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กัณฑ์ท่ี ๑๙๖

ฟังธรรมให้เกิดผล
๑๒ เมษายน ๒๕๔๗

พอถึงวันพระพวกเราก็มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เพราะการฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นมงคลแก่
ชีวติ การฟังให้เป็ นมงคลแก่ชีวิตนั้น ต้องฟังด้วยความสํารวม สงบ ระงับ สงบกาย
สงบวาจา และสงบใจ กายต้องนัง่ นิ่งๆอยู่เฉยๆ ไม่ทาํ อะไร วาจาก็น่งิ สงบ ไม่พูดไม่คุย
กับใคร ใจก็ตอ้ งอยู่กบั การฟัง ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นใน
อดีตทีผ่ ่านมาแล้วก็ตาม หรือเรื่องราวทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม ในขณะทีฟ่ งั เทศน์
ฟังธรรมไม่ตอ้ งไปสนใจ พยายามตัง้ จิตตัง้ ใจให้อยู่กบั การฟัง เพราะการฟังเปรียบ
เหมือนกับการเทนํา้ ใส่แก้ว ถ้าแก้วไม่น่งิ ส่ายไปส่ายมา เวลาเทนํา้ ใส่แก้ว นํา้ ก็จะเข้าไป
ในแก้วบ้าง หกออกไปข้างนอกบ้าง เพราะแก้วไม่น่งิ ไม่อยู่เฉยๆ แต่ถา้ ตัง้ แก้วให้น่ิงแล้ว
ไม่ขยับเขยื้อนไปไหน เวลาเทนํา้ ใส่ลงไปในแก้ว นํา้ ก็จะไม่หกออกนอกแก้ว สังเกตได้
เวลาทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ น ตัง้ แก้วนํา้ ไว้บนโต๊ะ เทนํา้ เข้าไปก็จะเทง่าย เพราะแก้วอยู่เฉยๆ ไม่ขยับ
เขยื้อนไปไหน แต่ถา้ ขับรถอยู่ แล้วเอาแก้วนํา้ ไปตัง้ ไว้บนรถ แล้วลองเทนํา้ ใส่แก้วดู ดีไม่
ดีนาํ้ ก็จะหกหมด เพราะแก้วจะเลือ่ นไปเลือ่ นมา ดีไม่ดกี ็ควํา่ ลงไป นํา้ ทีใ่ ส่ไปในแก้วก็จะ
หกหมด
การฟังธรรมก็เป็ นเช่นนัน้ ใจเป็ นผูร้ บั รู้เรื่องราวต่างๆ ถ้าไม่ได้อยู่กบั การฟังแล้ว การฟัง
จะไม่เกิดประโยชน์อะไร จะเป็ นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกง ถึงแม้จะฟังอยู่ แต่ใจไม่ได้
อยู่กบั การฟัง กายนัง่ ฟังอยู่ หูรบั ฟังเสียงเข้าไปในใจ แต่ใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ
สิง่ ทีเ่ ข้าไปในใจก็เลยไม่รู้วา่ เป็ นอะไร ลักษณะนี้ก็เหมือนทัพพีในหม้อแกง ทัพพีอยู่ใน
หม้อแกงนานสักเท่าไหร่ ก็ไม่รู้จกั รสชาติของแกง ว่าเป็ นแกงจืดหรือแกงเผ็ด แต่ถา้ ฟัง
แบบมีสติ รับรู้อยู่กบั ธรรมะ ทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับใจ และพิจารณาตาม ก็จะเป็ นเหมือนลิ้น
กับแกง เวลาได้สมั ผัสกับแกงแม้เพียงหยดเดียว ก็จะรู้รสชาติของแกง เป็ นแกงเผ็ดหรือ
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เป็ นแกงจืด การฟังธรรมก็ตอ้ งฟังแบบนี้ ฟังด้วยความมีสติ ฟังด้วยความสํารวมกาย
วาจา ใจ ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็จะเป็ นสิริมงคล เพราะจะปรากฏผลขึ้นมานัน่ เอง ผลทีพ่ งึ จะ
ได้รบั จากการฟังธรรมก็คอื ๑. จิตใจจะสงบ ๒. มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง ๓. ขจัดความ
สงสัยให้หมดไปได้ นี่คอื ผลทีพ่ งึ จะได้รบั จากการฟังธรรม
ถ้าฟังแล้วได้รบั ผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา ก็จะเป็ นมงคลแก่ตน คือจิตมีความสงบ มี
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง หายสงสัยในเรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องนรกก็ดี สวรรค์ก็ดี
เรื่องของกรรมก็ดี เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็ดี ถ้าฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม ไม่ชา้
ก็เร็วก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ แล้วก็จะหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆทีย่ งั ไม่เข้าใจ ฟังไป
เรื่อยๆ ฟังไปหลายๆครัง้ ฟังไปบ่อยๆเข้า ความเข้าอกเข้าใจจะพอกพูนขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง เวลาฟังธรรมจึงต้องฟังให้เกิดผล และการทีจ่ ะเกิดผลขึ้นมาก็ตอ้ งมีการสํารวม
นัน่ เอง กายต้องนัง่ นิ่งๆ อยู่เฉยๆ ไม่ขยับเขยื้อน ไม่ทาํ อะไรกับร่างกาย วาจาก็ไม่ตอ้ ง
พูด ไม่ตอ้ งคุยอะไรกับใคร ใจก็ไม่ตอ้ งไปนึกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานา ถ้าฟังแบบนี้
แล้ว รับรองได้วา่ อย่างน้อยทีส่ ุดใจจะต้องสงบ ถ้าสามารถพิจารณาตามธรรมทีแ่ สดงได้
ก็จะเกิดความเห็นทีถ่ ูกต้องว่า นรกมีจริง สวรรค์มีจริง กรรมมีจริง การเวียนว่ายตาย
เกิดมีจริง ตายแล้วต้องเกิด ตายแล้วไม่สูญ การกระทําความดีเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ น เพราะ
นํ าความสุขความเจริญมาให้ การทําความชัว่ ทําบาป ทํากรรม เป็ นสิ่งที่ตอ้ งลด ต้องละ
ต้องเลิก เพราะนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความหายนะทัง้ หลาย
นี่คอื ความเห็นทีถ่ ูกต้อง เมือ่ ฟังไปเรื่อยๆแล้ว จะเกิดความรู้สกึ อย่างนี้ข้นึ มา จะ
กลายเป็ นคนมีศีลมีธรรมขึ้นมา เมือ่ ก่อนไม่รู้ ไม่เข้าใจ คิดว่ามีเพียงชาติน้ ชี าติเดียว ตาย
ไปแล้วก็จบ ไม่มอี ะไรตามมาอีกต่อไป เลยไม่ยาํ เกรงกับการกระทําบาปทัง้ หลาย เพราะ
หวังเอาแต่ผลประโยชน์ในปัจจุบนั เท่านัน้ ต้องการอะไร อยากได้อะไร ก็คว้ามา หามา
โดยไม่คาํ นึงว่าจะผิดจะถูกศีลธรรมหรือไม่ แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ว่า คนเรานัน้ ตายเพียงครึ่ง
เดียวเท่านัน้ คือร่างกาย แต่จติ ไม่ตายไปกับร่างกาย จิตต้องไปเกิดใหม่ ไปหาร่างใหม่
จะได้ร่างดีหรือไม่ดี จะเป็ นร่างของมนุษย์หรือร่างของเดรัจฉาน จะเป็ นร่างของเทพหรือ
ของเปรต เป็ นร่างของพรหมหรือของสัตว์นรกนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ อยู่ใน
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ปัจจุบนั นี้และในอดีตทีผ่ ่านมา ถ้าทําบุญทําแต่ความดี ก็จะได้ร่างใหม่ทด่ี ี เช่นได้ร่าง
มนุษย์ทด่ี กี ว่าเก่า ได้ร่างเทพ ได้ร่างพรหม ได้ร่างของพระอริยเจ้า เป็ นพระอรหัตอรหันต์
ไป แต่ถา้ ทําแต่บาป ทําแต่กรรม ก็จะได้ร่างของเดรัจฉาน ได้ร่างของเปรต ของผี ของ
สัตว์นรก เพราะเป็ นทีไ่ ปของดวงจิตดวงใจ เมือ่ ออกจากร่างแล้ว ก็เรียกว่าดวงวิญญาณ
จะไปสู่สุคติหรือทุคติ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้สะสมไว้
บุญกรรมก็เปรียบเหมือนกับเมล็ดพรรณพืชทีห่ ว่านไว้ในดิน หว่านชนิดใดไว้ เมือ่ ถึงเวลา
ก็จะออกดอกออกผลตามเมล็ดพรรณพืชนัน้ ถ้าหว่านเมล็ดข้าว ต่อไปไม่นานต้นข้าวก็
จะต้องโตขึ้นมา ถ้าหว่านเมล็ดผลไม้ เช่นเงาะ ทุเรียน ต่อไปต้นทุเรียนต้นเงาะก็จะเจริญ
ตามขึ้นมา เพราะเมล็ดทีห่ ว่านไว้เป็ นต้นเหตุ ผลก็คอื ต้นไม้ชนิดต่างๆ ก็จะปรากฏ
ตามมา ภพชาติต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสวรรค์หรือนรก ความสุขหรือความทุกข์ ก็เกิดจาก
เมล็ดพืชทีไ่ ด้ถูกหว่านไว้ในปัจจุบนั นี้ ในชาติน้ ี ด้วยการกระทําต่างๆ ทางกาย ทางวาจา
และทางใจนี้เอง ถ้าทําความดี ทําบุญทําทาน ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิเจริญปัญญา ภพชาติ
ทีด่ ตี ่างๆก็จะตามมา แต่ถา้ ไปเสพอบายมุขต่างๆ กินเหล้าเมายา เล่นการพนัน เที่ยว
กลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน ทําบาปทํากรรม ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหกหลอกลวง ก็เท่ากับการหว่านเมล็ดพืชของ
เดรัจฉาน ของเปรต ของผี ของสัตว์นรกนัน่ เอง และเมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลจะปรากฏขึ้นมา ก็
ไม่มใี ครในโลกนี้จะสามารถไปยับยัง้ ไปหยุดผลเหล่านี้ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าทําไปแล้วผล
จะต้องตามมาอย่างแน่นอน ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ถ้าไม่ตอ้ งการให้ผลไม่ดเี กิดตามมา ก็
อย่าไปสร้างเหตุทไ่ี ม่ดเี สีย ละเว้นจากการทําบาปทํากรรม ทําความชัว่ ทัง้ หลาย ละเว้น
จากอบายมุขทัง้ หลาย แล้วผลไม่ดที งั้ หลายก็จะไม่ปรากฏตามมา
นี่จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะเข้าใจ คือเริ่มมีความเห็นถูกต้องตามความเป็ นจริง เมือ่ เข้าใจแล้ว ก็
จะหายสงสัยในเรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด นี่เป็ นอานิสงส์ทจ่ี ะเกิดขึ้น
ตามมา ทําให้ชวี ติ ของเรามีแต่ความสุขความเจริญ เพราะเมือ่ รู้แล้วว่าอะไรเป็ นคุณอะไร
เป็ นโทษ เราก็พยายามทําแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ อะไรทีเ่ ป็ นโทษทีน่ าํ ความทุกข์
ความเสือ่ มเสียมาให้ ก็พยายามละเว้นเสีย เมือ่ ทําได้แล้ว ชีวติ ของเราจะมีแต่ความสุข
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ความเจริญ เป็ นมงคลของชีวติ นัน่ เอง คําว่าเป็ นมงคลก็หมายถึง การมีแต่สง่ิ ทีด่ ๆี งามๆ
เกิดขึ้นกับชีวติ ของเรา และสิง่ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการกระทําของเราเท่านัน้ ไม่มใี คร
มาเสกมาเป่ า มาเนรมิตให้กบั เราได้ แม้แต่พระบรมศาสดาหรือพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ก็ไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะมาเสกมาเป่ า มาเนรมิตความเป็ นสิริมงคลให้กบั ชีวติ ของพวก
เรา มีพวกเราเท่านัน้ แหละทีจ่ ะสามารถเสกเป่ า เนรมิตความเป็ นสิริมงคลให้กบั ตัวของ
เราได้ ด้วยการกระทําความดี ละเว้นการกระทําความชัว่ ไม่มใี ครในโลกนี้จะทําให้กบั เรา
ได้ เราต้องเป็ นผูก้ ระทําเอง ตามหลักบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นที่พง่ึ
ของตน
ตนต้องเป็ นผูส้ ร้างสวรรค์ สร้างมรรคผลนิพพาน สร้างความสุข สร้างความเจริญให้กบั
ตน ด้วยการกระทําความดี ทัง้ ทางกาย ทัง้ ทางวาจา และทางใจ คือคิดดี พูดดี ทําดี ถ้า
คิดดี พูดดี ทําดีแล้ว สิง่ ต่างๆอันประเสริฐเลิศโลกทัง้ หลาย ก็จะปรากฏตามมา เพราะมี
คนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้พสิ ูจน์มาแล้ว ได้ทาํ มาแล้ว ท่านทําดี พูดดี
คิดดี มาตลอด สิง่ ทีด่ ที งั้ หลายจึงเป็ นสิง่ ทีป่ รากฏตามขึ้นมา อย่างนี้เราจะหายสงสัย จะ
ไม่ข ้องใจอีกต่อไป ว่าทําไมคนเราเกิดมาจึงต้องทําความดีกนั ทําไมต้องละการกระทํา
ความชัว่ กัน ทําไมต้องลดละกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ลดความโลภ ลดความโกรธ ลดความ
หลง ลดความอยากต่างๆทัง้ หลาย เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้แสดงล้วนแต่เป็ นโทษ เป็ น
เหมือนยาพิษ แต่ไม่เรารู้กนั เพราะยาพิษนี้มนี าํ้ ตาลเคลือบอยู่นนั ่ เอง เวลาอมยาพิษ
เคลือบนํา้ ตาลไปใหม่ๆ จะไม่รู้สกึ ว่ามีพษิ เลย ก็จะคิดว่าคนทีบ่ อกคนทีเ่ ตือนนัน้ หลอก
เรา แต่หารู้ไม่วา่ พอนํา้ ตาลทีอ่ มไว้ได้ละลายหมดไปแล้ว ทีน้ กี ็จะได้สมั ผัสกับยาพิษ แต่
เมือ่ ถึงตอนนัน้ แล้วมันก็จะสายเกินไป
เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด เวลาทีย่ งั ไม่ตดิ ยา ก็มคี นคอยเตือนคอยบอก คอยสอน
คอยห้าม ว่าอย่าไปเสพยาเสพติดเป็ นอันขาด เพราะเมือ่ เสพไปแล้ว จะต้องกลายเป็ น
ทาสของมัน แล้วก็จะต้องถูกมันทําลายไปในทีส่ ุด แต่ก็ไม่เชื่อกัน บอกว่าไม่เห็นจะเป็ น
อะไรเลย ลองครัง้ สองครัง้ ก็สนุกดี แต่พอครัง้ หนึ่งแล้ว มันก็มคี รัง้ ทีส่ อง พอครัง้ ทีส่ อง
มันก็มคี รัง้ ทีส่ ามทีส่ ต่ี ามมาเรื่อยๆ ทุกครัง้ ทีเ่ สพก็ลมื ไปว่าเคยเสพมาแล้วกี่ครัง้ ก็คดิ ว่า
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เป็ นเพียงครัง้ เดียวอยู่นนั ่ แหละ เพราะเวลาเสพทีไรก็เสพทีละครัง้ เท่านัน้ เอง ใจก็หลอก
ว่าเสพครัง้ เดียว ไม่เป็ นไรหรอก ไม่ตดิ หรอก มันก็เสพครัง้ เดียวไปเป็ นสิบ เป็ นร้อยครัง้
จนในทีส่ ุดถึงเวลาอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ มีแต่จะต้องรอความตายอยู่โดยถ่ายเดียว นี่
คือลักษณะของการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ
อยากต่างๆ จะเป็ นเหมือนกับการเสพยาเสพติด เวลาโลภ อยากได้อะไร ก็บอกว่าไม่
เป็ นไรเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ไม่ตดิ หรอก ก็โลภ ก็อยากไป พอผ่านไปได้วนั หนึ่ง ก็เกิด
ความโลภ เกิดความอยากอีก ก็เหมือนกันอีก ก็ไม่เป็ นไรครัง้ เดียวเท่านัน้ ไม่ตดิ หรอก
ก็ทาํ ไปเรื่อยๆ จนกลายเป็ นนิสยั ไป จะมารู้ก็ต่อเมือ่ อยากจะเลิกเท่านัน้ แหละ ถึงจะรู้วา่
เลิกไม่ได้ เพราะมันติด เพราะเวลาเลิกแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจ
อย่างเวลาโกรธ ก็รู้วา่ ไม่ดี เป็ นความทุกข์ใจ เหมือนกับสุมไฟใส่หวั ใจ แต่เลิกโกรธไม่ได้
สักที เพราะเวลาใครมาทําอะไรให้ไม่พออกพอใจ ความโกรธก็จะเกิดขึ้นมาทันที ก็เพราะ
ไม่รู้จกั เลิกความโกรธนัน้ เอง แต่ถา้ ศึกษาแล้วปฏิบตั ติ าม แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนว่า เวลาโกรธก็อย่าไปมองคนทีเ่ ราโกรธ ต้องให้อภัยเขา อย่าไปสนใจ อย่าไปจองเวร
จองกรรม ให้หนั มาดูความโกรธว่าอยู่ทต่ี รงไหน อยู่ทต่ี วั เราหรืออยู่ทต่ี วั เขา เหมือนกับ
เวลาไฟไหม้ ไฟมันไหม้ทีไ่ หน ก็ตอ้ งดับไฟทีน่ นั ่ เวลาเกิดไฟไหม้ทีบ่ า้ นเรา แล้วเอานํา้ ไป
ดับไฟทีบ่ า้ นของคนอืน่ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้ไหม้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไฟทีไ่ หม้บ้านเราก็จะ
เผาบ้านเราจนหมดไป ฉันใดเวลาทีเ่ กิดความโกรธ ก็เหมือนกับมีไฟไหม้ในหัวใจของเรา
ต้องเอานํา้ ธรรมะเข้ามาดับ ด้วยการให้อภัย ไม่จองเวรกัน ใครทําอะไร พูดอะไรทีท่ าํ ให้
เราโกรธ เกิดความเสียใจ อย่าไปอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม อย่าไปสนใจเขา รีบ
หันมาดับไฟในหัวใจของเรา ด้วยการให้อภัย ด้วยการไม่จองเวรจองกรรม นี่แหละเป็ น
วิธีทจ่ี ะระงับดับความโกรธได้
ในเบื้องต้นอาจจะยากหน่อย เพราะไฟมันแรง นํา้ มันน้อย นํา้ ธรรมะของเรามันน้อย คือ
การให้อภัยมันน้อย การไม่จองเวรมันน้อย เพราะเราไม่ได้สะสมเอาไว้นัน่ เอง ส่วนใหญ่
เราชอบสะสมการจองเวรจองกรรม การอาฆาตพยาบาท การไม่ให้อภัยกัน ดังนัน้ เวลาที่
จะให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรม จึงเป็ นสิง่ ทีย่ ากลําบาก เพราะมีกาํ ลังน้อย แต่เมือ่ ทําไป
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เรื่อยๆ ทีละครัง้ ทีละคราว เวลาใครมาสร้างความโกรธ ก็ให้อภัยเขาไป ไม่ไปจองเวรเขา
ต่อไปก็จะดับง่ายขึ้น ตอนต้นอาจจะใช้วนั หนึ่งกว่าจะดับได้ โกรธคนหนึ่งนี่ บางทีโกรธ
ตัง้ แต่เช้าถึงเย็นกว่าจะดับได้ แต่ถา้ ฝึ กไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็ดบั ได้
ต่อไปใช้เวลาเพียงชัว่ โมงเดียวก็ดบั ได้ ต่อไปใช้เวลาเพียงนาทีเดียวก็ดบั ได้ หรือต่อไปไม่
โกรธเลยก็เป็ นไปได้ เพราะอยู่ทก่ี ารฝึ กฝนอบรมจิตใจของเรานัน่ เอง จึงต้องเห็นโทษของ
ความโกรธ ว่าเป็ นภัยยิง่ กว่าคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ คนทีท่ าํ ให้เราโกรธนัน้ ถ้าไม่ไปถือสาเสีย
อย่างแล้ว ทํายังไงๆก็ไม่เป็ นภัยกับเรา แต่ความโกรธนี้มนั เป็ นภัย เพราะเวลาโกรธแล้ว
มันเป็ นเหมือนกับมีไฟเผาในหัวใจ จึงต้องเห็นโทษของความโกรธ
ถ้าเห็นโทษของความโกรธแล้ว ก็จะเห็นคุณของการให้อภัย เห็นคุณของการไม่จองเวร
กัน เราก็จะสามารถทําได้ เมือ่ ทําได้แล้ว ต่อไปรับรองได้วา่ ในหัวใจของเราจะไม่มคี วาม
โกรธหลงเหลืออยู่เลย เพราะเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถกําจัดได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ท่านได้กาํ จัดมาแล้ว แล้วก็นาํ วิธีการกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง มา
สังสอนให้
่
พวกเราปฏิบตั กิ นั ถ้าพวกเราไม่ตอ้ งการมีความทุกข์ มีไฟสุมหัวใจ ทีเ่ กิดจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ตอ้ งพยายามต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง อย่าปล่อยให้มนั ฉุดลากเราไป ในทางทีม่ นั ต้องการเป็ นอันขาด เวลาโลภต้องระงับ
อย่าไปโลภตาม ใช้ปญั ญาเข้ามาแก้ โลภไปทําไม ชีวติ ของเรานี้จะอยู่ไปสักกี่ปีกนั เดีย๋ วก็
ตายแล้ว ตายไปแล้วเอาอะไรติดมือไปได้ไหม แม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ อย่าว่าแต่
เงินทองข้าวของเลย แม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ มีแต่จะเอาใส่เตา เผาทิ้งไป กลายเป็ น
ขี้เถ้าขี้ถ่านไปในทีส่ ุด จะโลภไปกับอะไรในโลกนี้ เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ช้นิ เดียว เอา
เท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ ถ้าจําเป็ น ถ้าไม่มแี ล้วจะต้องตาย ก็ตอ้ งมี เช่นถ้าไม่ได้กนิ ข้าวแล้วต้อง
ตาย ก็ตอ้ งกินข้าว ไม่มยี ารักษาโรคก็ตอ้ งตาย ก็ตอ้ งหายารักษาโรคมา อย่างนี้ไม่เรียกว่า
เป็ นความโลภ มันเป็ นความจําเป็ น ก็ตอ้ งหามา
ความโลภนี้หมายถึงเอาสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าไม่มกี ็ไม่ตาย ก็ไม่ตอ้ งมี ถ้าต้องการแล้วเอามา
อย่างนี้แสดงว่าเป็ นความโลภ สิง่ ใดทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ไม่ตอ้ งเอามาก็ได้ ไม่ตอ้ งมีก็ได้
เช่นตอนนี้มรี ถอยู่คนั หนึ่ง รถเก่าแต่ก็ยงั วิง่ ไปไหนมาไหนได้ แต่พอเห็นโฆษณาใน
8

