ดังนัน้ บุคคลทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ในชีวติ ของเรา ก็คอื พ่อและแม่นนั้ เอง ถ้าไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่ ชีวติ เราก็ไม่มี ร่างกายเราก็ไม่
มีพอ่ แม่จงึ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ กับชีวติ เรา ท่านเป็ นผูใ้ ห้ชวี ติ เรา ท่านจึง
เป็ นผูม้ พี ระคุณอันใหญ่หลวง ลูกๆจึงต้องสํานึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอ
อย่างวันนี้เป็ นวันเกิดของเรา เราได้ทาํ บุญกับพระของเราแล ้วหรือยัง พระของเราก็คอื พ่อ
แม่ของเรานัน้ เอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พ่อแม่นนั้ เปรียบเหมือนพระพรหม พระ
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อรหันต์ของลูกๆ ดังนัน้ พวกลูกๆจึงต้องพยายามดูแลพ่อแม่ให้ดี ถ้าพ่อแม่แก่ชรา ไม่
สามารถเลี้ยงดูตวั เองได้ ก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีข่ องลูกๆ ทีจ่ ะต้องคอยเลี้ยงดูท่าน เหมือนกับ
ท่านเคยดูแลเรา อันนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ควรลืม ไม่ควรทีจ่ ะละเลย ถ้าเราเลี้ยงดูพอ่ แม่แล ้ว
เราจะเป็ นคนดี ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิรมิ งคลทัง้ หลายก็จะตามมา เพราะพระ
พุทธองค์ทรงตรัสว่า ผูท้ ม่ี คี วามกตัญ�ูกตเวที มีความสํานึกในบุญคุณ และทดแทน
บุญคุณแก่ท่านผูม้ พี ระคุณนัน้ ไปอยู่ทไ่ี หน จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ในทางตรงกันข้าม ผูไ้ ม่มคี วามกตัญ�ูกตเวที ไปอยู่ทไ่ี หน มักไม่ค่อยประสบ
ความสําเร็จในชีวติ สักเท่าไร เมือ่ ผูอ้ น่ื รูว้ า่ คนนี้เป็ นคนไม่มคี วามกตัญ�ู จะไม่มใี คร
อยากให้ความช่วยเหลือ หรือให้การส่งเสริม เพราะส่งเสริมไปแล ้วก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เพราะไม่รูจ้ กั สํานึกบุญคุณของผูอ้ น่ื ในเวลาทีผ่ ูอ้ น่ื ทําบุญทําคุณให้ ดีไม่ดี นอกจาก
จะไม่มคี วามกตัญ�ูแล ้ว อาจจะทําร้ายผูม้ พี ระคุณอีกด้วยก็เป็ นได้ อย่างนี้กม็ ี แต่คนทีม่ ี
ความกตัญ�ูกตเวที ไปอยู่ทไ่ี หนก็จะมีแต่คนสรรเสริญ ยกย่อง ได้รบั ความช่วยเหลือ
อุปการะ จากบุคคลต่างๆอยู่เสมอ
ถ้าเราอยากจะให้วนั เกิดของเรานัน้ มีความหมายอย่างแท้จริง และเรามีความสุข ขอให้
พวกเราระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาเป็ นอันดับแรก มีหน้าทีก่ จิ กรรม จะทําอะไร
ให้กบั บิดามารดาของเราได้ ก็ขอให้กระทําเสีย ถ้าท่านแก่เฒ่าชรา ก็ควรเลี้ยงดูท่านด้วย
ปัจจัย ๔ ถ้าท่านยังมีกาํ ลังวังชาอยู่ หรือเรายังเป็ นเด็ก ก็ขอให้เรามีความเคารพ เชื่อฟัง
ในคําสอนของท่าน เพราะว่าท่านมีแต่ความปรารถนาดีกบั เรา ท่านรักเรา ท่านอยากจะให้
เราเป็ นคนดี เราจึงควรทีจ่ ะประพฤติตวั เอง ให้ดี ให้งาม อย่าทําตัวเป็ นคนเกกมะเหรก
เกเร เวลาเรียนหนังสือ ก็ให้ตงั้ ใจเรียน ขยันไปโรงเรียน อย่าหนีไปดูหนัง ดูการ์ตูน อย่า
ไปเทีย่ วเตร่ให้มากจนเกินไป เชื่อฟังคุณครู กลับมาบ้านก็ช่วยทํางานบ้าน เชื่อฟังพ่อแม่
ประพฤติปฏิบตั ติ วั เป็ นคนดี แล ้วพ่อแม่จะมีความสุข การทําความสุขให้กบั พ่อแม่น้ ี เป็ น
บุญเป็ นกุศลอย่างหนึ่ง
เหมือนกับการทีเ่ ราได้มาอยู่วดั มาบวชเป็ นพระ หรือเป็ นคฤหัสถ์ปฏิบตั ธิ รรม จะทําให้
พ่อแม่มคี วามสุขใจ เพราะท่านรูว้ า่ ผูท้ ม่ี าอยู่ในวัดนัน้ จะทําแต่ความดี นํามาซึง่ ความ
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เจริญรุ่งเรือง ทําให้พอ่ แม่สบายใจ ถ้าอยากจะให้พอ่ แม่มคี วามสุข เราก็ควรประพฤติตวั
เราให้ดี อย่าไปทําตัวเป็ นคนเกเร อย่าให้ผูอ้ น่ื เขาตําหนิตเิ ตียน เมือ่ พ่อแม่ได้ยนิ ข่าวคราว
ไม่ดขี องเรา จะไม่สบายใจ ถ้าเราประพฤติผดิ จนเข้าคุกเข้าตะราง มันก็เหมือนกับจับพ่อ
แม่เข้าคุก เข้าตะรางไปด้วย เพราะว่าพ่อแม่รกั เรา ห่วงใยเรา เวลาเราติดคุกติดตะราง
พ่อแม่ก็จะต้องไปเยีย่ มเราถึงคุกถึงตะราง จึงขอให้เราระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา
อยู่เสมอ แลว้ ประพฤติตวั เราให้ดี
เหตุปจั จัยทางด้านร่างกาย ไม่ใช่เป็ นเหตุปจั จัยเดียว ทีจ่ ะทําให้เรามาเกิดเป็ นมนุษย์ได้
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้วา่ การทีจ่ ะมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้นนั้ บุคคลนัน้ ต้องสะสมบุญ
บารมีมาด้วย คือจะต้องเป็ นผูม้ ศี ีลธรรม อย่างน้อยก็มศี ีล ๕ ต้องเคยรักษาศีลมาก่อน
เคยละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ
ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ถ้าไม่มสี ง่ิ เหล่านี้
แล ้ว จิตใจของเรา จะไม่สามารถเกิดเป็ นมนุษย์ได้ จะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน อย่างนี้
เป็ นต้น อันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างแน่ชดั แล ้วว่า ศีลนัน้ เป็ นเครื่องประกัน
ความเป็ นมนุษย์ของผูร้ กั ษาศีล ผูใ้ ดทีเ่ กิดเป็ นมนุษย์ จะต้องมีศีล อย่างพวกเราทัง้ หลาย
ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์น้ ี เพราะว่าในอดีตเราเคยรักษาศีล เราเคยละเว้นการกระทําบาป
ทัง้ ปวงนัน้ เอง จึงเป็ นเหตุ เป็ นปัจจัยให้พวกเราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
การทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์น้ จี งึ เป็ นของยาก ไม่ใช่เป็ นของง่าย งมเข็มในมหาสมุทร ยัง
ง่ายกว่าการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์เสียอีก เพราะเหตุใด เพราะว่าการทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์
จะต้องมีทงั้ ศีล ทัง้ ธรรม และโอกาสอํานวย อย่างมนุษย์น้ ีเปรียบเทียบกับจํานวนสัตว์
อืน่ ๆ พวกมดและแมลง พวกสัตว์ต่างๆ จะมีมากกว่ามนุษย์ เวลาออกลูกที ไม่ได้ออกมา
ทีละตัวแต่ออกมาเป็ นสิบ เป็ นร้อย การเกิดเป็ นมนุษย์มจี าํ นวนน้อย ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนกับเวลาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลทีห่ นึ่งมีอยู่รางวัลเดียว โอกาสทีจ่ ะถูก
รางวัลทีห่ นึ่งนัน้ ยากมาก เพราะมีอยู่ฉบับเดียว สลากทัง้ หมดมีเป็ นล ้านฉบับ แต่มฉี บับ
เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะถูกรางวัลทีห่ นึ่งได้ ไม่เหมือนรางวัลอืน่ ๆ รางวัลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕
หรือเลขท้ายนัน้ มีมากกว่า โอกาสทีจ่ ะถูกรางวัลต่างๆ ก็จะมีมากกว่า ทีจ่ ะถูกรางวัลที่ ๑
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ฉันใด การทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์ ก็ฉนั นัน้ โอกาสทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์ ก็เหมือนกับการ
ซื้อสลากกินแบ่งแล ้วถูกรางวัลที่ ๑ มันมีนอ้ ยมาก เมือ่ ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ จึงถือว่าเป็ น
โชคดีอย่างยิง่ เป็ นบุญวาสนาอย่างยิง่
สิง่ สําคัญอีกสิง่ หนึ่ง และเป็ นสิง่ ทีห่ ายากในโลกนี้ ก็คอื การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทจ่ี ะได้ตรัสรู ้ และมาสังสอนธรรมะให้
่
กบั สัตว์โลกนี้
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้งา่ ยๆ เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าจะได้มาเกิดนัน้ ต้องใช้เวลาเป็ นกัป
เป็ นกัลป์ ทเี ดียว กัปหนึ่ง กัลป์ หนึ่งนี้ เป็ นเวลาทีย่ าวนานมาก มากกว่าล ้านๆปี ข้นึ ไป ล ้าน
เดียวนี้กย็ าวนานแค่ไหนแล ้ว แต่ล ้านๆปี ลองคิดดู จะยาวนานขนาดไหน ดังนัน้ โอกาสที่
ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธเจ้า ได้มาเจอพระพุทธศาสนา จึงเป็ นโอกาสทีย่ าก
อย่างยิง่ พวกเรานี้ถอื ว่าเป็ นผูท้ ม่ี โี ชควาสนามาก ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์แล ้ว ก็ยงั ได้เกิดมา
พบกับพระพุทธศาสนาอีก อันนี้เท่ากับซื้อสลากใบเดียว แลว้ ถูกทัง้ รางวัลที่ ๑ และ
รางวัลที่ ๒ พร้อมๆกันไปเลย
เมือ่ ได้เกิดเป็ นมนุษย์แล ้ว และได้พบกับพระพุทธศาสนา ควรจะถามตัวเองว่า แล ้วเราจะ