โทรทัศน์ ในหนังสือพิมพ์ รถรุ่นใหม่ๆออกมา เห็นแล้วก็หวือหวา ใจก็วอกแวก ใจก็รอ้ น
อยากจะได้ข้นึ มาทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องมี ได้มาอย่างนี้อย่าไปเอา ใช้ของเก่าไป
ก็ได้เหมือนกัน เพราะรถก็มไี ว้สําหรับพาเราจากจุดหนึ่งไปสู่อกี จุดหนึ่งเท่านัน้ มันไม่ได้มี
ความวิเศษวิโสอะไรในตัวของมัน ซื้อมาใหม่ก็ไม่ได้สร้างความวิเศษวิโสให้กบั ตัวเรา มัน
ก็พาเราจากจุดหนึ่งไปสู่อกี จุดหนึ่ง เหมือนกับรถคันเก่าของเรา แต่ปญั หาทีม่ นั จะสร้าง
ให้กบั เรามันมีมากกว่า เพราะถ้ามีเงินไม่พอ ก็ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สิน ถ้ากูห้ นี้ยมื สินไม่ได้ก็
อาจจะต้องไปทําการทุจริต ไปโกหกหลอกลวง ไปลักไปขโมยเงินทองของผูอ้ น่ื มา เพือ่ จะ
ได้ซ้อื รถคันใหม่มา ถ้าทําอย่างนี้แล้ว แทนทีจ่ ะได้กาํ ไรกลับขาดทุน สิง่ ทีไ่ ด้มาไม่คุม้ กับ
สิง่ ทีเ่ สียไป สิง่ ทีไ่ ด้มาคืออะไร ได้รถยนต์คนั ใหม่มา แต่เสียศีลธรรมไป เสียความดีงาม
ไป เสียความเป็ นมนุษย์ไปส่วนหนึ่ง กลายเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นผีไป เพราะจิตใจ
เสียศีลธรรมทีม่ ไี ว้รักษาความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นเทพของเรานัน่ เอง
ดังนัน้ มันจึงไม่คมุ ้ ค่ากัน ได้ของที่ถูกกว่าแล้วเสียของที่แพงกว่าไปทําไม มันต้องเป็ น
ตรงกันข้าม เสียของทีไ่ ม่มคี ่าไป แล้วรักษาความดีความงามทีม่ คี ุณค่าไว้ไม่ดกี ว่าหรือ
เช่นรถของเราถ้ามันเก่า มันเสีย มันไม่สามารถวิง่ ไปไหนได้แล้ว แล้วไม่มเี งินทีจ่ ะไปซื้อ
รถใหม่ หรือไม่มเี งินไปซ่อมรถคันเก่า แทนทีจ่ ะขโมยเงินขโมยทองของผูอ้ น่ื มา เพือ่ มา
ซ่อมรถคันเก่าหรือซื้อรถคันใหม่ ก็ขายรถคันเก่านี้ไปเสีย แล้วเดินเอาก็ได้ นัง่ รถสอง
แถว นัง่ รถเมล์ไปไหนมาไหนก็ได้ หรือซื้อรถจักรยานมาขีก่ ็ได้ อย่างน้อยเราเสียสิง่ ทีไ่ ม่มี
คุณค่าไป แต่ได้รกั ษาสิง่ ทีด่ ไี ว้คือคุณงามความดี ได้รกั ษาศีลธรรม ไม่ตอ้ งไปทุจริต ไม่
ต้องไปลักขโมย ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เพือ่ เอาเงินมาซื้อรถคันใหม่ หรือซ่อมรถคันเก่า
นี่ต่างหากเป็ นวิถขี องคนฉลาด คนฉลาดจะต้องรู้จกั วิธรี กั ษาสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของตน นัน่ ก็
คือศีลธรรม ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อยู่เสมอว่า ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรม เพราะศีลธรรมมีคุณค่า
ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดในโลก ภพหน้าชาติหน้าจะไปดีไปสูง ไปตํา่ ไปเลว ก็ข้นึ อยู่กบั จิตใจมี
ศีลธรรมหรือไม่ ถ้ามีศีลธรรมก็ได้ไปสูงได้ไปดี ได้ไปสู่สุคติ ถ้าขาดศีลธรรม มีแต่ทาํ
บาปทํากรรมก็ตอ้ งไปตํา่ อย่างนี้มนั คุม้ ไหมกับความสุขเพียงไม่ก่ปี ี ในโลกนี้ แล้วต้องไป
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ตกนรก เป็ นกัปเป็ นกัลป์ อย่างนี้มนั ไม่คุม้ ค่าเลย สูอ้ ดทนเอาไว้ดีกว่า ตายไปแล้วเกิด
เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นกัปเป็ นกัลป์ เสวยแต่ความสุขอย่างนี้ไม่ดกี ว่าหรือ
พวกเราต้องคิดกันบ้าง อย่ามองแต่เฉพาะภพนี้ชาติน้ ีเท่านัน้ ชีวติ ของเราในโลกนี้มนั ก็ไม่
ยาวนานอะไร อย่างมากก็ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ก็ตอ้ งตายไปแล้ว แล้วก็ไม่อยู่ถงึ กันเสียส่วน
ใหญ่ อย่างทุกวันนี้ในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์น้ ี เขาก็ทาํ นายกันไว้แล้วว่า จะต้องมีคน
ตายวันละ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ชีวติ แทนทีจ่ ะอยู่อย่างยาวนานก็ตอ้ งมาสังเวยให้กบั ความโลภ
ถ้าอยู่บา้ นได้ก็ปลอดภัย แต่ถา้ อยู่บา้ นไม่ได้ มีความโลภ มีความอยากทีจ่ ะต้องไปเทีย่ วที่
โน่น ไปเทีย่ วทีน่ ่ี ก็ตอ้ งนัง่ รถกันไป เดีย๋ วก็ตอ้ งไปชนกัน ไปเกิดอุบตั เิ หตุ ก็ตอ้ งเสียชีวติ
ไป ตายเพราะความโลภแท้ๆคนเรา ถ้าไม่มคี วามโลภแล้วอยู่กบั บ้านก็จะปลอดภัย อายุก็
ยืนยาวนาน แล้วยังได้รกั ษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรม เมือ่ ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติ อย่างนี้ไม่
ดีกว่าหรือ ดีกว่าหลงไปกับความโลภ ความอยาก อยากจะไปกินเหล้าเมายาก็ไปกัน
อยากจะไปเทีย่ วไหนก็ไปกัน อยากจะเล่นการพนันก็ไปกัน
หลังจากนัน้ เมือ่ เงินทองหมด ก็ตอ้ งหากันด้วยวิธีต่างๆ สุจริตบ้าง ทุจริตบ้าง ถ้าทุจริต
ต่อไปก็ตอ้ งไปใช้กรรมอีก อย่างนี้เป็ นการทําลายชีวติ ของตนเอง ทัง้ ในปัจจุบนั และใน
อนาคต มีแต่สร้างความทุกข์ สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั ตน เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะ
ต้านทาน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เพราะไม่ได้เข้าวัดเข้าวา ฟัง
เทศน์ ฟังธรรมนัน่ เอง ถ้ามาวัดทุกๆวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ แล้วฟังเทศน์ ฟังธรรม
อยู่เสมอ เราจะมีสง่ิ ทีค่ อยเตือนสติคอื ธรรมะ คอยสอนใจให้รู้จกั ผิดจักถูก จักดีจกั ชัว่
แล้วนําไปปฏิบตั ิ เมือ่ รู้วา่ อะไรไม่ดี ก็ละเว้นเสีย อะไรดีก็ทาํ เสีย ต่อไปชีวติ ของเราก็จะมี
แต่สง่ิ ทีด่ งี าม มีแต่ความสุขความเจริญตามมา นี่แหละเป็ นอานิสงส์ทจ่ี ะเกิดขึ้นจากการ
ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า กาเลน ธัมมัสวนัง เอตัมมัง
คลมุตมัง การฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ พวกเราจึงไม่ควร
มองข้ามการเข้าวัดเข้าวากันอย่างสมํา่ เสมอ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๗

การฟังธรรมเป็ นของยาก
๒๖ เมษายน ๒๕๔๗

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า การได้ยินได้ฟังธรรมเป็ นของยาก ยากพอๆกับการ
ปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ยากพอๆกับการได้เกิดเป็ นมนุษย์ เพราะการ
ทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นแต่ละครัง้ นัน้ ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ทกุ ๆ ๑๐๐ ปี ๑๐๐๐ ปี
แต่นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ และประกาศสอนธรรมะให้กบั สัตว์โลกสักครัง้ หนึ่ง
เป็ นกัปเป็ นกัลป์ ดว้ ยกัน คําว่ากัปว่ากัลป์ น้ ีเป็ นเวลาทีย่ าวนานมาก โบราณจารย์ทา่ น
ยกตัวอย่างให้ฟงั ว่า เวลาหนึ่งกัปนี้เท่ากับเวลาทุกๆ ๑๐๐ ปี มีคนเอาผ้าไปลูบเขาพระ
สุเมรุสกั หนึ่งครัง้ ทําอย่างนี้ทกุ ๆ ๑๐๐ ปี จนกว่าเขาพระสุเมรุจะสึกราบเป็ นหน้ากลอง
นัน่ แหละถึงจะได้เวลาหนึ่งกัปหนึ่งกัลป์ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จงึ ใช้
เวลาอันยาวนานมาก เป็ นของยากอย่างหนึ่ง
ของยากอีกอย่างหนึ่งก็คอื การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญบุญบารมี คือรักษา
ศีลมาอย่างเคร่งครัดแล้ว โอกาสทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์นนั้ ก็ยาก เพราะการเกิดของ
มนุษย์ก็ไม่มากมายเหมือนกับการเกิดของเดรัจฉานทัง้ หลาย เดรัจฉานเวลามีลูกที มีเป็ น
ครอก มีเป็ นฝูง แต่มนุษย์เรานี้มที ลี ะคน บางคนก็ไม่มเี สียด้วยซํา้ ไป โอกาสทีจ่ ะได้เกิด
เป็ นมนุษย์แต่ละครัง้ จึงมีไม่มาก ถึงแม้จะได้สะสมบุญบารมีมาก็ตาม ถ้าไม่มมี นุษย์ทจ่ี ะ
ตัง้ ครรภ์ ก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า การเกิด
เป็ นมนุษย์ก็เป็ นของยาก แล้วได้ทรงตรัสว่าการได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็ นของยาก ถึงแม้
ในสมัยนี้จะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสมํา่ เสมอ อย่างเช่นทีว่ ดั นี้ก็มกี ารแสดงธรรมทุกๆ
วันเสาร์วนั อาทิตย์และทุกวันพระ แต่ความยากนัน้ มันไม่ได้อยู่ทว่ี า่ ไม่มกี ารแสดงธรรม
ความยากนัน้ อยู่ทใ่ี จของคนทีไ่ ม่อยากจะฟังธรรมต่างหาก เพราะในใจของคนส่วนใหญ่
ยังมีกเิ ลสครอบงําอยู่ กิเลสนี้ถา้ เปรียบเทียบก็เป็ นเหมือนกับก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆ ส่วน
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ธรรมะก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ถ้าดวงอาทิตย์ถูกก้อนเมฆมาบดบัง
ไว้ แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถทีจ่ ะฉายลอดออกมาได้
ฉันใดจิตใจของผูท้ ม่ี กี เิ ลสหนาทึบปกคลุมหุมห่
้ ออยู่ จะเป็ นจิตใจทีไ่ ม่ชอบฟังธรรมะ
ลองถามตัวเราเองดูสวิ า่ ปี ๆหนึ่ง เราฟังธรรมะกันมากน้อยสักเพียงไร พระพุทธเจ้าก็ทรง
สอนไว้ว่า อย่างน้อยก็ควรฟังธรรมทุกๆวันพระ คืออาทิตย์หนึ่งก็ควรจะได้ฟงั ธรรมสัก
ครัง้ หนึ่ง ปี หนึ่งก็ตอ้ ง ๕๒ ครัง้ ด้วยกัน ในหนึ่งปี เราได้ฟงั ธรรมถึง ๕๒ ครัง้ หรือไม่ นี่
เป็ นจํานวนอย่างตํา่ นะไม่ใช่อย่างสูง อย่างน้อยทีส่ ุดควรจะฟังสักอาทิตย์ละครัง้ เรา
สอบถามตัวเราเองว่า ได้ฟงั ธรรมสัก ๕๒ ครัง้ ในหนึ่งปี หรือไม่ ถ้าพิจารณาดูแล้วก็จะ
เห็นว่า ในปี หนึ่งอาจจะฟังธรรมได้ไม่ถงึ ๕๒ ครัง้ เลย ทัง้ ๆทีธ่ รรมะก็มอี ยู่ทวไป
ั ่ เดีย๋ วนี้ก็
มีธรรมะไปถึงทีบ่ ้าน เปิ ดวิทยุก็ฟงั ได้ โทรทัศน์ก็มกี ารแสดงธรรมกัน แต่ส่วนใหญ่เวลา
โทรทัศน์ช่องไหนมีการแสดงธรรม คนดูมกั จะย้ายช่องกัน กดรีโมทเปลีย่ นช่องกันเสีย
ส่วนใหญ่ นี่จงึ ทําให้เป็ นความยากขึ้นมา ทัง้ ๆทีธ่ รรมะเป็ นของทีป่ ระเสริฐเลิศโลกยิง่ กว่า
สิง่ อืน่ ใดในโลก
เมือ่ เปรียบเทียบถึงคุณค่าของธรรมะแล้ว
ไม่มอี ะไรจะมีคุณค่ายิง่ กว่าหรือดีเท่ากับ
ธรรมะ แม้แต่ชวี ติ ของเราเองนัน้ พระพุทธเจ้าก็ยงั ทรงสอนให้สละเพื่อรักษาธรรมะ
เพราะธรรมะจะเป็ นสิง่ ทีด่ ูแลรักษาจิตใจให้เจริญรุ่งเรือง ให้ไปสู่สุคติ ให้มแี ต่ความสุข
ความเจริญ ชีวติ ทีป่ ราศจากธรรมะนัน้ อยู่ไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะจิตใจทีข่ าดธรรมะ
ก็จะเป็ นจิตใจทีม่ แี ต่ความรุ่มร้อน มีแต่ความทุกข์ มีแต่กองเพลิงทีค่ อยเผาผลาญอยู่
เสมอ ถ้ามีชวี ติ อยู่โดยทีไ่ ม่มธี รรมะ ก็สูไ้ ม่มเี สียดีกว่า ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้
รักษาธรรมยิง่ กว่าชีวติ ถ้าจะต้องอดตายเพือ่ รักษาศีล ก็ให้ตายไปดีกว่าทีจ่ ะเสียศีล แต่
บางคนกลับคิดตรงกันข้าม คิดว่าชีวติ นี้สาํ คัญ จะต้องรักษาให้ได้ดว้ ยทุกวิถที าง ถ้า
จะต้องลักขโมยอาหารมาก็จะลักขโมยมา ถ้าจะต้องฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ยิงนกตกปลา เพือ่ จะ
ได้อาหารมาเลี้ยงชีพก็จะทํา
นี่ก็เกิดจากจิตใจทีม่ กี เิ ลสความมืดบอดครอบงํานัน่ เอง
ทําให้ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีม่ ี
คุณค่าแก่ชวี ติ จิตใจ กลับไปเห็นชีวติ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ากว่าศีลธรรม แต่หารู้ไม่วา่ อยู่แบบ
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ไม่มศี ีลธรรมนัน้ ก็จะเป็ นมนุษย์ได้เพียงชาติน้ ีเท่านัน้ เพราะหลังจากทีต่ ายไปแล้ว จิตที่
ไม่มศี ีลธรรมนัน้ ย่อมต้องกลายเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรกไปตามเหตุปจั จัย
คือการทําบาปทํากรรมนัน่ เอง แต่เป็ นสิง่ ทีป่ ถุ ชุ นธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน ทีม่ กี เิ ลส
ตัณหาครอบงําจิตใจ จะรู้เห็นได้ เพราะไม่มดี วงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระ
อรหันต์สาวกทัง้ หลาย ท่านได้ปฏิบตั ชิ าํ ระกําจัดกิเลสตัณหา อวิชชาโมหะ ความมืดบอด
ทีค่ รอบงําจิตใจจนหมดสิ้นไป ทําให้ทรงรู้ทรงเห็นในสิง่ ต่างๆ ทีบ่ คุ คลทีม่ กี เิ ลสตัณหา
โมหะอวิชชาครอบงําอยู่ไม่สามารถเห็นได้ คือทรงเห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นมรรคผล
นิ พพาน เห็นการเวียนว่ายตายเกิด เห็นกรรมและวิบาก เห็นว่าสัตว์ชนิ ดนี้ บุคคลชนิ ด
นี้ ทํากรรมชนิ ดนี้ จะต้องไปเกิด ไปเสวยวิบากกรรมชนิ ดนี้ ๆเป็ นต้น
นี่เป็ นสิง่ ทีผ่ ูท้ ไ่ี ด้ชาํ ระจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้ว จะเห็นได้เหมือนกับคนทีต่ าไม่มดื บอด
คนตาดีกบั คนตาบอดมีความสามารถแตกต่างกันในการมองสิง่ ต่างๆ
เห็นสิง่ ต่างๆ
แตกต่างกัน คนตาบอดจะเห็นแต่ความมืด เห็นแต่สดี าํ อย่างเดียว ส่วนคนตาดีก็จะเห็น
ทุกสิง่ ทุกอย่าง อย่างทีพ่ วกเราทัง้ หลายเห็นกัน ถ้าอยากจะดูวา่ คนตาบอดเห็นอย่างไร ก็
ลองหลับตาดู ก็จะรู้วา่ นัน่ แหละคือลักษณะของคนตาบอด คนตาดีกบั คนตาบอดจึงมี
ความสามารถในการมองเห็นแตกต่างกัน
ฉันใดคนทีม่ จี ติ ใจสะอาดบริสุทธิ์อย่าง
พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็มคี วามเห็น มีความรู้ ทีแ่ ตกต่างจากคนที่
มีโมหะอวิชชา ความมืดบอดครอบงําจิตใจอยู่ อย่างพวกเราทัง้ หลายก็จะเห็นกลับ
ตาลปัตรกัน เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษว่าเป็ นคุณ เช่นเห็นเงินทองเป็ นสิง่ ทีน่ ่าหามาครอบครอง มี
ยิง่ มากเท่าไรยิง่ ดี ตําแหน่งฐานะต่างๆ ถ้าขึ้นไปยิง่ สูงเท่าไรยิง่ ดี เป็ นนายสิบก็อยากจะ
เป็ นนายร้อย เป็ นนายร้อยก็อยากจะเป็ นนายพัน เป็ นนายพันก็อยากจะเป็ นนายพล เป็ น
นายพลก็อยากจะเป็ นนายกฯ ถ้าเป็ นพระเจ้าแผ่นดินได้ ก็อยากจะเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน
นี่เป็ นความเห็นผิดเป็ นชอบนัน่ เอง เพราะคิดว่าเมือ่ มีเงินมากๆ มีตาํ แหน่งสูงๆแล้ว จะมี
ความสุขมาก แต่หารู้ไม่วา่ เมือ่ มีแล้ว กลับจะมีความทุกข์ เพราะเป็ นสิง่ ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอนนัน่ เอง เมือ่ ไปยึดไปติดแล้ว ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาว่า จะทําอย่างไรดี ถ้า
วันดีคนื ดี เงินทองหมดไป กลายเป็ นคนหมดเนื้อหมดตัวไป เคยมีตาํ แหน่งสูงๆ ก็ถูก
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ปลดออกไป จะทําอย่างไรดี เพียงแต่คดิ เท่านี้ ทัง้ ๆทีเ่ หตุการณ์ยงั ไม่เกิดขึ้นก็มคี วาม
ทุกข์ มีความกังวลใจแล้ว แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาจะทําอย่างไร จะทําใจได้หรือ
เปล่า สูอ้ ยู่แบบคนธรรมดาสามัญไม่ดกี ว่าหรือ ไม่มตี าํ แหน่ง ไม่มเี งินทองมากมาย แต่ก็
พออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน อย่างนี้ไม่ดกี ว่าหรือ แต่เพราะความหลง ความมืดบอด จึง
ถูกกิเลสตัณหาคอยกระซิบกระซาบอยู่ในใจเสมอว่า หามาเถิด รวยแล้วดีเอง มีตาํ แหน่ง
มีอาํ นาจก็จะดีไปเอง อย่างนี้เป็ นต้น ก็เลยหลงอยู่กบั การไขว่คว้าหาความทุกข์เข้ามาใส่
ใจอยู่ตลอดเวลา วันๆหนึ่งก็คอยแต่หา แล้วก็คอยรักษา คอยป้ องกัน คอยต่อสู ้ เวลามี
ใครมาฉกแย่งชิงเอาไป ก็ตอ้ งมีการต่อสูก้ นั มีแต่ความเหนื่อย ความทุกข์ ความวุน่ วาย
ใจ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่ก็ไม่รู้กนั เพราะถูกกิเลสปิ ดบังไว้
กิเลสจะเปิ ดให้เห็นเพียงแต่ส่วนทีด่ ขี องการมีเงินมีทอง เช่นเวลามีเงินมีทองอยากจะซื้อ
อะไรก็ซ้อื ได้ อยากจะไปไหนก็ไปได้ มันจะให้คดิ ให้เห็นอย่างนัน้ เวลามีตาํ แหน่งสูงๆ ก็
จะให้เห็นว่าจะทําอะไรก็ได้ จะสังใครก็
่ ได้ จะชี้น้ วิ บอกใครให้ทาํ อะไรก็ทาํ ได้ แต่ไม่คดิ ถึง
เวลาทีห่ มดอํานาจหมดวาสนาไปแล้ว หมดบุญไปแล้ว จะทําอย่างไร จะอยู่อย่างไรต่อไป
ไม่คดิ กันนัน่ เอง จึงทําให้หลงผิด เห็นผิดเป็ นชอบ ชีวติ แทนทีจ่ ะมีความสุขกลับมีแต่
ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ทัง้ ๆทีม่ ตี วั อย่าง อย่างพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีอ่ ตุ ส่าห์ดาํ เนินชีวติ มาเป็ นตัวอย่างให้เราเห็น ทัง้ สอน ทัง้ พูด ทัง้
ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง ท่านสอนให้เราอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ อยู่แบบมักน้อยสันโดษ
ไม่ให้ไปโลภไปอยากกับสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ เพราะไม่ใช่เป็ นความสุข แต่เป็ นความ
ทุกข์ ทุกข์เพราะเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วต้องดับ
ไปเป็ นธรรมดา เวลาได้มาก็ดอี กดีใจกัน แต่เวลาสูญเสียไปนี้ นํา้ ตาแทบกระเด็น ร้องห่ม
ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปก็มี
ต้องทําร้ายชีวติ ของตนเอง เพราะไปหลงติดอยู่กบั สิง่ ทีเ่ ป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง
เพราะไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม ไม่มธี รรมะมาคอยกระซิบ คอยบอก คอยเตือน คอย
เหนี่ยวรัง้ จิตใจ ว่าอย่าไปหลงกับสิง่ เหล่านี้ ซึง่ เป็ นเหมือนกับงูพษิ จะกัดเอาเมือ่ ไรก็ไม่รู้
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เมือ่ โดนกัดแล้วก็มแี ต่จะตายอย่างเดียวเท่านัน้ ทําไมไม่เอาตัวอย่าง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ดําเนินมา ขนาดทรงได้เกิดเป็ นราชโอรส เป็ นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน มีลาภยศสรรเสริญ
สุขมากมายก่ายกอง แต่กลับไม่ทรงหลงยินดี เพราะพระองค์ไม่ใช่เป็ นคนโง่เขลาเบา
ปัญญานัน่ เอง ทรงเห็นว่ามีแต่ความทุกข์ มีแต่ความกังวลใจ ก็เลยสลัดตัดสิง่ เหล่านี้ท้งิ
ไป แล้วออกมาอยู่แบบคนธรรมดาสามัญ อยู่แบบขอทานหาเช้ากินคํา่ หาอะไรมาได้จาก
การบิณฑบาตก็เสวยไปตามทีไ่ ด้มา ทีอ่ ยู่ อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ อยู่ในถํา้ บ้าง อยู่ตามโคน
ไม้บ้าง ก็อยู่ได้ เสื้อผ้าคือจีวร ก็หาเศษผ้าทีถ่ ูกทิ้งไว้ตามกองขยะ ตามป่ าช้า เก็บมาปะมา
เย็บให้เป็ นผืน นํามาซักย้อมด้วยนํา้ ฝาด แล้วก็เอามาห่ม ก็ใช้ได้แล้ว เป็ นจีวร
เครื่องนุ่งห่ม ส่วนยารักษาโรคก็ใช้ยาดองนํา้ มูตรเน่า ก็ใช้นาํ้ ปัสสาวะของตนนัน่ แหละ