ทําอะไรต่อไป เราควรทีจ่ ะศึกษาให้รูว้ า่ พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ทาํ อะไร ท่านทรง
สอนให้เราทําความดี ให้เราละเว้นความชัว่ และชําระจิตใจของเรา ให้สะอาดหมดจด ละ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง การทําบุญจะนําความสุขมาให้กบั เรา เช่นเรามาวัดมา
ทําบุญ เอาอาหารคาว หวาน เอาข้าว เอาของ มาถวายพระสงฆ์ องค์เจ้า ทําไปแล ้ว เราก็
มีความสุขใจ เพราะเราได้ชนะความตระหนี่ ชนะความโลภ ชนะความหลงทีม่ อี ยู่ในจิตใจ
ของเรา ถ้าเรามีความโลภ มีความตระหนี่อยู่ในจิตใจของเรา จิตใจเราก็จะมีความแต่
ความทุกข์ มีแต่ความไม่สบายใจ แต่ถา้ เราสามารถชําระสิง่ เหล่านี้ ให้ออกไปจากจิต จาก
ใจ ของเราได้แล ้ว เราก็จะมีความสุข มีความสบายใจ
เช่นเดียวกับการละเว้นจากการทําบาป ถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ไม่ไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ไปลักทรัพย์ ไม่ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ไป
โกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื แลว้ เราก็จะสบายใจ เราไม่ตอ้ งกลัวคนอืน่ จะมาจับเราไปขังคุก แต่
ถ้าเราไปทําผิด ไปทําบาปแล ้ว มันก็จะมีโทษตามมา มีความไม่สบายใจตามมา
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เช่นเดียวกับการชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยู่ในจิต ถ้าเราชําระสิง่ เหล่านี้
ได้ จิตใจของเราจะมีแต่ความสุข อย่างตอนนี้ ญาติโยมนัง่ อยู่ในศาลาแห่งนี้ มีความสุข
มีความสบายใจ ก็เพราะว่า ในขณะนี้ไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วามโกรธ ไม่มคี วามหลง
นัน้ เอง สังเกตดู เวลาทีม่ คี วามโกรธอยู่นนั้ จิตใจจะร้อน จะนัง่ อยู่ไม่ได้ จะต้องระบาย
ออกไปด้วยการไปด่า ไปว่า ไปทุบตีผูอ้ น่ื เพราะว่าเวลาทีม่ คี วามโลภ ความโกรธ ความ
หลงเกิดขึ้นมาแล ้ว จะนําความทุกข์มาให้กบั เรา แต่ถา้ เราสามารถเอาชนะความโลภ
ความโกรธ ความหลงได้ นัง่ อยู่เฉยๆ เราก็มคี วามสุขแล ้ว
เมือ่ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ และได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ ก็ขอให้เราน้อมเอาธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวเรา จะทําให้การทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์นนั้ ได้รบั
ผลประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะว่ามนุษย์นนั้ สามารถทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ นให้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ใช้ชีวติ ของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการทํา
ความดี ละเว้นความชัว่ และชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากจิต
จากใจ กลายเป็ นจิตใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นจิตทีบ่ รรลุถงึ พระนิพพาน อันเป็ นแดนเกษม
สันต์ทเ่ี รียกว่า ปรมังสุขงั เป็ นความสุขอย่างยิง่ ยวด เป็ นความสุขอันสูงสุด เป็ นความสุข
อันประเสริฐ ซึง่ เราสามารถบรรลุถงึ ได้ จากการทีเ่ ราได้พบกับพระพุทธศาสนา และ
ประพฤติปฏิบตั ติ าม
จึงขอให้ท่านทัง้ หลาย
จงใช้ประโยชน์ของการเป็ นมนุษย์
และใช้ประโยชน์ของ
พระพุทธศาสนา ให้เต็มกําลังสติปญั ญา ถึงแม้จะไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในชาติน้ ีก็
ตาม อย่างน้อยก็ได้สะสมบุญบารมีทจ่ี ะค่อยๆ นําเราไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางอันดีงาม
ต่อไป ขอให้ระลึกถึงคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ระลึกถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา
แล ้วดําเนินชีวติ ไปตามรอยพระพุทธบาท ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงดําเนินมา แล ้วท่านจะ
ประสบกับความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็ นสิรมิ งคลในชีวติ ต่อไป การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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