ดองกับสมอบ้าง ดองกับผลไม้ทีใ่ ช้เป็ นยาได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฉนั ยาดองนํา้ มูตรเน่า
เท่านี้ก็เพียงพอแล้วกับการดํารงชีพ ร่างกายก็ไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่านี้
แต่สง่ิ ทีจ่ ติ ใจต้องการนัน้ คือความสงบ ปราศจากความวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ จึงต้อง
แสวงหาที่สงบสงัดวิเวก ต้องออกจากบ้านจากเรือน เพราะอยู่ในบ้านในเรือนมีแต่เรื่อง
วุน่ วายต่างๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น หมดเรื่องนี้ก็มเี รื่องนัน้ เข้ามา หมดเรื่องนัน้ ก็มเี รื่องนี้เข้า
มา เพราะเมือ่ อยู่กบั คนแล้วก็จะเป็ นอย่างนี้ เพราะคนนี่แหละเป็ นตัวยุ่งทีส่ ุด คนทีม่ ี
กิเลสนี้เป็ นตัวยุ่ง มีปญั หามาก เพราะไม่รู้จกั คําว่าพอนัน่ เอง เวลาร้อนก็อยากจะให้เย็น
เวลาหนาวก็อยากจะให้รอ้ น เวลาผอมก็อยากจะอ้วน เวลาอ้วนก็อยากจะผอม มีแต่เรื่อง
ของความอยากร้อยแปดพันประการ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ใครทีต่ อ้ งอยู่กบั คนทีม่ กี เิ ลส
หนาๆแล้ว ต้องกลุมใจ
้ เอาใจไม่ไหวหรอก ถ้าจะต้องเอาใจกิเลส ต่อให้เอาใจเท่าไร ก็ไม่
รู้จกั คําว่าพอ เพราะเป็ นธรรมชาติของกิเลส ไม่รู้จกั คําว่าพอ มีแต่จะต้องการสิง่ แปลกๆ
ใหม่ๆอยู่เสมอ ถ้าสิง่ ไหนมีแล้วก็ไม่สนใจ อยากจะได้ในสิง่ ทีไ่ ม่มี เมือ่ ไม่มจี ะทําอย่างไร
ก็ตอ้ งหากัน แล้วของมันหากันง่ายๆทีไ่ หน กว่าจะได้อะไรมาสักชิ้นสักอัน ก็ตอ้ งทํางาน
ลําบากลําบนเหนื่อยยากมากเพียงไร กว่าจะได้มา เมือ่ ได้มาไม่ทนั ไร ก็เบือ่ แล้วอยากจะ
ได้ใหม่อกี แล้ว นี่แหละคือสาเหตุของความวุน่ วายใจ
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เมือ่ จิตใจมีความวุน่ วายแล้ว ต่อให้มอี ะไรมากมายเพียงไร ก็จะไม่มคี วามสุข เพราะ
ความสุขใจไม่ได้เกิดจากการมีมากมีนอ้ ย แต่เกิดจากความสงบเท่านัน้ ถ้าใจสงบเมือ่ ไร
เมือ่ นัน้ ความสุขก็จะเกิดขึ้น ความพอก็จะเกิดขึ้น แต่ใจจะไม่ยอมสงบง่ายๆ ยิง่ มีอะไรไป
คอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว ยิง่ ทําใจให้สงบได้ยาก พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า ถ้า
ต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ต้องปลีกวิเวก ต้องออกหาที่สงบสงัด เช่น
ไปอยู่วดั ทีไ่ ม่มคี นมาก วัดทีม่ แี ต่นกั ปฏิบตั ิ ทุกคนทีอ่ ยู่ในสํานักปฏิบตั ิ จะอยู่กนั แบบ
เงียบๆ ไม่คลุกคลีกนั จะแยกกันอยู่ ต่างคนต่างคอยควบคุมใจของตนด้วยสติ ไม่ให้ไป
คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ในอดีตทีผ่ ่านมา หรือในอนาคตทีจ่ ะตามมา ให้คดิ อยู่กบั คํา
บริกรรมพุทโธ ๆๆไปในใจ หรือสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในใจไปเรื่อยๆ เพือ่ ไม่ให้ใจไป
คิดถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะเมือ่ ไปคิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา เกิดเรื่องราวขึ้นมา ทําให้
จิตใจไม่สงบนัน่ เอง จึงต้องออกหาทีส่ งบทีส่ งัดทีว่ เิ วก เช่นมาอยู่วดั ปฏิบตั ธิ รรมกัน ๓
วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๑๕ วันบ้าง ๓๐ วันบ้าง ๓ เดือนบ้าง ๓ ปี บา้ ง สุดแท้แต่
ศรัทธาของแต่ละคน และบุญบารมีทไ่ี ด้สะสมไว้
ถ้าได้สะสมบุญบารมีมาทางนี้มาก การอยากออกหาทีส่ งบสงัดก็จะมีมาก แต่ถ ้าสะสมบุญ
บารมีมาน้อย การอยากออกหาทีส่ งบสงัดก็จะมีนอ้ ย กลับชอบอยู่ทๆ่ี มีความวุน่ วาย
เพราะเวลาอยู่กบั ความวุน่ วายแล้ว มันไม่เหงา ถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ทนเอา แต่ถา้ อยู่คน
เดียวแล้ว จะรู้สกึ ว่าเหงา ว้าเหว่เปล่าเปลีย่ วใจ ทรมานจิตมากกว่าอยู่กบั คนมากๆ แต่หา
รู้ไม่วา่ ผลทีไ่ ด้จากการอยู่กบั คนมากๆนัน้
ก็จะมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัวอยู่ตลอดไป
นอกจากชาติน้ แี ล้ว ชาติต่อไปก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มจี บไม่มสี ้นิ แต่ถา้ ออกมาอยู่
คนเดียว แล้วพยายามต่อสูก้ บั ความว้าเหว่ ความเศร้าสร้อยหงอยเหงา ด้วยการบําเพ็ญ
จิตตภาวนา บริกรรมพุทโธ ๆๆไปเรื่อยๆ ในอิริยาบถทัง้ ๔ ไม่วา่ จะเดิน จะยืน จะนัง่ จะ
นอน ก็ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ คอยควบคุมบังคับใจให้บริกรรมพุท
โธๆๆไปตลอดเวลา ถ้าทําได้แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะสงบตัวลง แล้วความรู้สกึ ว้าเหว่เปล่า
เปลีย่ วใจก็จะหายไป เพราะความว้าเหว่เปล่าเปลีย่ วใจเป็ นผลทีเ่ กิดจากกิเลสนัน่ เอง
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เวลากิเลสอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะสร้างความรู้สกึ ว้าเหว่เปล่าเปลีย่ วใจ เศร้า
สร้อยหงอยเหงาใจขึ้นมา แต่ถา้ เอาธรรมะคือคําบริกรรมพุทโธๆๆ เข้ามาปราบกิเลสอย่าง
ต่อเนื่องด้วยสติแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมตัวสงบตัวลง เมือ่ สงบลงแล้ว ก็จะพบ
ความสุขอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ทีไ่ ม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน ทัง้ ทีเ่ มือ่ สักครู่น้ ีจติ
กําลังรู้สกึ เปล่าเปลีย่ วใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงา แต่พอจิตรวมลงปั๊บเท่านัน้ ความรู้สกึ
เหล่านัน้ จะหายหมดไปเลย เหลือแต่ความสงบ เหลือแต่ความนิ่ง ความสุข ความเบาใจ
ความปี ติ บางครัง้ ก็นาํ้ ตาไหล ขนลุกซ่าขึ้นมา นี่แหละเป็ นอานิสงส์ทจ่ี ะเกิดขึ้นจากการ
บําเพ็ญจิตตภาวนา บริกรรมพุทโธๆๆ อยู่ในอิริยาบถทัง้ ๔ ด้วยสติควบคุมไว้ พยายาม
ทําไปเถิด พยายามอดทน ใช้ความเข้มแข็ง ใช้วริ ิยะความพากเพียร ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้พบ
กับความสุข ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่านได้พบกัน และเมือ่ ได้พบ
แล้ว ความเหนื่อยยากต่างๆ ความทุกข์ทรมานต่างๆ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ ็จะหายไป
หมดสิ้นเลย จะไม่มคี วามรู้สกึ แบบนัน้ หลงเหลืออยู่เลย มีแต่ความสุข ความสบาย
ถึงแม้จะเป็ นความสุขชัว่ ขณะหนึ่งก็ตาม
สําหรับผู ้ทีป่ ฏิบตั ใิ หม่จะเป็ นอย่างนัน้ จิตจะสงบได้เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง เรียกว่าขณิ กสมาธิ
แล้วก็จะถอนออกมา แต่ความสุขทีไ่ ด้สมั ผัสนัน้ จะเป็ นความสุขทีด่ ูดดืม่ ใจ เป็ นความสุข
ทีจ่ ะคอยเรียกให้จติ ใจกลับไปหาด้วยการพยายามปฏิบตั ธิ รรมต่อไปเรื่อยๆ
เมือ่ ได้
ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆแล้ว ก็จะได้เสพสัมผัสกับความสุขแบบนี้เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็ น
ความสุขทีต่ ่อเนื่องแบบไม่มหี มดสิ้นเลย จะสงบอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถ ๔ เดิน ยืน
นัง่ นอน มีแต่ความสุข ความอิม่ ความพอ เมือ่ เป็ นอย่างนัน้ แล้วจะไม่ยนิ ดีกบั สิง่ อืน่ ๆใน
โลกนี้อกี เลย ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แบบไหนก็ตาม จะไม่สนใจเลย เพราะ
รู้วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ ถึงแม้จะมีความสุข มีส่วนดีอยู่ก็ตาม แต่ส่วนร้ายคือ
ความทุกข์ทต่ี ามมาก็แสนสาหัสเหมือนกัน จึงไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่อยากจะไป
แตะต้อง เพราะได้พบกับความสุขทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ไม่มยี าพิษเจือปน
อยู่นนั ่ เอง
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นี่แหละเป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า นัตถิ สันติ ปรัง สุขงั สุขอืน่ ใดเสมอ
ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้น ไม่มีในโลกนี้ จงอย่าไปหาอะไรในโลกนี้เลย อย่าไปคิด
ว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้มคี วามวิเศษวิโส ตามทีก่ เิ ลสตัณหาคอยกระซิบคอยบอกเลย ต้องเอา
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามากระซิบใจ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขทีแ่ ท้จริง
ความสุขทีป่ ระเสริฐเลิศโลก ก็คอื ความสุขทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม ความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบนี่เอง ความสุขชนิดอืน่ ๆไม่ใช่ความสุข เป็ นเหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากการ
เสพยาเสพติด เวลาได้เสพก็มคี วามสุข แต่เวลาไม่ได้เสพก็จะปวดรวดร้าวทรมานใจเป็ น
อย่างยิง่ จนทนอยู่ไม่ได้ ถึงกับจะต้องตายไปเลยก็มี นี่คอื พิษของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ อย่า
ไปหลงอย่าไปติดกับสิง่ ต่างๆ พยายามถอยออกมา ถ้ายังมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
เกี่ยวข้องอยู่ ก็ตอ้ งมีสติระมัดระวัง คอยเตือนตนอยู่เสมอว่ามันเป็ นของไม่เทีย่ งนะ
ตําแหน่งยศต่าง นี้ อายุ ๖๐ ก็หมดแล้ว เดีย๋ วเขาก็เอาคืนไปแล้ว ส่วนสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง จะหมดไปเมือ่ ไรก็ไม่รู้ บางทีอาจจะหมดไปก่อนตายก็ได้ คนทีท่ าํ มาค้าขายแล้ว
หมดเนื้อหมดตัวไปก็มอี ยู่เยอะ มันเกิดขึ้นได้เสมอ
เพราะฉะนัน้ อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินเหตุ อาศัยเท่าทีจ่ าํ เป็ น
พอซื้ออาหารมากินก็พอแล้ว ส่วนสิง่ อืน่ ๆอย่าไปสนใจ เรื่องจะเอาเงินไปเทีย่ วทีโ่ น่นทีน่ ่ี
เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ซื้อแก้วแหวนจินดา เพชรนิลจินดา หรือสิง่ ต่างๆอะไร
นัน้ อย่าไปหลงอยาก อย่าไปหลงทําเลย เพราะเมือ่ ทําไปแล้วจะติดเป็ นนิสยั ขึ้นมา เวลา
ไม่ได้ทาํ จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ ฝึ กหัดอยู่อย่างเรียบๆง่ายๆ อยู่อย่างมักน้อย
สันโดษ เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อน ไม่วนุ่ วายใจ ร่างกายต้องการอะไร
มากน้อยเพียงไรก็เอาเท่านัน้ ก็พอ ถ้าหาไม่ได้ตามความจําเป็ นก็เอาตามมีตามเกิด วัน
ไหนได้มาน้อยก็ให้พอใจ วันไหนได้มามากก็ให้พอใจเช่นกัน ถ้าได้มากเกินความจําเป็ นก็
ให้เก็บไว้เผือ่ วันข้างหน้า ถ้าหาได้นอ้ ยก็เอาส่วนทีเ่ ก็บไว้มาชดเชย มาทดแทนกันไป ถ้า
ฝึ กหัดให้อยู่แบบเรียบง่ายได้แล้ว ต่อไปจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทอง เพราะจะ
สามารถหาเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตามความจําเป็ นได้ เพราะความจําเป็ นนัน้ มันไม่
มากเลย ความฟุ่มเฟื อยต่างหากทีจ่ ะคอยดูดเงินดูดทอง ทีห่ ามาด้วยความยากลําบาก
ให้หมดไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ได้เพียงแต่ความสนุกความเพลิดเพลินในขณะทีใ่ ช้เงิน
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ใช้ทองไปเท่านัน้ เอง แต่ความอิม่ ความพอจะไม่เกิดขึ้น มีแต่จะอยากใช้เงินเพิม่ ขึ้นไป
เรื่อยๆ แล้วในทีส่ ุดก็จะต้องสะดุดขึ้นสักวันหนึ่งเมือ่ เงินทองไม่พอใช้ แล้วก็จะเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ รู้จกั ใช้แบบประหยัด ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ นแล้ว รับรองได้วา่ จะมีเงินทองเหลือ
ใช้ จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทอง แล้วจะมีเวลาไปปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตใจให้สงบ แทนที่
จะต้องเสียเวลาไปกับการทํามาหากิน หาเงินหาทอง ได้เงินได้ทองมาแล้ว ก็ตอ้ งเสียเวลา
ไปกับการใช้เงินใช้ทองอีก เลยไม่มเี วลามาทําจิตใจให้สงบเลย ไม่มเี วลาจะมาปฏิบตั ิ
ธรรม จิตใจจึงมีแต่ความหิวความกระหาย เป็ นเปรต เป็ นผีอยู่ตลอดเวลา โดยไม่
รู้สกึ ตัว ทัง้ ๆทีม่ เี งินมีทองมากมายก่ายกอง เพราะไม่ได้ฟงั ธรรมและปฏิบตั ธิ รรม เพราะ
การฟังธรรมเป็ นของยากนัน่ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๘

แพ้เป็ นพระ

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗
พวกเรามาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อฟังในพระโอวาทของ
พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพระปัจฉิมโอวาท ทีไ่ ด้
ทรงแสดงไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็ นคําสังคํ
่ าสอนครัง้ สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
ทรงเตือนพวกเราว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยงหนอ จงยังประโยชน์สว่ นตนและ
ส่วนท่านให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด สังขารก็คอื ทุกสิง่ ทุกอย่างทัง้ ภายในและ
ภายนอก เป็ นสังขารทัง้ สิ้น มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเรา
ทรัพย์สมบัตขิ องเรา เพือ่ นฝูงญาติสนิท มิตรสหาย ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราครอบครองอยู่
ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันไป เพราะเป็ นของไม่เทีย่ งนัน่ เอง
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นห่วง เพราะจิตของพวกเรายังถูกความหลงครอบงําอยู่ ทําให้หลง
ระเริงกับชีวติ โดยไม่คาํ นึงว่า เราต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตายไปในที่สดุ เรายังหลง
ระเริงอยู่กบั การหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกัน โดยไม่รู้วา่ ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ มีคุณมี
ประโยชน์กบั จิตใจเราหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความสุขความเพลิดเพลินไปชัว่ ขณะหนึ่ง
เท่านัน้ แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างอุปาทานความผูกพันให้เกิดขึ้นกับใจ ทําให้ใจต้องทุกข์
ต้องกังวล ต้องห่วงใย แทนทีจ่ ะมีความสุขกับสมบัตติ ่างๆ กลับกลายเป็ นภาระแบกหาม
ดูแลรักษา ภาระทีจ่ ะต้องคอยหามาเพิม่ อยูเ่ รื่อยๆ ภาระทีเ่ กิดจากการพลัดพรากจากกัน
เหล่านี้ล ้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่ใช่ความสุขเลย
แต่เนื่องจากว่าพวกเรายังขาดแสงสว่างแห่งธรรม คือความรู้ทท่ี ะลุทะลวงถึงธรรมชาติ
ของสภาวธรรมทัง้ หลายว่า ล้วนเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด เป็ น
อนัตตา ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่สมบัตขิ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ไม่มใี ครสามารถควบคุมครอบครอง ให้
อยู่กบั ตนไปได้ตลอดเวลา ถ้าไม่มแี สงสว่างแห่งธรรมแล้ว ก็จะต้องหลงยึดติด เมือ่ หลง
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ยึดติดก็จะต้องมีความทุกข์ตามมา ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในเบื้องต้น ทุกข์เพราะอุปาทานความ
ยึดมันถื
่ อมัน่ เมือ่ ยึดติดแล้วก็มแี ต่ความกังวลใจ ไม่สบายอก ไม่สบายใจ ลองสังเกตดู
ถ้าสิง่ ใดทีเ่ ราไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่มคี วามเกี่ยวข้องด้วย สิง่ นัน้ จะไม่มปี ญั หากับเรา แต่ถ ้าสิง่
ใดเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปมีความผูกพัน ไปครอบครองว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเราขึ้นมา ก็จะต้องมี
ความวุน่ วายใจ เมือ่ สิง่ นัน้ แปรปรวนเปลีย่ นแปลง หรือสูญหายจากเราไป ดังนัน้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราระลึกเสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นของไม่
เที่ยง อย่าไปยึดอย่าไปติด เพราะจะทําให้เราทุกข์ อย่าไปถือว่าเป็ นของๆเรา เพราะไม่
มีอะไรในโลกนี้ เป็ นของเราทัง้ สิ้น เรามาตัวเปล่าๆ แล้วเมือ่ เราตายไป เราก็ตอ้ งไปตัว
เปล่าๆ สิง่ ทีเ่ ราเอามาได้และสิง่ ทีเ่ ราจะเอาไปได้ก็คอื บาปกับบุญเท่านัน้
ถ้าเรามีบญ
ุ มากกว่าบาป เกิดมาก็จะมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข มีความเจริญ มีความก้าวหน้า ถ้า
มีบาปมากกว่าบุญ เกิดมาก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุข มีความวุน่ วายใจมากกว่า
ความสงบ มีความเสื่อมมากกว่าความเจริญ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราคํานึงว่า ชีวติ
ของเรานัน้ เกิดมาเพือ่ สะสมบุญ เกิดมาเพื่อใช้บาปใช้กรรมเก่า เมือ่ เราได้เข้าใจในหลักนี้
แล้ว เราจะได้ไม่มคี วามหลงอยู่กบั การสะสมสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ เราจะพยายามสะสมแต่
บุญอย่างเดียว ส่วนบาปกรรมก็จะไม่สะสม ส่วนผลของบาปกรรมทีเ่ คยทําไว้ในอดีต ถ้า
ถึงเวลาทีจ่ ะแสดงผลให้เกิดขึ้นกับเรา ทําให้เราต้องมีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ มี
ความเศร้าโศกเสียใจ เราก็พยายามทําใจไว้ อย่าไปท้อแท้กบั ชีวติ อย่าไปโกรธแค้น โกรธ
เคืองผูห้ นึ่งผูใ้ ด อย่าไปโทษผูอ้ น่ื ว่าเป็ นเหตุของความทุกข์ ของความไม่สบายใจของเรา
ขอให้ถอื เสียว่าเป็ นวิบากกรรมของเราต่างหาก เพราะผูท้ ไ่ี ม่มวี บิ ากกรรมนัน้ ถึงแม้จะมี
ใครมาสร้างความเดือดร้อน สร้างปัญหาให้กับตน ก็จะไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุน่ วาย
ใจ เพราะใจไม่ไปยึดไปติด สามารถปล่อยวางได้ คือไม่ไปปรารถนา ไม่ไปต้องการให้เขา
ทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ หรือไม่ให้เขาทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้กบั เรา เราปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขา ถ้า
เขามีอะไรกับเรามาในอดีตชาติ ถ้าเป็ นส่วนทีด่ เี ขาก็จะทําความดีกบั เรา ถ้าเป็ นส่วนทีไ่ ม่ดี
เขาก็จะทําความไม่ดกี บั เรา
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คนในโลกนี้เวลาเจอกันจึงมีอยู่หลายแบบด้วยกัน คนบางคนเห็นกันก็รู้สกึ ถูกชะตากัน มี
ความเมตตาต่อกัน คนบางคนเจอกันแล้วก็รู้สกึ ไม่ถูกชะตา มีแต่จะมีเรื่อง มีปญั หาต่อ
กัน ทัง้ ๆทีก่ ็ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อนเลย แต่ทาํ ไมถึงเป็ นอย่างนัน้ ได้ นัน่ ก็เป็ นเพราะผลของ
บุญของกรรมทีไ่ ด้เคยทํามาร่วมกันในอดีตนัน่ เอง ดังนัน้ เมือ่ เราไปเจอกับเคราะห์กรรม
ต่างๆ อย่าไปแก้เคราะห์กรรมด้วยการสร้างเวรสร้างกรรมเพิม่ ขึ้นมาอีก แต่ให้ใช้อเุ บกขา
ธรรม คือให้วางเฉย ให้ปลงเสียเถิดว่า สัตว์โลกทัง้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน จักทํา
กรรมอันใดไว้ จะต้องรับผลของกรรมนั้น เพียงแต่ทาํ ใจให้เฉยให้น่งิ ไว้ แล้วเรื่องราว
ต่างๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องผ่านไปหมดไป แต่ถา้ ไปมีปฏิกริ ิยาตอบโต้ ต่อต้าน สร้างเรื่อง
สร้างราวเพิม่ ขึ้นมาอีก เรื่องก็จะยืดยาวต่อไป และอาจจะต้องต่อไปถึงภพหน้าชาติหน้า
อีก อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น เราจึงต้องใช้ขนั ติธรรม ใช้ความอดทน ใช้อเุ บกขา วางเฉย
อุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ถา้ เราฝึ กทําจิตให้สงบ ฝึ กนัง่ สมาธิ ฝึ กไหว้พระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆ
ทําให้เป็ นกิจวัตรประจําวัน เหมือนกับเราดูแลรักษาร่างกาย เราต้องออกไปวิง่ ไปออก
กําลังกาย เพือ่ ให้ร่างกายของเราแข็งแรงฉันใด เราก็ตอ้ งฝึ กออกกําลังกายให้กบั จิตใจ
ของเรา กําลังของจิตใจก็คอื ความสามารถอยู่น่งิ ๆ อยู่เฉยๆได้น่แี หละ เวลามีอะไรมา
กระทบก็เป็ นเหมือนกับก้อนหิน ไม่เป็ นเหมือนกับปุยนุ่น เวลาถูกลมพัดแผ่วมาเบาๆ ก็
จะปลิวไปตามกระแสลม แต่ถา้ เป็ นก้อนหินถึงแม้จะมีพายุพดั มาแรงขนาดไหน ก็ไม่
สามารถไปเขย่า ไปเคลือ่ นได้ เพราะมีความหนักแน่นนัน่ เอง ใจของพวกเราก็สามารถทํา
ให้มคี วามหนักแน่น ให้มคี วามแข็งแกร่งได้ ด้วยการฝึ กทําจิตตภาวนา คือนัง่ สมาธิและ
เจริญวิปสั สนา เพราะถ้าเราทําไปอยู่เรื่อยๆแล้ว จิตของเราจะมีความแกร่ง มีความแข็ง
มีความกล้าหาญ ทีจ่ ะเผชิญกับทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่เผชิญแบบพระ ไม่ได้เผชิญแบบมาร
ดังสุภาษิตทีเ่ ราได้ยนิ เสมอๆว่า แพ้เป็ นพระชนะเป็ นมาร คือเราจะแพ้ดว้ ยการนิ่งเฉย
ไม่ตอบโต้ ใครจะพูด ใครจะด่า ใครจะกลันแกล้งอย่
่
างไร จะไม่แยแส ไม่สนใจ ถ้าหลบ
ได้หลีกได้ ก็หลบไปหลีกไป ถ้าหลบไม่ได้ หลีกไม่ได้ ก็ทาํ ใจให้น่งิ เฉยไว้ ไม่ชา้ ก็เร็ว
เรื่องราวต่างๆก็จะผ่านไป ทําใจให้เป็ นเหมือนต้นเสา ไม่มใี ครไปทะเลาะกับต้นเสาหรอก
ไปด่ากับต้นเสาสักพักหนึ่ง เดีย๋ วก็เบือ่ เอง เดีย๋ วก็เหนื่อยเอง เดีย๋ วก็เดินหนีไปเอง แล้วก็
จะไม่กลับมาอีก
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แต่ถา้ ไปตอบโต้กนั ก็เหมือนการปรบมือ ถ้าปรบมือข้างเดียวก็ไม่ดงั ถ้าปรบมือ ๒ ข้างก็
ดัง ถ้าเขาด่าเรา เราก็ด่ากลับไป เดีย๋ วเขาก็ทบุ เรา เราก็ตเี ขา เดีย๋ วเขาก็ฟนั เรา เราก็แทง
เขา เดีย๋ วก็ลงไปนอนในโลงหนึ่งคน อีกคนหนึ่งก็ไปอยู่ในคุกในตะราง นี่เป็ นวิถที างของ
มาร ทีเ่ ขาเรียกว่าชนะแบบมาร ชนะแบบมารนี้ แพ้ดว้ ยกันทัง้ คู่ เพราะเสียหายด้วยกัน
ทัง้ คู่ แต่คนทีช่ นะแบบพระ ปลอดภัยด้วยกันทัง้ คู่ คนทีห่ าเรื่องเมือ่ ไม่มคี นรับเรื่อง ก็
ต้องยุตไิ ปเอง ทุกสิง่ ทุกอย่างก็ระงับผ่านไป อย่างเรียบร้อย อย่างสงบ อาจกลับมาเป็ น
มิตรกันก็ได้ เพราะเมือ่ เป็ นศัตรูกนั ไม่ได้ เมือ่ ยังต้องอยู่ดว้ ยกัน ก็เป็ นมิตรกันเสีย ไม่
ดีกว่าหรือ เช่น แทนทีจ่ ะโกรธเขา เห็นเขาเดือดร้อน พอจะช่วยเหลือเขาได้ ก็ยน่ื มือให้
ความช่วยเหลือเขาไป ทัง้ ๆทีเ่ ขาพยายามจะทําร้ายเรา พยายามจะทําให้เราเกิดความ
เสียหายด้วยวิธีต่างๆนานา แต่เราเป็ นศิษย์ของตถาคต เรามาวัดอยู่อย่างสมํา่ เสมอ มา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาฝึ กปฏิบตั จิ ติ ใจให้สงบให้น่งิ ให้มคี วามหนักแน่น มีความกล้าหาญ
มีความเมตตา มีความกรุณา เมือ่ มีอะไรเกิดขึ้นกับใคร ถึงแม้จะโหดร้ายทารุณกับเรา
เพียงไร ถ้าพอจะช่วยเหลือเขาได้ ก็ช่วยเหลือเขาไป
อย่าไปเสียดายเรื่องชีวติ เพราะชีวติ ของคนเราทุกคน ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเสียไป ชีวติ ของเรา
มีไว้เพือ่ ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ไม่ได้มไี ว้ให้เกิดโทษ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงใน
พระปัจฉิมโอวาทว่า จงยังประโยชน์สว่ นตนและส่วนท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่
ประมาทเถิด ความไม่ประมาทก็คอื ต้องคํานึงเสมอว่า ชีวติ ของเราจะหมดไปเมือ่ ไรเวลา
ใด ไม่มใี ครรู้ แม้แต่ตวั เราเอง เราก็ไม่รู้วา่ พรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาหรือไม่ คืนนี้นอนหลับไป
แล้ว พรุ่งนี้กไ็ ม่ต่นื ขึ้นมาเลยก็เป็ นไปได้ หรืออาจจะอยู่ต่อไปอีก ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ปี ก็
เป็ นไปได้เหมือนกัน แต่สง่ิ ทีค่ วรคํานึงก็คอื เมือ่ อยู่ จะอยู่อย่างไร ถ้าอยู่แล้วเป็ นมาร
เป็ นเปรต เป็ นยักษ์ อย่างนี้อย่าอยู่ไปดีกว่า อยู่ไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ เพราะทําให้
เกิดโทษกับตัวเรา อยูต่ อ้ งอยู่แบบทําประโยชน์ เช่นดังทีไ่ ด้กล่าวไว้เมือ่ สักครู่น้ ี ให้มี
เมตตา มีขนั ติ มีอเุ บกขา เวลาเกิดอะไรขึ้น ก็ให้มสี ติประคับประคองจิตใจ ถ้าใช้ปญั ญา
แก้ไขเหตุการณ์ได้ ก็แก้ไป ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้เกิดไป เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่ได้
อยู่ในการควบคุมบังคับของเรานัน่ เอง เราอาจจะบังคับบางสิง่ บางอย่างได้ในบางเวลา แต่
เราจะไม่สามารถไปควบคุมบังคับทุกสิง่ ทุกอย่างได้ทกุ เวลา
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แม้แต่จติ ใจของเรา เรายังควบคุมไม่ได้เลย ร่างกายของเรา ก็ควบคุมไม่ได้ เวลาไม่
อยากให้ร่างกายแก่ มันก็ยงั แก่จนได้ ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วย มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยจนได้
ไม่อยากให้ตาย มันก็ตายจนได้ ไม่อยากให้โกรธ มันก็โกรธ ไม่อยากให้โลภ มันก็โลภ
ไม่อยากให้หลง มันก็หลง เพราะสิง่ ต่างๆเหล่านี้ ยังไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา
นัน่ เอง บางสิง่ บางอย่างเราก็ไม่สามารถไปควบคุมได้เลย เช่นร่างกายนี้เราควบคุมไม่ได้
เลย เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย ส่วนเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง
ในจิตใจนี้ เราทําได้ เพราะมีคนทํามาแล้ว เช่น พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ท่านทําได้ ถ้าต้องการควบคุมใจของเรา ก็ตอ้ งดําเนินชีวติ ในแนวเดียวกับที่
พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินมา ในเบื้องต้นต้องเสียสละ ต้อง
สละสิง่ ต่างๆทีม่ เี หลือใช้เหลือกิน ทีเ่ กินความจําเป็ นต่อการดํารงชีพ อย่าเก็บสะสมไว้ให้
หนักอกหนักใจ เพราะถ้ามีอะไรก็ตอ้ งมีความกังวล ทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษานัน่ เอง แต่
ถ้าสละไป ให้เป็ นทานกับผูเ้ ดือดร้อน เราก็จะได้ความสุข ได้ความเบาใจ หมดภาระไป
อย่างหนึ่ง ไม่ตอ้ งไปกังวลกับสิง่ ของนัน้ ๆอีกต่อไป ถ้าสละได้มากเท่าไร ใจก็ยง่ิ มีความ
สงบ มีความสุข มีความหนักแน่นมากขึ้นไป
ถ้าได้ฝึกฝนการเสียสละจนกลายเป็ นนิสยั ไปแล้ว ต่อไปเวลาสูญเสียอะไรไป จะไม่
เดือดร้อนใจเลย ใครจะมาเอาอะไรไป ไม่ว่าจะเป็ นสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็ดี คนที่
เรารักก็ดี หรือแม้แต่ชวี ติ ของเราก็ดี เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่หวาดวิตก ไม่กลัว
เพราะได้ฝึกการให้ การเสียสละมา จนเห็นคุณของการเสียสละแล้ว เพราะทุกครัง้ ที่
เสียสละ จิตจะสงบนิ่ง มีความสุข เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ก็ไม่คดิ ทีจ่ ะเบียดเบียนใคร เวลา
ต้องการอะไร ก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะรู้วา่ เป็ นโทษทัง้ กับผู ้อืน่
และกับตนเอง เวลาไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั คนอืน่ ใจของเราก็จะต้องวุน่ วาย กังวล
ไม่สบายใจ เกรงว่าจะต้องได้รบั ผลตอบแทน เมือ่ ทําเขาแล้ว ถ้าเผลอเขาก็คงจะต้องมา
ทําเรา จะเป็ นความรู้สกึ ทีม่ อี ยู่ในใจ แต่ถา้ ไม่ไปทําใคร ไม่ไปกลันแกล้งใคร
่
ไม่ไป
เบียดเบียนใคร ไม่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กบั ใครแล้ว จะมีความรู้สกึ สบายอก
สบายใจ ทําอะไร ไปทีไ่ หน ก็จะไม่มคี วามหวาดระแวง เป็ นการกระทําทีท่ าํ ให้เกิดศีล
ขึ้นมา เพราะไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยวิธีการต่างๆ
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เมือ่ เห็นคุณของการเสียสละ เห็นคุณของการไม่เบียดเบียน เราก็จะเห็นผลทีเ่ กิดขึ้นจาก
การไม่เบียดเบียน จากการเสียสละ คือจิตของเราจะมีความสงบ มีความสุข จะรู้วา่
ความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ท่จี ติ ที่สงบต่างหาก ไม่ได้อยู่ทก่ี ารได้ทรัพย์สมบัติ ได้สง่ิ ต่างๆที่
ต้องการมาครอบครอง เพราะสิง่ ต่างๆเราก็ได้มามากมายแล้ว แต่ก็ยงั ไม่เคยเจอความสุข
แบบนี้สกั ที แต่เมือ่ ได้เสียสละ ได้ละเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื แล้ว จิตของเราก็มี
ความสงบ มีความสุข จึงทําให้อยากจะทําจิตให้สงบมากขึ้น จึงทําให้คดิ แสวงหาทีส่ งบ
ปลีกวิเวกออกจากสังคม เพือ่ สร้างความสงบให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป ให้มอี ยู่ตลอดเวลาเลย
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ ถ้าปลีกวิเวกออกปฏิบตั นิ งั ่ สมาธิ เดินจงกรม
ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับไป ทําแต่กจิ ๒ ชนิดนี้ คือนัง่ สมาธิสลับกับการเดิน
จงกรม ทําจิตให้สงบและเจริญวิปสั สนาปัญญา พิจารณาสังขารทัง้ หลายว่าเป็ นของไม่
เที่ยง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่มีตวั ไม่มีตน ไม่ใช่เป็ นสมบัติของผูใ้ ดทัง้ สิ้น
ถ้าพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว จนเห็นแจ้งชัดอยู่ในใจของเรา ใจก็จะปล่อยวางสังขาร
ทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเรา หรือร่างกายของผูอ้ น่ื ใจก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ เพราะรู้
ว่าถ้าไปยึดไปติด เวลาเกิดการพลัดพรากจากกัน ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ไม่มใี คร
อยากจะทุกข์ เมือ่ รู้วา่ ต้นเหตุของความทุกข์ ก็คอื ความยึดมันถื
่ อมันในสั
่ งขารทัง้ หลาย ก็
ต้องปล่อยวาง จะปล่อยวางได้ ก็ตอ้ งเห็นในความไม่เทีย่ งของสังขารนัน้ ๆ เห็นว่าเป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่เป็ นความสุข เห็นว่าไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องเรา ไม่ใช่ตวั เรา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว ก็
จะไม่ยดึ ไม่ตดิ เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว ก็จะมีความสุข เมือ่ ก่อนนี้คดิ ว่า คนเราจะมี
ความสุขเพราะมีสมบัติ มีข ้าวของเงินทอง มีบริษทั บริวาร มีเพือ่ น มีสามี มีภรรยา ถ้ามี
สิง่ เหล่านี้แล้ว คิดว่าจะมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ ล้วนแต่เป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น เพราะเมือ่ มี
สิง่ ต่างๆเหล่านี้แล้ว ก็ตอ้ งมีความทุกข์ มีความกังวล มีความห่วงใย มีความเศร้าโศก
เสียใจ เมือ่ ต้องพลัดพรากจากกัน
ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว จะไม่มคี วามทุกข์เลย จึงทําให้เห็นได้วา่ ความสุขของคนเรานัน้ ไม่ได้
อยู่ทก่ี ารมีอะไรมากมายก่ายกอง ความสุขอยู่ทก่ี ารไม่มมี ากกว่า ยิ่งไม่มีอะไรได้เลย ยิ่ง
มีความสุข อย่างพระพุทธเจ้า หลังจากทีเ่ สด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว กลับมีความสุขยิง่
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กว่าขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ เพราะขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ยังต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ถึงแม้จะไม่
ยึดไม่ตดิ แต่ร่างกายก็ยงั เป็ นภาระ ภาระทีจ่ ะต้องเลี้ยงดู ภาระทีจ่ ะต้องรักษา ต้องอาบนํา้
อาบท่า เปลีย่ นเสื้อผ้า เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งให้หยูกให้ยา ต้องรับประทานอาหารทุกวัน ต้อง
ออกกําลังกายอย่างสมํา่ เสมอ จึงได้ทรงแสดงว่า ขันธ์น้ เี ป็ นภาระหนักอย่างยิง่ ภาระหะเว
ปัญจะ ขันธา ขันธ์ ๕ เป็ นภาระ เมือ่ ปล่อยวางขันธ์ได้แล้ว จิตจะสบาย ไม่มอี ะไรมา
เกี่ยวข้องอีกต่อไป เป็ นบรมสุขงั ความสุขที่เลิศทีส่ ุด นี่เป็ นสภาพทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงได้
เข้าถึง คือความสุขหลังจากทีไ่ ด้ละสังขาร ได้ดบั ขันธ์เสด็จปรินิพพานไป แต่ก่อนไปทรงมี
ความห่วงใยพวกเรา ทีย่ งั ไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ พวกเรายังมองเห็นตรงกันข้ามกับ
พระพุทธเจ้า เห็นว่าการมีชวี ติ อยู่เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ ต้องอยู่ไปนานๆ แต่หารู้ไม่วา่ ชีวติ มีแต่
ความทุกข์มากกว่าความสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุกข์ทางใจ
ถ้ายังไม่ได้ชาํ ระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากจิตจากใจแล้ว ต่อให้มี
อะไรมากน้อยเพียงไร ก็ยงั มีความรู้สกึ ว่าไม่พออยู่ดี ยังอยากจะมีเพิม่ ขึ้นไปอีก เพราะนี่
เป็ นธรรมชาติของความอยาก ของความโลภทีม่ อี ยู่ในใจ ถ้ามีความโลภความอยากแล้ว
ต่อให้มมี ากมายก่ายกองเพียงไร ก็ยงั หาความสุขไม่เจอ เพราะความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่
ที่คาํ ว่าพอ
ถ้ายังไม่รู้จกั คําว่าพอ
ก็จะไม่รู้จกั ความสุขทีแ่ ท้จริงว่าเป็ นอย่างไร
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างความพอให้เกิดขึ้น ด้วยการปฏิบตั ติ ามคํา
สอนของพระพุทธเจ้า คือให้เสียสละ ให้ทาน ให้ละเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื ให้
บําเพ็ญจิตตภาวนาทําจิตให้สงบ เมือ่ จิตมีความสงบแล้วก็ให้เจริญวิปสั สนา ให้พจิ ารณา
ดูร่างกายว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็ นอสุภ ไม่สวยไม่
งาม เป็ นปฏิกูล มีสง่ิ สกปรกต้องขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลา เพือ่ จะได้ปล่อยวาง
ร่างกายทัง้ ของตนเองและของผูอ้ น่ื เหตุทท่ี าํ ให้เรามีความผูกพันกับผูอ้ น่ื เพราะไม่เห็น
อสุภ ความไม่สวยงามของร่างกาย ไม่เห็นปฏิกูลในร่างกายนัน่ เอง จึงทําให้หลงรัก
ร่างกายของผูอ้ น่ื อยากได้มาเป็ นสมบัตคิ รอบครอง เมือ่ ได้มาแล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั เขา
ทุกข์ดว้ ยความห่วง ทุกข์ดว้ ยความหวง เป็ นความทุกข์มากกว่าความสุข เพราะไม่ได้
ศึกษาปฏิบตั ธิ รรมนัน่ เอง จึงต้องตกหลุมพรางอันนี้ไป แต่ถ ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าอยู่อย่างสมํา่ เสมอ จะเห็นว่าชีวติ คู่กบั ชีวติ เดีย่ วนัน้ เทียบกันไม่ได้ อยู่คน
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เดียวดีกว่าอยู่ ๒ คน อยู่ ๒ คนแล้ววุน่ วาย ต้องมีเรื่องมีราว ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดอกขัด
ใจกันตลอดเวลา อยู่คนเดียวมีใจเป็ นของตน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ตอ้ งแบ่งให้ผูอ้ น่ื คิด
อยากจะทําอะไรก็ทาํ ได้ดงั ใจ ไม่ตอ้ งกังวลว่าผูอ้ น่ื จะคิดอย่างไร การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๙

เบรกใจ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗
การทีญ
่ าติโยมมาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอนัน้ เป็ นการมาติดเบรกให้กบั ใจ เพราะใจก็เปรียบ
เหมือนกับรถยนต์ เวลาวิง่ ไปไหนมาไหน ถ้าไม่มเี บรกย่อมเป็ นอันตรายต่อรถและผูข้ บั ขี่
เพราะเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องหยุด ก็จะไม่สามารถหยุดได้ เช่นเวลามาถึงสีแ่ ยกไฟแดงแล้ว
เจอไฟแดงเข้า ถ้าไม่มเี บรกก็ตอ้ งฝ่ าไฟแดงไป ก็ตอ้ งเกิดอุบตั เิ หตุข้นึ มา หรือเวลาขับรถ
เร็วแล้วจําเป็ นต้องหักเข้าทางโค้ง ก็จะไม่สามารถหักเข้าได้ ถ้าไม่มเี บรกไว้ชะลอให้รถวิง่
ช้าลง ใจก็เหมือนกับรถยนต์ ต้องมีเบรกถึงจะปลอดภัย แต่ใจของพวกเราส่วนใหญ่
มักจะมีเบรกน้อย แต่จะมีคนั เร่งมาก คันเร่งของใจก็คอื ตัณหาชนิดต่างๆ เช่นความ
อยากในกาม เรียกว่ากามตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น เรียกว่าภวตัณหา ความอยาก
ไม่มอี ยากไม่เป็ น เรียกว่าวิภวตัณหา
ในใจของปุถชุ นคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านทัง้ หลายนี้ จะมีคนั เร่งทีจ่ ะคอยเร่งใจอยู่
เสมอ คือความอยากต่างๆ อยากไปเทีย่ ว อยากไปดู อยากไปฟัง อยากไปรับประทาน
เรียกว่ากามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา คือความอยากมีอยากเป็ น เช่น
อยากจะเป็ นสามี อยากจะเป็ นภรรยา อยากจะเป็ นพ่อ อยากจะเป็ นผูใ้ หญ่ อยากจะมี
ตําแหน่งสูงๆ เป็ นผูจ้ ดั การ เป็ นหัวหน้ากอง เป็ นอธิบดี เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนายกฯ เป็ น
ประธานาธิบดี เป็ นกษัตริย ์ วิภวตัณหา คือความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ได้แก่ความไม่
อยากเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่ลาํ บาก ไม่ยากจน ถ้าสังเกตดูภายในใจของเรา จะ
เห็นว่ามีความอยากต่างๆเหล่านี้อยู่ ทีจ่ ะเป็ นตัวผลักดันให้ไปก่อกรรมทําเข็ญ ไปสร้าง
เรื่องสร้างราว สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุน่ วายใจ ให้กบั เราอย่างไม่รู้จกั จบ
จักสิ้น เพราะใจขาดเบรก
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แต่ถา้ ได้มาวัดอย่างสมํา่ เสมออย่างทีท่ ่านทัง้ หลายทํากันอยู่น้ ี
ก็เท่ากับได้มาติดเบรก
ให้กบั ใจ เพราะเมือ่ มาวัดก็จะได้ทาํ บุญถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ิ
ธรรม เป็ นการสร้างเบรกให้กบั ใจ เบรกของใจมีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. ศรัทธา
ความเชื่อ ๒. วิริยะ ความพากเพียร ๓. สติ ความระลึกรู้ ๔. สมาธิ ความตัง้ มันของจิ
่
ต
และ ๕. ปัญญา ความฉลาดรอบรู้ นี่คอื เครื่องมือหรือเบรกของใจ ถ้าได้มาวัดก็จะได้
สร้างเบรกให้เกิดขึ้นภายในใจ เพราะจะมาวัดได้ก็ตอ้ งมีศรัทธา ความเชื่อ เชื่อในคําสัง่
สอนของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ช่วย
พัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรือง ให้มคี วามสุข มีความสบาย เราจึงมาวัดกัน มาทําบุญถวาย
ทานรักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าพยายามมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีวิรยิ ะ
ความอุตสาหะพากเพียรพยายาม พอถึงวันพระก็มากัน หรือวันเสาร์วนั อาทิตย์ทว่ี า่ งจาก
ภารกิจการงาน ก็มากัน ต้องมีความพากเพียร มีวิริยะถึงจะมาได้
ถ้ามีแต่ความเกียจคร้าน ก็จะไม่อยากตื่นแต่เช้า ไม่อยากจะมาให้เสียเวลา อยู่กบั บ้าน
นอนให้สบาย กินให้สบาย ไม่ดกี ว่าหรือ แต่เพราะมีศรัทธา ความเชื่อ มีความรักในการ
ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงทําให้มคี วามพากเพียร เมือ่ มาประกอบสิง่ ต่างๆที่
วัด ก็ตอ้ งมีสติ มีความระวัง รอบคอบ ระลึกรู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่ เวลาตัก
บาตรก็ตอ้ งมีสติ ขณะทีต่ กั ข้าวเข้าไปในบาตร ก็ตอ้ งมีความระมัดระวัง ไม่ให้ทพั พีไป
กระทบกับบาตร อย่างนี้ก็ตอ้ งมีสติ คือการระลึกรู้ ควบคุมจิตให้อยู่กบั กิจกรรมต่างๆที่
กําลังทําอยู่ในขณะนัน้ กําลังตักบาตรก็ให้มีสติอยู่กบั การตักบาตร กําลังถวายทานก็ให้มี
สติอยู่กบั การถวายทาน กําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็มสี ติอยู่กบั การฟังเทศน์ฟงั ธรรม ให้ใจ
รับรู้คาํ เทศน์ทม่ี าสัมผัสทีห่ ูเข้ามาสู่ใจ อย่าให้ใจลอยไปลอยมา คิดเรื่องราวต่างๆนานา
เมือ่ มีสติควบคุมใจ จิตก็จะมีสมาธิ คือจิตจะตัง้ มัน่ ตัง้ อยู่ในปัจจุบนั ตัง้ อยู่กบั ภารกิจ
การงานทีก่ าํ ลังทํา
อย่างในขณะนี้จติ กําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่ ไม่คดิ ถึงเรื่องอดีตทีผ่ ่านมา ไม่คดิ ถึง
อนาคตทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา ขณะนี้กาํ ลังฟังธรรม ก็มสี ติควบคุมจิตให้รบั รู้ ให้อยู่กบั การ
ฟัง เมือ่ สามารถควบคุมจิตให้มสี ติอยู่อย่างต่อเนื่องกับการฟัง จิตก็จะตัง้ มัน่ แล้วก็จะ
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สงบตัวลง การตัง้ มันของจิ
่
ต คือสมาธินนั้ มีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ ๑. สมาธิทต่ี งั้ อยู่
กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นลมหายใจเข้าออก หรือคําบริกรรมพุทโธๆๆ จนจิตรวมลง
เป็ นหนึ่งและสงบนิ่ง ถ้าสงบนิ่งอยู่ชวั ่ ขณะหนึ่ง เรียกว่าขณิ กสมาธิ ถ้าสงบนิ่งอยู่นาน
เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ๒. สมาธิทอ่ี ยู่กบั การทํางาน จิตไม่ส่ายแส่ไปทีโ่ น่นมาทีน่ ่ี เช่นเวลา
อ่านหนังสือก็มสี มาธิอยู่กบั การอ่านหนังสือ เวลาทํางานทํากิจกรรมต่างๆ ก็มสี มาธิอยู่กบั
งานต่างๆเหล่านัน้ ถ้ามีสมาธิอยู่กบั การทํางาน การทํางานย่อมเกิดผล ไม่ผดิ พลาด
เพราะมีความจดจ่อคอยเฝ้ าดูอยู่ ผลดีก็เกิดขึ้นมา ถ้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็จะเกิดปัญญา
เกิดความฉลาดขึ้นมา รู้เรื่องราวต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
อย่าไปคิดว่าคนฟังธรรมทุกคนจะฉลาด เพราะถ้าฟังไม่เป็ น ก็จะไม่รู้เรื่อง เช่นเวลาฟังก็
นัง่ คุยกัน อย่างนี้ก็จะไม่รู้เรื่อง หรือถ้าไม่ได้คุยกัน แต่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็จะไม่รู้
เรื่องทีพ่ ระกําลังสอนกําลังเทศน์เช่นกัน แต่ถา้ ตัง้ ใจฟังด้วยสติ ควบคุมจิตให้รบั รู้กบั
ธรรมะ ทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับใจ แล้วก็พจิ ารณาตาม ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา เกิดความฉลาด
ขึ้นมา เพราะธรรมะสอนให้เป็ นคนฉลาดนัน่ เอง ธรรมะสอนเหตุ สอนผล สอนความจริง
เมือ่ รู้เหตุ รู้ผลแล้ว ก็จะสามารถแยกแยะได้วา่ เหตุอนั ใดเป็ นเหตุทส่ี ร้างความเจริญ เหตุ
อันใดเป็ นเหตุทส่ี ร้างความเสือ่ มเสีย เมือ่ รู้ก็จะได้ทาํ แต่เหตุทส่ี ร้างความเจริญ ส่วนเหตุท่ี
สร้างความเสือ่ มก็ลดละไป เช่นรู้วา่ การเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบ
คนชัว่ เป็ นมิตร ความเกียจคร้าน เป็ นเหตุของความเสือ่ มเสีย ก็พยายามลดละอบายมุข
ต่างๆเหล่านี้ พยายามเลิก พยายามไม่ไปคบกับคนทีม่ พี ฤติกรรมแบบนี้ เพราะถ้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ก็จะต้องถูกชวนให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ถ้าเสียดายเพื่อน เราก็จะ
เสียคน ถ้าต้องพบกับคนทีช่ กั จูงให้ไปในทางทีไ่ ม่ดี ก็ตอ้ งเลือกตัวเราไว้ก่อน อย่าไป
เลือกเพือ่ น เพราะเพือ่ นมีอยู่มากมายก่ายกอง มีเป็ นล้าน เราสามารถเลือกได้ เพือ่ นมีทงั้
เพือ่ นดีและเพือ่ นไม่ดี ถ้าเพือ่ นไม่ดจี ะชวนไปในทางทีไ่ ม่ดี ก็อย่าไป เบรกใจไว้ เบรก
ด้วยปัญญา ถ้าไปแล้วเสียคน ต้องมาเสียใจทีหลัง สูอ้ ย่าไปดีกว่า อย่าคบกับเขาดีกว่า
นี่เรียกว่าปัญญา ความฉลาด รู้ผดิ ถูกดีชวั ่ รู้เหตุรู้ผลของความเจริญและความเสื่อม
ทัง้ หลาย เมือ่ รู้แล้วก็จะสามารถยับยัง้ จิตใจไม่ให้ไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้ นี่คอื
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ความหมายของเบรกใจ เราจึงต้องเจริญธรรมะทัง้ ๕ ประการนี้ คือต้องมีความเลือ่ มใส
ศรัทธา ศรัทธาจะเจริญก้าวหน้าได้ ก็ตอ้ งเข้าหาบัณฑิต หาผู ้รู้ หาพระสุปฏิปนั โน
ทัง้ หลาย เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของท่านแล้ว ก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจในสิง่ ต่างๆที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จนในทีส่ ุดก็จะรู้จะเห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เมือ่ ถึง
ขัน้ นัน้ แล้ว จะไม่สงสัยในธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนเลย
่
ความเชื่อก็ไม่มคี วาม
จําเป็ นต่อไป เพราะเห็นความจริงแล้ว ความเชื่อเป็ นตัวนําทางให้เข้าสู่ความจริง เมือ่ เห็น
ความจริงแล้ว ก็ไม่ตอ้ งอาศัยความเชื่ออีกต่อไป คนอืน่ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มี
ผลกระทบกับเรา เพราะเห็นด้วยตาของเราแล้ว รู้ดว้ ยใจแล้วว่าเป็ นอย่างนี้จริงๆ
เวลาไปหาหมอ หมอก็วนิ ิจฉัยโรคของเรา เสร็จแล้วก็สงจ่
ั ่ ายยาให้มารับประทาน ถ้าไม่มี
ศรัทธาความเชื่อในหมอ ก็จะไม่กล้ารับประทานยา ก็จะไม่รู้วา่ ยาทีห่ มอให้มาจะรักษาโรค
ของเราได้หรือไม่ แต่ถา้ เชื่อหมอ ยอมเสีย่ งยอมตาย เชื่อว่าหมอไม่โกหกหลอกลวง เชื่อ
ว่าหมอมีความเมตตา มีความหวังดี ก็รบั ประทานยาทีห่ มอให้มา เมือ่ รับประทานไปแล้ว
ถ้าโรคหายก็รู้วา่ เป็ นยาทีใ่ ช้ได้ผล สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ ต่อไปไม่ตอ้ งเชื่อ
หมอก็ได้ เวลาเป็ นโรคนี้อกี ก็ไปหายานี้มารับประทานเองก็ได้ นี่คอื ความหมายของ
ความเชื่อ ไม่ได้ให้เชื่อเฉยๆ ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงาย แต่เชื่อแล้วต้องนําไปพิสูจน์
พระพุทธเจ้าสอนให้ละเว้นจากอบายมุขต่างๆ ก็ตอ้ งพิสูจน์ดูวา่ หลังจากได้ละเว้นจาก
อบายมุขต่างๆแล้ว ชีวติ ดีข้นึ หรือเลวลง ทรงสอนให้ละเว้นจากการกระทําบาปทัง้ ปวง ละ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ จากการลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกพูดปดมดเท็จ
ก็ลองไปประพฤติดู แล้วดูซวิ า่ ชีวติ จะเจริญขึ้นหรือเสือ่ มลง
การดูความเจริญความเสือ่ ม ก็ไม่ได้ดูทเ่ี งิน ว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง เพราะคนทีไ่ ปโกงมา
ก็มเี งินมากขึ้นได้ อย่างนี้ไม่ใช่ความเจริญ ความเจริญหมายถึงการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื
จิตมีความเมตตากรุณามากขึ้น มีความสงบร่มเย็นเป็ นสุขมากขึ้นไปต่างหาก ทีเ่ ป็ นความ
เจริญ เป็ นอานิสงส์ของการรักษาศีล ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในท้ายของศีลว่า สีเลน นิ พพุติง
ยันติ ศีลเป็ นเครื่องระงับดับความทุกข์ ความวุน่ วายใจ คนทีไ่ ม่ไปก่อกรรมทําเข็ญสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื จิตใจจะสงบ ไม่วนุ่ วาย แต่คนทีไ่ ปสร้างความเดือดร้อน
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ให้กบั ผูอ้ น่ื จะต้องมีความหวาดระแวง มีความกังวล มีความวิตก กลัวว่าจะต้องถูกเรียก
เอาคืนไป คือถูกทําร้าย เมือ่ ไปทําร้ายเขา ก็ตอ้ งคิดว่าเขาจะต้องมาทําร้ายเรา แต่คนทีไ่ ม่
ไปทําร้ายผูอ้ น่ื ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ย่อมอยู่เย็นเป็ น
สุข เพราะจิตใจไม่มคี วามหวาดระแวง ไม่มคี วามกลัวนัน่ เอง
หลังจากทีไ่ ด้พสิ ูจน์เห็นความจริงแล้ว ต่อไปใครจะพูดอย่างไร เช่นว่าบาปบุญไม่มี ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร เราจะไม่เดือดร้อน ไม่กงั วล เพราะรู้วา่ คนทีพ่ ูดแบบนัน้ เป็ นคนตาบอด เป็ น
คนทีไ่ ม่ได้สมั ผัสกับความจริง เหมือนกับทีศ่ รัทธาญาติโยมได้มาทีว่ ดั ญาณฯ ได้เห็น
สภาพต่างๆของวัดญาณฯว่าเป็ นอย่างไร เวลาใครมาพูดมาบอกว่าเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้
เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ เพราะรู้อยู่แกใจแล้วว่าสภาพของวัดญาณฯนัน้ เป็ นอย่างไร แต่
จะรู้วา่ เขาพูดจริงหรือไม่จริง เพราะเราเห็นความจริงแล้วนัน่ เอง นี่ก็คอื ความหมายของ
การมีศรัทธาทีน่ าํ ไปสู่การปฏิบตั ดิ ว้ ยวิริยะ ด้วยสติ ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา เพือ่ ให้เกิด
ความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาภายในใจ เมือ่ รู้แล้วก็เท่ากับมีเบรกไว้ระงับจิตใจ เวลาจะโกรธก็
จะไม่โกรธ เพราะรู้วา่ เวลาโกรธเราเป็ นผูเ้ ดือดร้อน ใจจะร้อนเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมา เวลา
เห็นอะไรอยากจะได้ ก็ระงับความอยากได้ เพราะรู้วา่ ความอยากเป็ นตัวสร้างความทุกข์
ความวุน่ วายใจ
ถ้าไม่ได้มาวัด ไม่ได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่ได้มาทําบุญทําทาน รักษาศีลปฏิบตั ธิ รรม
เราจะไม่มเี บรกไว้เบรกใจ เวลาเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็จะหยุดใจไม่ได้ อยากจะกิน
เหล้าก็หยุดไม่ได้ อยากจะเล่นการพนันก็หยุดไม่ได้ อยากจะออกไปเทีย่ วกลางคืนก็หยุด
ไม่ได้ ทัง้ ๆทีร่ ู้อยู่แก่ใจ เพราะเป็ นเมืองพุทธ มีศาสนาคอยสังสอนอยู
่
่เสมอว่าอบายมุข
เป็ นความเสือ่ ม เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําลายเผาผลาญความสุขความเจริญของเราให้หมดไป ทัง้ ๆ
ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั และรู้อยู่ แต่เมือ่ เกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดไม่ได้ เพราะไม่มเี บรก ไม่ได้
เข้าวัด ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่ได้สร้างศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญานัน่ เอง เมือ่ ไม่มี
เบรกก็เหมือนกับรถทีไ่ ปถึงสีแ่ ยกไฟแดง ก็ตอ้ งชนแหลกเท่านัน้ แหละ เมือ่ ห้ามจิตใจ
ไม่ได้ ก็ตอ้ งทําในสิง่ ทีน่ าํ ความเสือ่ มเสีย ความเดือดร้อนวุน่ วายมาให้ จนในทีส่ ุดก็
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จะต้องหมดเนื้อหมดตัวหมดชีวติ ไป เพราะเมือ่ หมดเนื้อหมดตัวแล้ว ก็ไม่รู้วา่ จะอยู่
ต่อไปทําไม ก็ฆ่าตัวตายเสียเลย
ถ้าไม่มเี บรกไว้คอยเบรกใจ เวลาเห็นอะไร อยากจะได้อะไร ถ้าหาด้วยลําแข้งลําขา ด้วย
สติปญั ญาของตนไม่ได้ ก็ตอ้ งหามาด้วยวิธีฉอ้ โกง ไปลักไปขโมย ไปโกหกหลอกลวง
เวลาเห็นสามีภรรยาของผูอ้ น่ื อยากจะได้มาครอบครอง ก็จะหักห้ามจิตใจไม่ได้ เพราะไม่
มีเบรก ก็จะต้องไปเป็ นชู ้ เป็ นเมียน้อย อยู่แบบไม่มเี กียรติ อยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อยู่
แบบขโมย อย่างนี้จะดีทต่ี รงไหน แต่กต็ อ้ งเอา เพราะสูค้ วามอยากไม่ได้ ความอยากมัน
ล้นอยู่ภายในใจ อยากจะสุข อยากจะสบาย อยู่กบั เขาแล้ว เขาจะได้เลี้ยงดูเรา ถึงแม้จะ
เป็ นบ้านเล็กบ้านน้อยก็ยอมเป็ น นี่เป็ นเพราะความเกียจคร้าน ถ้ามีความขยันแล้วรับรอง
ได้วา่ ความเสื่อมจะเข้าไม่ถงึ ตัวเรา เพราะเมือ่ มีความขยัน ตอนเป็ นเด็กก็จะขยันเรียน
หนังสือ ขยันทํางานช่วยพ่อแม่ ขยันหาเงินหาทองเพือ่ ไปเรียนหนังสือ เมือ่ เรียนจบ ก็
ขยันทํามาหากิน มีเงินมีทอง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวติ การงาน มีคนชื่นชมยินดี
ระหว่างคนเกียจคร้านกับคนขยันนัน้ ก็เหมือนกับสิง่ ทีม่ คี ่ากับไม่มคี ่า เหมือนทองกับ
ก้อนอิฐ อย่างไหนจะมีค่ากว่ากัน ทองย่อมมีค่ากว่าก้อนอิฐอย่างแน่นอน
คนก็เหมือนกัน คนขยันกับคนเกียจคร้านมีค่าแตกต่างกัน ไม่มใี ครอยากจะคบกับคน
เกียจคร้าน มีแต่ชอบคบกับคนขยัน เวลาคนขยันไปอยู่ทไ่ี หนกับใครมีแต่คนรัก ชื่นชม
ยินดี เวลาจากไปก็เสียดาย เวลากลับมา ก็ดอี กดีใจ ถ้าเป็ นคนเกียจคร้าน ไปอยู่กบั ใคร
ก็มแี ต่คนสาปแช่ง มีแต่คนขับไล่ อยากให้ไปอยู่ไกลๆ อยู่ก็มแี ต่จะดูดทรัพย์ ดูดความ
เจริญ จึงไม่ยนิ ดีทจ่ี ะให้คนเกียจคร้านอยูด่ ว้ ย มีแต่อยากจะขับไล่ไสส่ง เวลาไปก็มแี ต่
ความโล่งอกโล่งใจ เวลากลับมาก็จะมีแต่ความเบือ่ หน่ายอิดหนาระอาใจ นี่คอื ความ
แตกต่างระหว่างความเกียจคร้านกับความขยัน ถ้าไม่ได้มาวัดก็จะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ ไม่เกิด
ปัญญา เพราะจะถูกความหลงคอยสอนให้เห็นผิดเป็ นชอบ ทําไมคนเราถึงเกียจคร้าน ก็
เพราะมีความหลงครอบงําจิตใจ ไม่ได้มปี ญั ญาแสงสว่างคอยเตือน คอยสอน คอยบอก
ว่าความเกียจคร้านเป็ นตัวทําลาย ไม่ใช่ตวั ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แต่ถา้ มาวัด
มาฟังธรรม ก็จะเกิดความรู้เกิดปัญญา เกิดความฉลาดขึ้นมา
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เมือ่ รู้แล้วว่าความเกียจคร้านเป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นเหมือนยาพิษ ก็จะไม่เข้าใกล้ ไม่หยิบ
ขึ้นมากินอย่างแน่นอน เพราะไม่ใช่ยา ไม่เหมือนปัญญา ซึง่ เป็ นเหมือนกับยา มีปญั ญา
มากน้อยเท่าไรก็จะสามารถรักษาโรคใจได้มากน้อยเพียงนัน้ โรคใจคืออะไร ก็คอื ความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากความหวาดกลัวทัง้ หลาย หวาดกลัวในความแก่ ความเจ็บ ความตาย
หวาดกลัวในการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง แต่ถา้ มีปญั ญาแล้ว
จิตจะมีความกล้าหาญ ไม่มคี วามกลัว เพราะปัญญาจะสอนจิตให้รู้วา่ สิง่ ทีแ่ ก่ ทีเ่ จ็บ ที่
ตายไป ไม่ใช่ตวั จิต สิง่ ทีแ่ ก่ ทีเ่ จ็บ ทีต่ าย เป็ นร่างกายต่างหาก แต่ตวั จิตผูก้ ลัวความแก่
ความเจ็บ ความตายหาได้แก่ หาได้เจ็บ หาได้ตายไปกับร่างกายไม่ เมือ่ ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว
จะเห็น เมือ่ จิตรวมลงเป็ นสมาธิ จะเห็นว่ากายกับจิตเป็ นคนละส่วนกัน เป็ นเหมือนกับนํา้
กับขวดนํา้ เวลาอยู่ในขวดจะรู้สกึ ว่าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ถา้ เทนํา้ ออกจากขวดใส่
ไปในแก้ว ก็จะรู้วา่ นํา้ เป็ นอย่างหนึ่ง ขวดเป็ นอย่างหนึ่ง
เวลาปฏิบตั ธิ รรมด้วยสติ ทําจิตให้สงบรวมลงเป็ นสมาธิแล้ว กายกับใจก็จะแยกออกจาก
กัน กายก็อยู่ส่วนหนึ่ง ใจก็อยู่ส่วนหนึ่ง แล้วก็จะรู้วา่ กายไม่ใช่เรา กายไม่ใช่ใจ ใจกับกาย
เป็ นคนละส่วนกัน เวลากายเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็ไม่ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วยตามไปด้วย คนทีม่ ี
ปัญญาจึงไม่เจ็บเวลาเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ เจ็บเพียงแต่ร่างกายเท่านัน้ แต่ใจไม่เดือดร้อน
วุน่ วาย ไม่หวาดวิตกว่าโรคจะหายหรือไม่ จะตายหรือเปล่า อย่างนี้จะไม่มใี นใจของคนที่
มียาธรรมโอสถคือปัญญา นี่คอื ความหมายของการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม แล้วนําธรรมทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ ขอให้ลองนําไปปฏิบตั เิ ถิด ด้วยวิริยะ อุตสาหะ ทําบุญทําทานได้มาก
น้อยเพียงไร ก็ขอให้ทาํ อย่างสมํา่ เสมอ ทําทัง้ ทีว่ ดั และทีบ่ ้าน และทีอ่ น่ื ๆ ทําได้ทกุ แห่งทุก
หน ไม่จาํ กัดสถานทีแ่ ละเวลา ศีลก็พยายามรักษาไว้ให้ดี อย่าไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื
พยายามเจริญสติอยู่เสมอ เวลาคิดอะไรให้มสี ติรู้อยู่ เวลาคิดทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี จะยับยัง้ ได้
เช่นจะเสพสุรายาเมา พอรู้วา่ คิดอย่างนัน้ ก็ระงับได้ พอคิดว่าจะเล่นการพนัน ก็ระงับได้
จะพูดปดมดเท็จ ก็ระงับได้ จะฉ้อโกง ก็จะระงับได้ เพราะมีสติ และมีสมาธิ จิตตัง้ มัน่
อยู่กบั ปัจจุบนั มีปญั ญารู้ผดิ รู้ถูกรู้ดรี ู้ชวั ่ เมือ่ รู้เแล้วเวลาจิตจะคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี ก็เบรก
จิตได้ เพราะมีเบรกนัน่ เอง
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นี่แหละคืออานิสงส์ผลอันดีงามทีจ่ ะได้รบั กันเวลามาวัด
มาสร้างเบรกให้มกี าํ ลังมาก
ยิง่ ๆขึ้นไป จนกระทังเป็
่ นเบรกทีเ่ บรกได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แม้กระทังภพชาติ
่
ก็เบรกได้
อย่างเบรกของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต์ คือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญานัน้
เต็มเปี่ ยม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีอานุภาพมีพลัง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถหยุดตัณหาทัง้
๓ ได้อย่างเด็ดขาด หยุดกามตัณหาความอยากในกาม หยุดภวตัณหาความอยากมี
อยากเป็ น หยุดวิภวตัณหาความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ นได้โดยสิ้นเชิง เมือ่ หยุดได้โดย
สิ้นเชิงแล้ว ภพชาติทต่ี อ้ งอาศัยความอยากทัง้ ๓ เป็ นตัวพาไปก็ไม่มอี กี ต่อไป
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายจึงไม่ไปเกิดอีกต่อไป จิตของท่านหยุดแล้ว
เรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เมือ่ ไม่เกิด ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด เพราะเมือ่ ไม่เกิด
แล้วจะเอาความทุกข์มาจากทีไ่ หน ความทุกข์มาได้เพราะมีการเกิด เมือ่ เกิดออกมาจาก
ท้องแม่ก็รอ้ งห่มร้องไห้แล้ว เมือ่ แก่ก็ทกุ ข์ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทกุ ข์ ตายก็ทกุ ข์
แต่ถา้ ไม่เกิดแล้วจะเอาความทุกข์มาจากทีไ่ หน และการทีจ่ ะไม่เกิดได้ก็ตอ้ งมีเบรกใจ
นัน่ เอง เบรกความอยากทัง้ ๓ ไม่ไปอยากกับอะไรอีกต่อไปในโลกนี้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว
ก็จะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจอย่างเดียว เพราะทุกข์ทงั้ หลายทีเ่ กิดจากความอยากนัน้
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นนั ่ เอง เพราะมีเบรกใจ มีศรัทธาเต็มเปี่ ยม เต็ม ๑๐๐ มีวริ ิยะความ
พากเพียรเต็ม ๑๐๐ มีสติเต็ม ๑๐๐ มีสมาธิเต็ม ๑๐๐ มีปญั ญาเต็ม ๑๐๐ เมือ่ มีธรรม
เหล่านี้เต็มร้อยแล้ว ก็เท่ากับมีเบรกเต็ม ๑๐๐ ในหัวใจ เมือ่ มีเบรกเต็ม ๑๐๐ ในหัวใจ
แล้ว เรื่องของการไปก่อเวรก่อกรรม สร้างภพสร้างชาติ ก็จะไม่มกี บั จิตดวงนัน้ อีกต่อไป
เพราะจิตดวงนัน้ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากภัยทัง้ หลาย หลุดพ้น
จากทุกข์ทงั้ หลายแล้วโดยสิ้นเชิง เป็ นจิตทีม่ แี ต่บรมสุขไปตลอดอนันตกาล นี่เป็ นผลทีจ่ ะ
ตามมา สําหรับท่านทีม่ วี ริ ิยะอุตสาหะ มาวัดอย่างสมํา่ เสมอ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๐

ภาวนามยปัญญา
๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๗

การทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอนัน้
ก็เป็ นเพราะความเลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนา ทีเ่ กิดจากศรัทธาความเชื่อ และปัญญาความเห็นชอบ แต่ความเลือ่ มใส
ทีเ่ กิดจากศรัทธา ยังไม่แน่วแน่มนคง
ั่
มีโอกาสหวันไหวสั
่
นคลอนจนล้มเลิ
่
กไปได้ ไม่
เหมือนกับความเลือ่ มใสทีเ่ กิดจากปัญญาความเห็นชอบ เป็ นความรู้จริงเห็นจริง ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เป็ นความเลือ่ มใสทีม่ คี วามแน่วแน่มนคงถาวร
ั่
ไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้นก็ตาม จะไม่ทาํ ให้ความเลือ่ มใสชนิดนี้หวันไหวได้
่
ความเลือ่ มใสทีเ่ กิดจากศรัทธา
เปรียบเหมือนคนตาบอด ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ต่างๆจากผูอ้ น่ื แต่ยงั ไม่ได้เห็นด้วยตนเอง จึง
ไม่มคี วามแน่ใจ ไม่มคี วามมันใจ
่ ส่วนความเลือ่ มใสทีเ่ กิดจากปัญญาความเห็นชอบนัน้
เปรียบเหมือนคนตาดีทม่ี องเห็นสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย เมือ่ เห็นแล้วย่อมมีความมันใจ
่
สําหรับผู ้ทีย่ งั ไม่มปี ญั ญา มีแต่ความเลือ่ มใสทีเ่ กิดจากศรัทธา ขัน้ ต่อไปทีพ่ งึ กระทําก็คอื
พยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น ปัญญาในทางพระพุทธศาสนานัน้ เกิดขึ้นได้ ๓ ลักษณะ
ด้วยกัน คือ ๑. สุตตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านธรรมะคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ๒. จินตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิดไตร่ตรอง เช่นบางท่าน
อาจจะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ หรือได้ศึกษาธรรมะมาก่อน แต่เป็ นคนทีช่ อบใคร่ครวญ
ชอบคิดไตร่ตรองอยู่เรื่อยๆ ด้วยเหตุดว้ ยผล ก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ ๓.
ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตตภาวนา ในปัญญาทัง้ ๓
ชนิดนี้ ๒ ชนิดแรกยังไม่เป็ นมรรคเป็ นผล ไม่เหมือนกับปัญญาชนิดที่ ๓ เป็ นปัญญาที่
ทําให้เกิดมรรคผลได้เต็มร้อย
ในวันนี้ท่านกําลังเจริญสุตตมยปัญญากัน คือกําลังฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่
สอนให้ละเว้นจากอบายมุขต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วเตร่ คบคน
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ชัว่ เป็ นมิตร ความเกียจคร้าน หลังจากได้ยินได้ฟงั แล้ว ก็จะนําไปปฏิบตั ติ ่อ แต่ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เช่นเคยเสพสุรายาเมาเป็ นนิสยั ถึงแม้จะรู้วา่ การเสพสุราเป็ นพิษเป็ น
โทษเป็ นภัยกับตน แต่ก็ยงั เลิกไม่ได้ นี่คอื ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั แต่นาํ เอาไป
ปฏิบตั ไิ ม่ได้ แต่ถา้ ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะเสพ ก็พยายามฝื น พยายามสอนตนเองว่า การเสพ
สุรามีแต่ความเสียหายตามมา เสียเวลา เสียเงิน เสียทอง เสียสุขภาพ ชีวติ จะสัน้ กว่าคน
ทีไ่ ม่ได้เสพ ถ้าคอยพรํา่ เตือนสอนตนเองอยู่เรื่อยๆ อย่างสมํา่ เสมอ ไม่ชา้ ก็เร็ว จิตก็จะมี
พลัง ทําให้เลิกเสพสุรายาเมาได้ ถ้าเลิกได้ก็แสดงว่ามีปญั ญาชนิดที่ ๓ คือภาวนามย
ปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ เพราะเห็นโทษของการเสพและเห็นคุณของการเลิก
เสพ เมือ่ เห็นคุณเห็นโทษของการละและการเสพแล้ว ก็จะไม่เสพอีกต่อไป ถึงแม้ใครจะ
เอาสุราราคาแพงๆมาให้ดม่ื ฟรีๆ ก็จะไม่อยากดืม่ เพราะเห็นโทษ เหมือนกับคนทีเ่ ห็นพิษ
ภัยของอสรพิษ เวลาใครจะให้งูพษิ มาฟรีๆเปล่าๆ ก็ไม่อยากจะได้ เพราะไม่รู้วา่ จะเอามา
ทําอะไร มีแต่จะเกิดโทษ ถ้าเผลอก็จะถูกกัดตายได้ นี่ก็คอื ลักษณะของปัญญาทีเ่ รียกว่า
ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ถ้ามีปญั ญาแบบนี้แล้ว จะสามารถละสิง่
ต่างๆทีเ่ ป็ นโทษได้ทงั้ หมด จะทําแต่สง่ิ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์โดยถ่ายเดียว เพราะเห็นโทษ
ของสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ และเห็นคุณของสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณ
แต่การจะเห็นแบบนี้ได้ จะต้องเกิดจากการปฏิบตั ิ พรํา่ สอนตนเองอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ถ้า
ไม่ได้พรํา่ สอนแล้วจิตก็จะเผลอ แล้วก็จะหวนไปคิดแบบเดิมๆ ทีเ่ คยคิดมาก่อน เวลา
ใครมาชวนไปเสพสุราก็บอกว่าไม่เป็ นไร เสพเพียงครัง้ เดียวแค่นนั้ เอง มันก็เป็ นการแก้
ตัวไปแบบนํา้ ขุน่ ๆ ทําให้ไม่สามารถเลิกเสพสุราได้ ทุกครัง้ เวลาอยากจะดืม่ ก็บอกว่าไม่
เป็ นไรนิดๆหน่อยๆ จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นี่คอื ลักษณะของคนทีร่ ู้วา่ สุราเป็ นโทษ แต่
ยังไม่สามารถเลิกได้ เพราะไม่มวี ิริยะความอุตสาหพยายาม ไม่มขี นั ติความอดทน ไม่มี
สมาธิทจ่ี ะดึงจิตไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความอยาก การทีจ่ ะให้เกิดปัญญาแบบ
ภาวนามยปัญญาได้ จึงจําเป็ นต้องมีการปฏิบตั ิธรรม คือต้องฝึ กทําจิตให้สงบให้ได้ก่อน
เพราะการทําจิตให้สงบเป็ นการดึงจิตไว้ จิตก็เปรียบเหมือนกับม้าตัวหนึ่ง ถ้าไม่มวี ธิ ี
บังคับควบคุมให้ม ้าหยุด ม้าก็จะเดินไปเรื่อยๆ ไม่สามารถควบคุมม้าได้ เวลาม้าพยศก็
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ไม่สามารถหยุดความพยศของม้าได้ แต่ถา้ รู้จกั วิธีฝึกม้า ทําให้ม ้าหยุดตามคําสังได้
่
ต่อไปม้าจะทําอะไรก็ไม่สามารถทําไปตามอําเภอใจได้
จิตก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้ายังไม่ได้ฝึกทําสมาธิ จิตก็จะไม่อยู่ภายใต้อาํ นาจ ทําให้เราไม่
สามารถควบคุมบังคับจิตให้หยุดนิ่งได้ ให้คิดในสิง่ ทีต่ อ้ งการจะให้คดิ เช่นโทษของสุรา
จิตก็จะไม่อยู่กบั ความคิดนัน้ อาจจะคิดได้เพียงครัง้ สองครัง้ แล้วก็แวบไปคิดเรื่องอืน่ ต่อ
เมือ่ ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะลืมคิดถึงโทษของสุรา แต่ถา้ มีสมาธิ เราก็จะสามารถควบคุมจิตให้
หยุด ให้ทาํ ตามคําสังได้
่ เวลาจะสอนจิตให้รู้เรื่องโทษของสุรา จิตก็จะคอยรับฟัง ไม่ชา้ ก็
เร็วความรู้เรื่องโทษของสุราก็จะซึมซาบเข้าไปในจิต เมือ่ ถึงเวลาทีอ่ ยากจะเสพสุรา ก็จะมี
ปัญญาความรู้โทษของสุรา มาหักห้ามจิตใจ ไม่ให้ไปเสพสุรา เพราะไม่อยากจะรับโทษ
ไม่อยากจะตายก่อนวัย แต่คนทีย่ อมตายก่อนวัย ก็เพราะไม่มกี าํ ลังหักห้ามจิตใจของตน
ไม่มกี าํ ลังหักห้ามความอยาก เมือ่ เกิดความอยากแล้วก็ตอ้ งคล้อยตามความอยากไป
เช่นเดียวกับการกระทําสิง่ อืน่ ๆทีเ่ ป็ นโทษ ก็เกิดจากจิตทีไ่ ม่มภี าวนามยปัญญา เพราะ
ไม่ได้ฝึกฝนจิต ปล่อยให้จติ เป็ นไปตามอัธยาศัย ตามอําเภอใจ นึกอยากจะทําอะไรก็
ปล่อยให้ทาํ ไป พอเวลาไปทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษก็หกั ห้ามไม่ได้ จนในทีส่ ุดก็ตอ้ งรับโทษนัน้
ไปด้วยวิธีต่างๆ บางคนถึงกับต้องเข้าคุกเข้าตะรางไป บางคนถึงกับถูกลงโทษประหาร
ชีวติ หรือเสียชีวติ ไปก่อนเวลาอันควร เช่นขับรถในขณะทีม่ นึ เมา อาจจะประสบอุบตั เิ หตุ
ถึงแก่ความตายได้ เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่มปี ญั ญาชนิดที่ ๓ คือภาวนามยปัญญา
นัน่ เอง ปัญญาชนิดแรกคือสุตตมยปัญญานี้ ส่วนใหญ่เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั กันเสมอ มีคน
คอยสอน คอยบอก คอยประกาศอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นเวลามีเทศกาลที ก็มกี ารรณรงค์
บอกกัน ว่าอย่าไปขับรถในขณะทีเ่ สพสุรายาเมา แต่เนื่องจากว่าฟังแล้วไม่เอามาใส่ใจ ไม่
เอามาทบทวน ไม่เอามาคอยเตือนใจ ฟังเข้าหูซา้ ยออกหูขวา ปัญญาแบบนี้เลยไม่เกิด
ประโยชน์ แต่ถา้ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาพรํา่ มาสอนมาเตือนตนอยู่เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะมีปญั ญาทีจ่ ะหักห้ามต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆได้
แต่การทีจ่ ะทําให้เราสามารถพรํา่ สอนจิตได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลาอันยาวนานนัน้ เรา
ต้องฝึ กทําจิตให้สงบก่อน คือต้องสามารถควบคุมจิตให้อยู่ใต้บงั คับของเรา การทําสมาธิ
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เป็ นการทําจิตให้น่งิ เป็ นการควบคุมจิต ถ้าไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ ก็จะไม่สามารถ
อบรมสังสอนจิ
่
ตให้เกิดปัญญาแบบภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้ ถ้าไม่สามารถสอนจิตได้
อย่างต่อเนื่อง ก็ตอ้ งมาทําจิตให้สงบเสียก่อน พยายามหาเวลาทําจิตให้น่ิง ทําสมาธิดว้ ย
วิธีใดวิธีหนึ่งทีถ่ นัด ในเบื้องต้นอาจจะเป็ นการสวดมนต์ไหว้พระไปก่อน ควบคุมจิตให้
อยู่กบั บทสวดมนต์ ไม่ให้จติ ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้มสี ติควบคุม ให้รู้อยู่วา่ ขณะนี้กาํ ลัง
สวดมนต์อยู่ ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้สวดไปเรื่อยๆ แล้วจิตจะค่อยๆสงบตัวลง เพราะ
บทสวดมนต์จะกล่อมจิตให้สงบได้ หรือถ้าไม่รู้จกั บทสวดมนต์ เพียงแต่ใช้คาํ บริกรรม
เพียงคําเดียวก็ได้ เช่นใช้คาํ ว่า พุทโธๆๆ กําหนดจิตให้ระลึกรู้อยู่กบั คําว่าพุทโธๆๆอยู่ใน
ใจ อย่าให้จติ แวบไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ก็ให้ดงึ จิต
กลับมา ให้คดิ อยู่กบั คําว่าพุทโธๆๆไปเรื่อยๆๆ
ถ้าสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิ จิตจะนิ่งจะสงบ
ในขณะนัน้ จิตจะมีความสุข มีความเย็น มีความสบาย จะเห็นคุณของสมาธิข้นึ มาทันทีวา่
เวลาทําจิตให้สงบแล้วมีความสุข เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งไปแสวงหาจากสิง่ ต่างๆภายนอก
ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง ไม่ตอ้ งอาศัยผูอ้ น่ื มาให้ความสุขกับเรา เป็ นความสุขทีเ่ ราสร้าง
ขึ้นมาให้กบั ตัวของเราเอง ด้วยการควบคุมจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีถ่ ูกจริต
ถ้าชอบสวดมนต์ก็สวดไป ถ้าชอบบริกรรมพุทโธๆๆ ก็บริกรรมไป ถ้าชอบดูลมหายใจ ก็
กําหนดดูลมหายใจเข้าออก ดูลมเข้าออกที่ปลายจมูก ไม่ตอ้ งตามลมเข้า ไม่ตอ้ งตามลม
ออก ให้รู้อยู่จดุ เดียวจุดทีล่ มสัมผัส เวลาเข้าไปในจมูกก็รู้อยู่ทป่ี ลายจมูก เวลาออกมาก็
รู้อยู่ทป่ี ลายจมูก ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้ รู้วา่ ลมกําลังเข้า ลมกําลังออก ลมจะสัน้ หรือจะยาว
ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริง จะละเอียดหรือหยาบ ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งไป
ควบคุมบังคับลม เพียงแต่ใช้ลมเป็ นอารมณ์เกาะจิต ผูกจิตไว้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ
เท่านัน้
นี่เป็ นวิธีทาํ จิตให้สงบ ทําจิตให้น่งิ ทําจิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ ถ้าทําจิตให้เป็ น
สมาธิได้แล้ว หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิ ก็จะสามารถอบรมสังสอนจิ
่
ตให้เกิดปัญญาขึ้นมา
ได้ ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่สาํ คัญ ที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งก็คือ ความรู ใ้ นความไม่
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เที่ยงแท้แน่ นอนของสังขารร่างกายของเรา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญมรณานุ สติอยู่
เสมอ ให้สอนตนอยู่เสมอว่า เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตาย
เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไม่ได้ นี่แหละเป็ นสิง่ ทีค่ วรสอน
ตนอยู่เรื่อยๆ ถ้าคอยสอนตนให้รู้วา่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็ นธรรมดา เป็ นสิง่
ทีล่ ว่ งพ้นไปไม่ได้แล้ว ต่อไปจิตจะไม่กลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะรู้วา่ เป็ น
ความจริงทีท่ กุ คนจะต้องประสบด้วยกันทัง้ สิ้น กลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร กลัวไปก็
ทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มาเปล่าๆ แต่ถา้ ไม่กลัวความทุกข์ก็ไม่เกิด แต่ถา้ ไม่เจริญธรรมะ
บทนี้แล้ว เดีย๋ วก็จะลืม แล้วก็ไปคิดเรื่องราวต่างๆ คิดสร้างโน่นทํานี่ คิดว่าจะอยู่ไป
ตลอด กลายเป็ นความหลงผิดไป เวลาเกิดความอยากความโลภก็ยบั ยัง้ ไม่ได้
แต่ถา้ หมันพยายามสอนใจอยู
่
่เสมอ เตือนใจอยู่เสมอว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย เวลาเกิดความโลภ เกิดความอยากก็จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะไม่รู้วา่ จะเอาไปทําไม
ถ้ามีอยู่พอเพียง มีความสุขอยู่แล้วกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ จะไปหามาอีกทําไม คนทีม่ คี วามโลภ มี
ความอยากมากๆนี้ เป็ นเพราะลืมความแก่ ความเจ็บ ความตายนัน่ เอง เพราะขาด
ปัญญาทางพระพุทธศาสนา อาจจะเก่งความรู้ทางโลก เป็ นถึงดอกเตอร์ มีปริญญาตรีโท
เอกก็ตาม แต่ความรู้ทางโลกไม่ใช่ความรู้ทจ่ี ะทําให้จติ ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่
เป็ นเครื่องมือของกิเลสตัณหา ทีจ่ ะฉุดลากให้เข้าสู่กองทุกข์เสียมากกว่า ดังนั้นอย่าไปคิด
ว่า เมื่อเรียนจบมามีความรู ส้ ูงๆในทางโลกแล้ว จะฉลาด จะเก่ง ถ้าฉลาดจริง เก่งจริง
ต้องอยู่เหนื อความทุกข์ได้ ต้องไม่กลัวความแก่ ต้องไม่กลัวความเจ็บ ต้องไม่กลัวความ
ตาย ถ้าตราบใดยังกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตายอยู่ แสดงว่ายังไม่มี
ปัญญาที่แท้จริง
พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกเท่านัน้ ทีม่ ปี ญั ญาชนิดนี้ ท่านไม่มคี วามอ่อนไหวกับ
ความแก่ ความเจ็บและความตาย การใช้ชวี ติ ของท่านจึงเป็ นแบบเรียบง่าย เพราะไม่รู้วา่
จะเอาไปทําอะไรเรื่องความรํา่ รวย ไม่รู้วา่ จะเอาสมบัตไิ ปทําไมมากมายก่ายกอง เพราะสิง่
เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจนัน่ เอง มีมากมายเท่าไหร่แทนทีจ่ ะทําให้ใจมีความสุข มีความ
สบาย กลับกลายเป็ นเครื่องกดดันจิต ให้มคี วามทุกข์เพิม่ มากขึ้นไปอีก เป็ นความทุกข์ท่ี
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เกิดจากความเสียดาย ทีเ่ กิดจากความห่วงใย ทีต่ อ้ งคอยดูแลรักษา คนทีม่ ปี ญั ญาแล้ว
จะไม่สะสมทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง บริษทั บริวารต่างๆทัง้ หลาย แต่จะหันมาสะสม
อริยทรัพย์ คือทรัพย์ภายใน ได้แก่ปญั ญานี้เอง เพราะถ้ามีปญั ญาแล้ว ปัญญาจะ
คุม้ ครองรักษาจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ ความวุน่ วายใจทัง้ หลายได้ ถ้ายังไม่มปี ญั ญา
ชนิดนี้ ก็ควรพยายามสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อน จะได้มสี มาธิในการอบรมพรํา่ สอนจิต
เกี่ยวกับเรื่องความเป็ นความตาย
แต่ถา้ ยังไม่สามารถทําจิตให้สงบได้ ก็แสดงว่าขาดสติ ทีเ่ ป็ นตัวควบคุมบังคับจิตให้สงบ
นัน่ เอง ถ้าไม่มสี ติก็ตอ้ งเจริญสติก่อน การเจริญสติน้ สี ามารถเจริญได้ทกุ ที่ ทุกแห่งหน
ทุกเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนสามารถเจริญสติได้ทงั้ นัน้ เพราะสติหมายถึงการระลึกรู้ คือให้
รู้อยู่กบั สิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ ในขณะนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ กําลังฟังเทศน์ก็ฟงั เทศน์ไป แต่ถา้ ไป
คิดเรื่องอืน่ แสดงว่าไม่มสี ติแล้ว ไม่มสี ติอยู่กบั การฟัง เวลาเขียนหนังสือ ก็ตอ้ งมีสติอยู่
กับการเขียนหนังสือ ถ้าเผลอไปเดีย๋ วก็จะเขียนผิด แต่ถา้ มีสติอยู่กบั การเขียน คําทุกคํา
ทีเ่ ขียนก็จะไม่ผดิ พลาด ฉันใดไม่วา่ กําลังทําอะไรอยู่ ในอิริยาบถทัง้ ๔ เดิน ยืน นัง่ นอน
ก็ให้มสี ติอยู่กบั อิริยาบถทัง้ ๔ คืออย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทีผ่ า่ นมาแล้วในอดีต
ก็ดี เรื่องราวต่างๆทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดี ยกเว้นถ้ามีความจําเป็ นต้องคิดก็ให้มสี ติ
อยู่กบั การคิดนัน้ โดยหยุดการกระทําอย่างอืน่ เสียก่อน อย่าไปทําทัง้ สองอย่างพร้อมๆ
กัน เช่นรับประทานอาหารไปก็คดิ ถึงเรื่องต่างๆไปด้วย ถ้าอย่างนัน้ แสดงว่าจิตไม่มสี ติ
จิตสลับไปสลับมา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ถ้ารับประทานอาหารก็ให้รบั ประทานอาหาร
ไปอย่างเดียว อย่าไปคิด อย่าไปคุยกัน แต่เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแล้วจะคิดเรื่อง
อะไรก็นงั ่ คิดให้เสร็จเสียก่อน เมือ่ คิดเสร็จแล้ว จะลุกไปทําอะไรต่อก็ทาํ ไป แต่ให้มสี ติ
รู้อยู่ทกุ ขณะทุกเวลา ในขณะทีก่ าํ ลังเคลือ่ นไหว ทําอะไรก็ตาม ทางกาย วาจา ใจ ให้มสี ติ
รู้อยู่ทกุ ขณะ เช่นขณะนี้กาํ ลังฟังก็ให้มสี ติอยู่กบั การฟัง ผูพ้ ูดก็ให้มสี ติอยู่กบั การพูด
แล้วการฟังการพูดก็จะไม่มกี ารผิดพลาด เป็ นคุณ เป็ นประโยชน์โดยถ่ายเดียว
ถ้าฝึ กทําให้มสี ติอย่างนี้แล้ว ต่อไปเวลานัง่ ทําจิตให้สงบ ให้จติ อยู่กบั พุทโธก็ดี ให้อยูก่ บั
บทสวดมนต์ก็ดี จิตก็จะสามารถอยู่กบั บทสวดมนต์ อยู่กบั พุทโธได้ ไม่นานจิตก็จะสงบ
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ลงเป็ นสมาธิข้นึ มา แต่ถา้ รู้สกึ ว่าการเจริญสติไม่ค่อยเป็ นไป สาเหตุก็เป็ นเพราะว่าสถานที่
ทีอ่ ยู่ไม่อาํ นวย เพราะสถานทีม่ สี ่วนกระทบต่อการเจริญสติ ถ้าไปอยู่ในสถานทีท่ ม่ี คี วาม
จอแจ มีความพลุกพล่าน มีเรื่องมีราวมาก สติจะไม่สามารถอยู่กบั ตัวได้ เพราะจะมีเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้มาคอยดึงไปอยู่เรื่อย อย่างเช่นเมือ่ สักครู่น้ ีนงั ่ ฟังเทศน์อยู่ พอมีเสียงดังขึ้นมา
สติก็หลุดไปแล้วจากการฟัง จิตก็แวบไปดูสง่ิ ทีท่ าํ ให้เกิดเสียงขึ้นมา ดังนัน้ ถ้าต้องการ
เจริญสติให้ได้ผลดี ก็ตอ้ งหาทีว่ ิเวก ทีส่ งบ ทีส่ งัด ห่างไกลจากรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ เพราะว่ารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนี้ ถ้ามาใกล้จิตแล้ว ก็จะกระทบ
จิต สามารถทําลายสติได้
ดังนัน้ เวลาแสดงธรรมหรือฟังธรรม จึงมักต้องการสถานทีท่ ส่ี งบ เพราะเวลาแสดงธรรม
ฟังธรรมในสถานทีๆ่ มีเรื่องราววุน่ วายแล้ว จะไม่สามารถพูดหรือฟังธรรมะให้เป็ นเรื่อง
เป็ นราวได้ เพราะจะมีเรื่องนัน้ เรื่องนี้มาคอยขัดจังหวะอยู่เสมอ ดังทีไ่ วยาวัจกรคอยเตือน
อยู่เสมอว่า เวลาทําพิธีกรรมฟังเทศน์ฟงั ธรรม ขอให้ปิดเครื่องโทรศัพท์เสียก่อน เพราะมิ
เช่นนัน้ แล้วเสียงเครื่องจะดังขึ้นมา
แล้วก็จะไปทําลายสมาธิของผู ้ฟังและผูแ้ สดงไป
พร้อมๆกัน ดังนัน้ ถ้าคิดว่าทีๆ่ อยู่นนั้ ไม่เหมาะกับการเจริญสติ ก็ควรหาเวลาไปอยู่ตาม
สถานทีส่ งบสงัด เช่นตามวัดตามวาต่างๆ ทีเ่ ป็ นวัดปฏิบตั ิ ทีม่ คี วามสงบ แล้วก็ฝึกเจริญ
สติเสียก่อน ถ้าเจริญสติได้แล้ว จะสามารถเจริญสติในทีๆ่ มีความวุน่ วายได้ เพราะมีพลัง
พอทีจ่ ะดึงจิตไว้ได้นนั ่ เอง แต่ถา้ ยังเริ่มต้นใหม่ๆ ยังรู้สกึ ว่ายังเจริญไม่ได้ แล้วปรารถนา
ทีอ่ ยากจะได้สติ อยากจะได้สมาธิ อยากจะได้ปญั ญา ก็ตอ้ งกล้าทีจ่ ะเสียสละเวลาอันมี
ค่าทีใ่ ช้ไปกับสิง่ อืน่ ๆ ทําสิง่ อืน่ ๆ มาให้กบั การเจริญสติ
เพราะชีวติ ของคนเราในวันหนึ่งๆ ก็มเี วลาเท่าๆกัน คือ ๒๔ ชัว่ โมงเท่านัน้ เอง ขึ้นอยู่วา่
จะใช้ไปในทางใด ถ้าใช้ไปกับการหาเงินหาทอง ก็จะได้เงินได้ทองมา ถ้าใช้เวลาไปหา
เพือ่ นหาฝูง ก็จะได้เพือ่ นฝูงมา ถ้าใช้เวลาไปหาธรรมะ ก็จะได้ธรรมะมา เพราะฉะนัน้
ต้องชัง่ ใจว่าอะไรมีคุณค่ามากกว่ากัน เงินทองเพือ่ นฝูงหรือธรรมะ อะไรทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ ให้กับ
จิตใจของเราได้ เงินทองอาจจะพึง่ ได้เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกาย แต่เวลาใจเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มาเงินทองก็พง่ึ ไม่ได้ เพือ่ นฝูงก็พง่ึ ไม่ได้ มีสง่ิ เดียวทีจ่ ะพึง่ ได้ก็คอื ปัญญาหรือ
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ธรรมะนี่เอง เพราะถ้ามีปญั ญาแล้วรับรองได้วา่ ความทุกข์ทงั้ หลาย ไม่วา่ จะเกิดขึ้นจาก
อะไรก็ตาม เช่นเกิดจากความแก่ เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดจากความตาย เกิด
จากการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลาย จะไม่สามารถเข้ามาเหยียบยํา่ จิตใจ
ของเราได้เลย เพราะจิตของเรามีปญั ญานัน่ เอง เพราะปัญญาจะสอนให้จติ ปล่อยวาง ให้
รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เช่นถ้ารู้วา่ ฝนจะตก เราเตรียมร่มไว้ ก็ไม่มปี ญั หา
อะไร เวลาไปไหนมาไหน ก็จะไม่เปี ยกฝน แต่ถา้ ไม่รู้ลว่ งหน้ามาก่อนว่าฝนจะตก แล้วไป
ไหนมาไหนโดยไม่มรี ่มติดตัวไปด้วย ก็อาจจะต้องเปี ยกฝนกลับมา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้เตรียมตัวเตรียมใจ ไว้รับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะต้อง
เกิดขึ้นด้วยปัญญา ปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงจะสาปจะแช่งให้เราแก่ ให้เราเจ็บ ให้เราตาย
แต่จะเป็ นตัวคอยเตือนเรา เตือนจิตให้พร้อมรับกับสภาพทีจ่ ะเกิดขึ้นนัน่ เอง เมือ่ พร้อม
แล้ว ก็จะไม่หวันไหว
่
เพราะผูท้ ร่ี บั รู้นนั้ ไม่ได้เป็ นไปกับร่างกาย ผูท้ จ่ี ะแก่ จะเจ็บ จะตาย
ก็คอื ร่างกาย ร่างกายไม่มคี วามรู้สกึ ตัว เวลาแก่ก็ไม่รู้วา่ แก่ เจ็บก็ไม่รู้วา่ เจ็บ ตายก็ไม่รู้วา่
ตาย ใจต่างหากทีค่ รอบครองร่างกายนี้ เป็ นผูร้ ู้ แต่ไม่มปี ญั ญาก็เลยหลง หลงคิดว่า
ร่างกายเป็ นใจ เวลาร่างกายเป็ นอะไร ใจก็เดือดร้อนหวันไหวไปด้
่
วย แต่ถา้ ได้ฝึกฝน
ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว มีปญั ญาแล้ว ใจจะไม่หวันไหว
่ เพราะใจมีทพ่ี ง่ึ นัน่ เอง เวลาร่างกายเป็ น
อะไร ใจก็ไม่ทกุ ข์ตามไปด้วย เพราะสามารถรักษาใจให้สงบได้ ใจไม่ฟ้ งุ ซ่าน ไม่วติ ก ไม่
กังวล เพราะมีสติ มีสมาธิ มีภาวนามยปัญญา เป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ นัน่ เอง การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๑

ชีวิตมีไว้ทาํ ความดี
๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๗

เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ คนเราทุกๆคนเมือ่ เกิดมาแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตายไปด้วยกันทัง้ สิ้น
ต่างกันตรงทีจ่ ะตายก่อนตายหลังเท่านัน้ เอง บางคนมีอายุยนื ยาวนาน บางคนอยู่ได้ไม่ถงึ
ชัว่ โมงก็ตาย บางคนอยู่ได้ถงึ ร้อยปี ก็มี แต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ถอื ว่า การมีอายุสนั้
หรือมีอายุยนื เป็ นเรื่องสําคัญ สําคัญอยู่วา่ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ได้ทาํ อะไรกับชีวติ ของตน
ถ้าอยู่ ๑๐๐ ปี แต่ไม่ได้ทาํ ความดีเลย ก็เปล่าประโยชน์ อยู่ไปเปล่าๆ ถ้าอยู่เพียงวันเดียว
แต่ได้ทาํ คุณงามความดี อย่างนี้ถอื ว่าดี เพราะได้กาํ ไรนัน่ เอง การทําความดีน้ ีเรียกว่าเป็ น
การสร้างผลกําไรให้กบั ตน ส่วนการทําบาปทํากรรมเป็ นการสร้างหนี้สร้างสิน คนทีไ่ ม่ทาํ
บาปทํากรรมไม่ทาํ บุญ ก็เป็ นคนทีไ่ ม่ได้และไม่เสีย
คนเราจึงควรทําความดีไว้ เพราะความดีเป็ นเหตุของความสุขและความเจริญ ทัง้ ใน
ปัจจุบนั และในอนาคตทีจ่ ะตามมา ชีวติ ของเราไม่ได้ส้นิ สุดทีค่ วามตาย เพราะเมือ่ ความ
ตายมาถึงแล้ว จิตทีอ่ ยู่กบั ร่างกายก็ตอ้ งเดินทางต่อไป จิตจะไปดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิม
ก็อยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้าได้สะสมความดีไว้ ไปข้างหน้าชีวติ ก็จะดีข้นึ กว่าเดิม ถ้า
สะสมบาปกรรมไว้ชีวติ ก็จะแย่ลง และตราบใดทีย่ งั ไม่ได้สะสมบุญบารมีถงึ ขัน้ สูงสุดแล้ว
ชีวติ ก็ยงั ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ เราจึงต้องพยายามสร้างความดี ทําความดีอยู่
เสมอ วันๆหนึ่งไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่าผ่านไป โดยไม่ทาํ ความดีเลย เพราะความดี
มีคุณ ไม่มโี ทษ อย่าปล่อยให้เวลาหมดไปกับการกระทําทีไ่ ม่เป็ นคุณ ไม่เป็ นประโยชน์
เพราะชีวติ มีแต่จะหดลงไปเรื่อยๆ วันเวลาจะค่อยๆกลืนกินชีวติ ไป ถ้าไม่รีบตักตวงทํา
ความดีแล้ว ไปข้างหน้าก็จะลําบากลําบน
การเกิดของพวกเราทีถ่ อื ว่าดี ก็เป็ นเพราะในอดีตเราได้เคยทําความดีมา จึงทําให้เรา
ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ แทนทีจ่ ะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ได้มาเกิดมีอาการ ๓๒ ครบถ้วน
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บริบูรณ์ เพราะไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมไว้ ได้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเพราะได้
ทําบุญทําทานมา ได้มาเกิดมีความร่มเย็นเป็ นสุขเพราะได้ปฏิบตั ธิ รรมมาในอดีต นี่เป็ น
เหตุทท่ี าํ ให้ความเป็ นอยู่ของเราเป็ นอย่างนี้ และถ้าหมันทํ
่ าต่อไป ภพหน้าชาติหน้าก็จะดี
ขึ้นกว่าเดิมตามลําดับ รูปร่างหน้าตาก็จะดีข้นึ กว่าเดิม สติปญั ญาความรู้ความฉลาดก็จะ
มีมากขึ้นกว่าเดิม ภพชาติก็จะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆจนในทีส่ ุดก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่เลย
เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ แล้ว ก็แสดงว่าได้ถงึ จุดสูงสุดของชีวติ แล้ว ได้ถงึ จุดทีม่ แี ต่ความสุขล้วนๆ
ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั ได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ กิดจากการเวียนว่ายตาย
เกิด นี่คอื สิง่ ทีค่ วามดีจะมอบให้กบั เรา
แต่ถา้ ไม่สนใจทําความดี มัวแต่หาความสุขเล็กๆน้อยๆ ทีม่ อี ยู่กบั รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ กับการแสวงหาตําแหน่งหน้าทีต่ ่างๆ แสวงหาความสรรเสริญเยินยอ หา
ทรัพย์สนิ เงินทอง ก็จะมีแต่ความสุขแบบสุกเอาเผากิน สุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว แต่เมือ่
จะต้องไปเผชิญกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆแล้ว
จิตใจก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ มีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ แต่ถา้ หมันทํ
่ าความดี
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆวันพระก็ดี หรือวันเสาร์วนั อาทิตย์ก็ดี ท่านจะมีภูมติ า้ นทานความทุกข์ทงั้ หลาย ทีจ่ ะ
โหมกระหนํา่ ใส่จติ ใจ เมือ่ มีเหตุการณ์รา้ ยแรงเกิดขึ้นกับชีวติ ของท่าน เมือ่ มีภูมคิ มุ ้ กัน
แล้ว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาแก่ลงไป เวลาตายไป เวลาพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไป จิตใจ
จะมีทย่ี ดึ ทีเ่ กาะ มีความแน่วแน่มนคง
ั ่ ไม่หวันไหว
่
นี่แหละทําไมเราจึงต้องมาทําความดีกนั เพราะเราทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญ
ไม่มใี ครต้องการความทุกข์ความวุน่ วายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถ
ป้ องกันได้ ไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไป โดยไม่ได้สะสมคุณงามความดี
เหมือนกับคนทีร่ ู้วา่ สักวันหนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้าเตรียมหยูกเตรียมยาไว้ก่อน
ล่วงหน้า เมือ่ เวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็สามารถหยิบยาขึ้นมารับประทานได้ทนั ที
โรคภัยก็จะไม่รุมเร้า จะหายขาดจากร่างกายไป แต่ถา้ ไม่เตรียมหยูกเตรียมยาไว้ ก็ตอ้ ง
ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน สร้างความทุกข์ ความปวดร้าวให้กบั ชีวติ เราจึงต้องหมัน่
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ทําบุญทําทาน หมันรั
่ กษาศีล หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม หมันปฏิ
่ บตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ ไหว้พระ
สวดมนต์ เจริญปัญญาวิปสั สนาอยู่เสมอ พิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้วา่ ล้วนเป็ น
ของไม่เที่ยงทัง้ สิ้น ล้วนเป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา สักวัน
หนึ่งก็ตอ้ งจากทุกสิง่ ทุกอย่างไป สิง่ ทีจ่ ะเอาติดตัวไปได้ก็คอื บุญกุศล ทีจ่ ะทําให้เรามี
ความสุข มีความมันคง
่ ไม่มคี วามหวันไหว
่
ถ้าไม่ได้สะสมบุญ สะสมแต่บาปแต่กรรม
เวลาไปก็จะไปด้วยความร้อนรน ไปด้วยความว้าวุน่ ขุน่ มัว ไปด้วยความหวาดกลัว
เกิดมาควรรู้วา่ หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเราคืออะไรกันแน่ จริงอยู่คนเราต้องทํามาหากิน หาเงิน
หาทอง แต่หามาเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวติ อย่าหาเงินหาทองมาเลี้ยงกิเลสตัณหา
ความอยากต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ต่อการสร้างบุญสร้างกุศล อย่าไปเลี้ยง
กิเลสตัณหา เช่นอยากจะมีเงินทองไว้เยอะๆ เพือ่ จะได้ซ้อื บ้านหลังใหญ่ๆ เพือ่ จะได้มรี ถ
ราคาแพงๆ เพือ่ จะได้มขี ้าวของต่างๆ ราคาแพงๆไว้ใช้ไว้เก็บ มีเพชรนิลจินดาเอาไว้ใส่
เอาไว้โชว์คนอืน่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง ไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของจิตใจ มีมาก
เท่าไหร่ก็มแี ต่จะสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้มมี ากขึ้นไปเท่านัน้ ไม่ได้สร้างความ
สงบความสุข ความมันคงให้
่
แก่จติ ใจเลย แต่จะคอยสร้างความหวาดความกลัวอยู่เสมอ
กลัวว่าสักวันหนึ่งสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้สะสมไว้ จะต้องสูญเสียไป จะต้องหมดไป จะต้องจากกัน
ไป
การทํางานทําการเป็ นหน้าทีข่ องเรา แต่ทาํ เพือ่ ดูแลร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็ให้มปี จั จัย
๔ คืออาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มให้พอเพียง ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นของทีม่ ี
ราคาแพงๆ มีไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น แล้วก็ไม่ตอ้ งให้หรู หราจนเกินไป เพราะสิง่ เหล่านี้เขามีหน้าที่
ของเขา จะถูกหรือจะแพงเขาก็ทาํ หน้าทีข่ องเขาได้เหมือนกัน บ้านสิบล้านกับบ้านหนึ่ง
แสนบาท ก็หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกัน อาหารมื้อละ ๕๐ บาทกับอาหารมื้อละ ๕๐๐
บาท ก็อม่ิ เหมือนกัน เสื้อผ้าชุดละ ๒๐๐ กับชุดละ ๒,๐๐๐ หรือ ๒๐,๐๐๐ ก็ใส่ปกปิ ด
ร่างกายได้เหมือนกัน ยารักษาโรคก็เป็ นเช่นเดียวกัน ถ้ากินแล้วหายจากโรค จะถูกหรือ
จะแพง ก็ไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่ทโ่ี รคภัยไข้เจ็บหายหรือไม่ ถ้าหายก็ใช้ได้แล้ว นี่คอื ส่วน
ของร่างกายทีต่ อ้ งดูแล
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อีกส่วนหนึ่งทีจ่ ะต้องดูแลก็คอื จิตใจ ด้วยการทําความดี ละเว้นจากการทําบาปทํากรรม
ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ชําระกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยาก
ทัง้ หลายให้หมดสิ้นไป เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ นเหตุทจ่ี ะสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วาย
ให้กบั ใจอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น ภพชาติทจ่ี ะตามมาก็เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆ กิเลสตัณหาทัง้ หลายเท่านั้น ที่เป็ นต้นเหตุของการเกิด ถ้าได้
ศึกษาธรรมะ ปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
กิเลสตัณหาต่างๆก็จะ
ค่อยๆหมดไป ทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับสิง่ สกปรกทีช่ าํ ระด้วยนํา้ นัน่ แหละ ค่อยๆ
ชําระไปเรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย เช่นศาลาหลังนี้ถา้ อยู่คนเดียว ต้องทําความสะอาด ก็
ค่อยๆกวาดค่อยๆถูไปเรื่อยๆ เดีย๋ วก็สะอาด สะอาดจากความพากเพียร ทีพ่ ยายามทํา
อย่างต่อเนื่อง ไม่ทอ้ แท้ ไม่บ่นและไม่มองไปมากกว่าขอบเขตทีก่ าํ ลังทําอยู่ อย่าไปมองว่า
โอ้โฮกว่าจะไปถึงนิพพานได้ มันไม่ไหวแล้ว มันเกินความสามารถของเรา ถ้าคิดอย่างนี้
แล้ว จะเกิดความท้อแท้ แล้วจะไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะปฏิบตั เิ หมือนกับคนทีเ่ ดินทาง ถ้าต้อง
เดินทางสัก ๕ กิโล ๑๐ กิโล พอมองระยะทางก็จะรู้สกึ ว่ามันไกลเหลือเกิน คงจะเดินไม่
ไหว แต่ถา้ บอกว่าเราเดินไปทีละก้าวก็พอ เอาแค่น้ แี หละ ขอให้ได้กา้ วไปทีละก้าว เดินไป
เรื่อยๆทีละก้าว ก้าวหนึ่งมันไม่ยากหรอก ถ้าเดินไปทีละก้าว ในทีส่ ุดก็จะไปถึง ๕ กิโล
๑๐ กิโล ของมันเอง
ฉันใดมรรคผลนิ พพานอันประเสริฐเลิศโลกนัน้ ถึงแม้จะรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ กลเกินเอื้อม
สําหรับพวกเราก็ตาม แต่มนั ก็เกิดจากการกระทําวันต่อวันนัน่ แหละ วันๆหนึ่งถ้าทําอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกวันถ้าได้ทาํ บุญใส่บาตร ทุกวันถ้าได้รกั ษาศีล ทุกวันถ้าได้ไหว้พระสวดมนต์
ได้นงั ่ ทําสมาธิ ได้ปลงอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะค่อยๆสะสมขึ้นไปเอง จนถึง
จุดทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ไปถึง ก็คอื พระนิ พพาน แดนแห่งความ
เกษมสําราญ แดนแห่งบรมสุข แดนแห่งการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด มันไม่เป็ น
สิง่ สุดวิสยั ของพวกเราเลย ถ้าสุดวิสยั แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาประกาศธรรม
สอนพวกเรา เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบดีวา่ พวกเรากับพระพุทธเจ้าก็เป็ นมนุษย์
ธรรมดาเหมือนกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็ นพระพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติ พระพุทธเจ้า
เกิดมาก็เป็ นปุถชุ นเหมือนเรา มีกเิ ลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจ
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เหมือนๆกันทัง้ นัน้ แต่พระพุทธเจ้าเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะมีวิริยะ ความ
พากเพียรทีจ่ ะทําแต่ความดี ละการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย มีความขยันหมันเพี
่ ยรใน
การขัดเกลา ชําระกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงทัง้ หลาย ให้ออกไปจาก
จิตจากใจนัน้ เอง จนกลายเป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
พวกเราก็เหมือนกับพระพุทธเจ้า คือได้เกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้า มีอาการ ๓๒ ครบ
บริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้า แต่กลับโชคดีกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีก ตรงทีม่ คี นสังสอน
่
มีคนคอยชี้ทาง คอยบอกว่าควรจะไปทางไหน พระพุทธเจ้าทรงลําบากกว่าพวกเรามาก
เพราะไม่มใี ครสอน ในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้ามาประสูตนิ นั้ ไม่มพี ระพุทธศาสนาหลง
เหลืออยู่แล้ว จึงไม่มใี ครรู้เรื่องของการดับทุกข์ การตัดภพตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตาย
เกิด พระพุทธเจ้าจึงต้องลําบากลําบนมากกว่าพวกเราอีก เป็ นร้อยๆเท่า พันๆเท่า แต่ก็ไม่
ทรงท้อแท้ ถ้าเป็ นกับการเดินทาง พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งเดินทางไกลกว่าเราเป็ นร้อยเป็ นพัน
เท่า เราเดินทางใกล้นิดเดียว เพราะมีแผนที่ ไม่ตอ้ งวกไปเวียนมา ไม่ตอ้ งหลงไปผิดทาง
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าต้องหลงไป เรามีคนเขียนแผนทีบ่ อกเราแล้วว่า จากทีน่ ่ไี ปถึงที่
นัน่ ไปอย่างไร ทางตรงเป๊ ะเลย ไปอย่างนี้ ไปทางนี้เถิด แล้วเดีย๋ วเดียวก็ถงึ แล้วก็งา่ ย
ด้วยไม่ยากไม่ลาํ บาก
การทีจ่ ะไปถึงหรือไม่ถงึ นัน้ อยู่ทต่ี วั เรา ว่ามีศรัทธาความเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนหรือไม่ มีวิริยะความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะดําเนินตามแนวทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนหรือไม่ มีขนั ติความอดทนอดกลัน้ หรือไม่ สิง่ เหล่านี้มอี ยู่ในตัวของเราอยู่แล้ว แต่
ไม่เอาออกมาใช้เท่านัน้ เอง ส่วนใหญ่เราจะใช้ไปกับสิง่ ทีผ่ ดิ เราจะมีความขยันถ้าไปทํา
อะไรสักอย่างหนึ่งทีถ่ ูกใจเรา เช่นเวลาโกรธใคร เกลียดใคร เราจะมีความขยันหมันเพี
่ ยร
ทีจ่ ะทําลายล้างเขาให้ได้ นี่แสดงว่าเรามีความพากเพียร มีความอดทน เราจะรอจ้องทํา
ร้ายเขาจนกว่าจะได้ทาํ ร้ายเขา แต่เรามีความขยัน มีความอดทน ไปในทางของกิเลส ของ
ตัณหาเท่านัน้ เอง แทนทีจ่ ะเอาความขยันความอดทนมาใช้ในทางทีถ่ ูกทีด่ ี ในทางทีจ่ ะ
นําพาไปสู่ความสุขและความเจริญ แต่กลับไม่ใช้กนั เท่านัน้ เอง
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แต่วนั นี้เราโชคดีทไ่ี ด้มาเกิด ในขณะทีย่ งั มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลก มีการ
สอนมีการปฏิบตั ธิ รรม มีผูน้ าํ พา มีเพือ่ นทีค่ อยจะชวน คอยจะดึงให้ไปในทิศทางทีด่ ี จึง
ไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้ผ่านไป อย่าไปหลงกับการสะสมทรัพย์สมบัติ ข้าวของ
เงินทอง สะสมความสุขทางโลกนี้มากจนเกินไป หามาเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอแล้ว เพือ่ จะได้มี
เวลามากๆเอาไว้ทําบุญทําทาน รักษาศีลปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนากัน จะดี
เสียกว่า เพราะนี่เป็ นทรัพย์สมบัตทิ แ่ี ท้จริง ทีจ่ ะเกิดขึ้นมาภายในใจของเรา เป็ นทรัพย์ท่ี
จะทําให้เรากลายเป็ นมหาเศรษฐี
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลายได้กลายเป็ นเศรษฐีกนั ท่านเป็ นเศรษฐีธรรม ซึง่ มีความสุขมากกว่าเศรษฐีทาง
โลกทางเงิน ซึง่ มีความสุขก็ชวั ่ ขณะทีไ่ ด้เอาเงินไปใช้เท่านัน้ เอง แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
กลายเป็ นทาสของเงิน ต้องอาศัยเงินเป็ นผูใ้ ห้ความสุข ถ้าวันไหนไม่มเี งินไม่มที อง วันนัน้
ก็จะมีแต่ความทุกข์ เวลามีเงินก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา มีความกังวล กลัวจะสูญหายไป
กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มาอีก
เศรษฐีเงินจึงไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง แต่เศรษฐีธรรมนี้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะเมือ่ มี
ธรรมแล้ว กิเลสตัณหา ความโลภความอยากทัง้ หลาย ก็จะไม่มอี ยู่ในใจ เมือ่ ไม่มคี วาม
โลภ ความอยาก ความอิม่ ความพอ ก็จะปรากฏขึ้นมา อยู่เฉยๆก็มคี วามสุขแล้ว ไม่ตอ้ ง
หวาดกลัวว่าจะมีใครจะมาแย่งความสุขในใจของตนไป ไม่ตอ้ งหวาดกลัวว่าจะมีใครมา
ขโมยธรรมะทีม่ อี ยู่ในใจไป เพราะเป็ นสมบัตทิ อ่ี ยู่ภายใน ไม่ได้อยู่ภายนอก ไม่มใี ครจะ
มาฉุดกระชากลากไปจากใจได้ เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง และไปกับเราด้วยเมือ่ ตายไป อยู่กบั
ใจ ใจไปทีไ่ หนธรรมะก็จะไปกับใจ ไม่เหมือนกับสมบัตขิ ้าวของเงินทองทัง้ หลายทีอ่ ยู่ใน
โลกนี้ มันเป็ นของโลกนี้ เราเพียงยืมมาใช้ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งคืนทุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั โลก
นี้ไป ใครจะเอาไปก็เป็ นเรื่องของเขา เราไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะไปห้ามเขาได้ เวลาเราตายไปแล้ว
เราก็ไม่มสี ทิ ธิแล้ว กลายเป็ นคนขอทานไปก็วา่ ได้ เพราะไม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองหลง
เหลืออยู่เลย
แต่ถา้ ได้สะสมบุญกุศลไว้ ได้สะสมธรรมะไว้ นี่แหละคือทรัพย์ทแ่ี ท้จริง เราจะเป็ น
เศรษฐีทงั้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ และในขณะทีต่ ายไป ถ้ายังไม่ถงึ การสิ้นสุดแห่งการเวียน
49

ว่ายตายเกิด ภพชาติทร่ี ออยู่ข ้างหน้าก็จะเป็ นภพชาติทเ่ี จริญรุ่งเรืองกว่าเดิม รํา่ รวย
กว่าเดิม โอกาสทีจ่ ะสิ้นทุกข์ก็มมี ากกว่าเดิม การทําความดีจงึ ไม่มสี ่วนเสียเลย มีแต่กาํ ไร
ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต จึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีน้ ใี ห้ผ่านไป เพราะการได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์แต่ละครัง้ นัน้ เป็ นของยาก ขึ้นอยู่กบั บุญบารมีทไ่ี ด้สะสมไว้ ถ้า
สะสมมาก โอกาสทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็มมี าก โอกาสทีจ่ ะได้กลับมาสะสมบุญ
บารมีก็มมี าก บุญบารมีก็จะมีมากยิง่ ๆขึ้นไป ทําให้ภพชาติลดน้อยถอยลงไปอย่าง
รวดเร็ว แต่ถา้ ไม่ใช้โอกาสอันดีทไ่ี ด้เกิดเป็ นมนุษย์ มาสะสมคุณงามความดีกนั มัวแต่ไป
หาความสุขทางโลกแล้ว ชาติหน้าอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี หลายภพหลาย
ชาติเลยทีเดียว อาจจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเป็ นเดรัจฉานบ้าง หรือไปตกในนรก ก็ข้นึ อยู่
กับบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ จึงอย่าประมาทในเรื่องของเวลา
คนเราเกิดมาแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตาย ไม่มใี ครรู้วา่ จะตายเมือ่ ไหร่ ไม่มใี ครรู้วา่ จะมี
อายุยนื ยาวนานสักเพียงไร แต่เราไม่ตอ้ งไปกังวล ขอให้เอาวันต่อวันนี่แหละเป็ นตัว
สําคัญ ขณะนี้ยงั มีชวี ติ อยู่ อย่าปล่อยให้เวลาทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ นี้หมดไป กับการสะสม
สิง่ ทีไ่ ม่มสี าระเลย ขอให้พยายามสะสมสิง่ ทีเ่ ป็ นสาระ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ คือบุญกุศล
คุณงามความดี
ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนให้
่
พวกเราศึกษาและปฏิบตั กิ นั
พยายามทําให้มากๆ ทุกวันทุกเวลา เวลาใดทีม่ เี วลาว่างก็ขอให้หนั เข้าหาธรรมะกัน
แทนทีจ่ ะไปเปิ ดฟังเรื่องราวทีส่ ร้างความวุน่ วาย เรื่องราวทีไ่ ม่มสี าระกับจิตใจ เปิ ดหา
ธรรมะฟังกัน หาเทปมาฟังก็ได้ หาหนังสือธรรมะมาอ่านก็ได้ หรือหาห้อง หาสถานทีส่ งบ
สงัด นัง่ ทําจิตใจให้สงบ หาความสงบให้มากๆ เพราะมีความสงบมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่า
เรามีธรรมะมากเท่านัน้ เมือ่ มีธรรมะมากแล้ว กิเลสตัณหาก็จะน้อยลงไป ความทุกข์
ความวุน่ วายใจก็จะน้อยลงไป
อย่าไปดับทุกข์ดว้ ยการหาความทุกข์มาเพิม่ ด้วยการหาเงินทอง หาตําแหน่งหน้าที่ หา
บริษทั บริวาร หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่พ่วงมาด้วย
ไม่เชื่อลองพิจารณาดูเอาก็แล้วกัน คนทีเ่ สพยาเสพติดนัน้ มีความสุขหรือไม่ มีความสุข
แต่มคี วามทุกข์หรือไม่ มีมากกว่าความสุขเสียอีก คนทีเ่ สพสุรายาเมาก็เหมือนกัน สิง่
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เหล่านี้มคี วามทุกข์ซ่อนอยู่ แต่คนทีไ่ ม่ฉลาด คนทีไ่ ม่ใช้โยนิ โสมนสิการ คือใคร่ครวญ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ ทัง้ เหตุและผลแล้ว จะไม่เห็นความทุกข์ จะไม่เห็นโทษของ
อบายมุขทัง้ หลาย จะเห็นแต่คุณอย่างเดียว เพราะเวลาได้เสพอบายมุขแล้วมีความสุข
แต่เป็ นความสุขทีไ่ ด้ในขณะทีเ่ สพเท่านัน้ เอง แต่โทษหรือทุกข์ทจ่ี ะตามมานัน้ มองไม่เห็น
เมือ่ เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้วา่ มาจากการเสพสิง่ ต่างๆนัน่ เอง จึงขอให้พยายามศึกษาให้เห็นซึ้ง
แก่ใจว่า อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นคุณ เพราะเมือ่ รู้แล้ว จะได้แยกแยะได้ถูก สิง่ ใดทีเ่ ป็ น
โทษจะได้ละเว้น ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย สิง่ ใดเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ก็ทาํ ให้มากๆยิง่ ๆขึ้นไป
เมือ่ ทําได้อย่างนี้แล้วโทษทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ม่ดกี ็จะไม่ปรากฏ มีแต่ความสุขความ
เจริญอย่างเดียว การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๒

ใจเป็ นประธาน
๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๗

การมาวัดเพือ่ ทําบุญถวายทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการมาทํานุ
บํารุงดูแลรักษาใจ เพราะใจเป็ นส่วนที่สาํ คัญที่สดุ ของชีวิต ชีวติ จะดี จะก้าวหน้า จะสุข
จะเจริญรุ่งเรือง ก็ข้นึ อยู่กบั ใจทีด่ นี นั ่ เอง ถ้าไม่ได้รบั การดูแลรักษา ด้วยการประพฤติ
ปฏิบตั ใิ นศีลในธรรม ใจจะเป็ นใจทีด่ ไี ม่ได้ เพราะใจต้องอาศัยศีลธรรมเป็ นเครื่องเชิดชู
เป็ นเครื่องส่งเสริม ให้เป็ นใจทีด่ ี ถ้าไม่ได้รบั การดูแล ใจก็จะเป็ นใจทีไ่ ม่ดี เมือ่ ใจไม่ดี
ชีวติ ก็จะไม่ดตี ามมา ใจทีไ่ ม่ดกี ็คอื ใจทีถ่ ูกอํานาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงํา ที่
จะฉุดลากใจให้ลงไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่ความเสือ่ ม ความทุกข์ทงั้ หลาย พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้น
สอนพุทธศาสนิกชน ให้เห็นความสําคัญของใจ ว่าใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของชีวติ ใจเป็ น
ใหญ่ ใจเป็ นประธาน ทุกสิง่ ทุกอย่างสําเร็จได้ดว้ ยใจ ถ้าใจดี ใจก็จะสร้างสิง่ ทีด่ ี
ความสุขความเจริญ สวรรค์ มรรคผลนิ พพาน การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็
เกิดจากใจทีไ่ ด้รบั การทํานุบาํ รุงรักษา ด้วยคุณธรรมความดีทงั้ หลายนัน่ เอง ใจจะทุกข์
จะวุน่ วาย จะเดือดร้อนเพราะขาดคุณงามความดี ขาดบุญ ขาดกุศล ขาดธรรมะ ทีจ่ ะ
คอยฉุดลากใจให้ถอยห่างจากความเลวร้ายทัง้ หลาย ทีเ่ กิดจากการนําพาของความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความไม่รูใ้ นสิ่งที่ถูกต้องทัง้ หลาย
ถ้ามีธรรมะใจก็จะมีแสงสว่าง เมือ่ มีแสงสว่างก็จะเห็นสิง่ ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
เห็นว่าอะไรถูก เห็นว่าอะไรผิด อะไรเป็ นเหตุของความสุข อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์
เมือ่ เห็นได้อย่างชัดเจน ก็สามารถหลีกเลีย่ งเหตุของความทุกข์ทงั้ หลายได้ ไม่ไปกระทํา
ในสิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา หลีกเลีย่ งจากความชัว่ ความเสียหายทัง้ หลาย แต่
ถ้าใจไม่มธี รรมะแสงสว่าง ก็เปรียบเหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื ย่อมไม่สามารถเห็นสิง่
ต่างๆได้ ย่อมไม่สามารถเห็นผิดถูกดีชวั ่ ได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะเห็นกลับตาลปัตรไป มี
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มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นสิง่ ทีด่ วี า่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดวี า่ เป็ นสิง่ ทีด่ ี
จะเห็นกลับกัน เมือ่ เห็นกลับกัน แทนทีจ่ ะเดินถอยออกจากความทุกข์ ก็จะเดินเข้าหา
ความทุกข์ เหมือนกับเดินเข้าหากองไฟนัน่ แหละ ถ้าเดินเข้าหากองไฟก็จะต้องถูกไฟเผา
ผลาญไปในทีส่ ุด เพราะความมืดบอดพาไป ทําไมคนเราจึงต้องเดินเข้าหาในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ทัง้ หลาย ก็เพราะความไม่รู้นนั ่ เอง คือขาดธรรมะแสงสว่าง ขาดสัมมาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบ เห็นถูกต้อง จึงหลงอยู่กบั สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน
อะไรเล่าทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยต่อใจ แต่ใจกลับไปเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี ก็พวกอบายมุขทัง้ หลาย
เช่นสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ความเกียจคร้าน รวมไปถึง
การกระทําผิดศีลผิดธรรม เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูด
ปดมดเท็จ ซึง่ ล้วนเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ สิ้น
แต่ทาํ ไมคนเราจึงยังหลงอยู่กบั อบายมุขทัง้ หลาย กับการทําผิดศีลผิดธรรม เพราะใจมี
ความมืดบอด ขาดธรรมะแสงสว่างนัน่ เอง จึงเห็นว่าอบายมุขและการทําบาปทํากรรม เป็ น
ของทีไ่ ม่เสียหายอะไร ทําได้ ทําแล้วมีความสุข มีความเพลิดเพลิน เวลากินเหล้าเขามี
ความสุข มีความเพลิดเพลิน เวลาเล่นการพนันเขาก็มคี วามสุข มีความเพลิดเพลิน เวลา
ออกไปเทีย่ วยามคํา่ คืน เขาก็มคี วามสุข มีความเพลิดเพลิน เวลาเขามีความเกียจคร้าน
เขาก็มคี วามสุข มีความเพลิดเพลินเหมือนกัน แต่เขาหารู้ไม่วา่ มันเป็ นความสุข ความ
เพลิดเพลินชัว่ ขณะเท่านัน้ เอง แต่หลังจากนัน้ แล้วเขาจะต้องลําบาก จะต้องทุกข์ เพราะ
การไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทัง้ หลาย
ไม่ได้ผลิตอะไรออกมาให้เป็ นทีพ่ ง่ึ พาอาศัยได้
นัน่ เอง มีแต่จะคอยดูดเอาทรัพยากรต่างๆทีม่ อี ยู่ให้หมดไป ทรัพย์สนิ เงินทอง เวลาทีม่ ี
ค่า สุขภาพร่างกาย ก็จะถูกอบายมุขดูดไป ดูดไป จนไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ จนไม่
สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนได้ ก็เลยต้องไปทําในสิง่ ทีเ่ สียหายกับผูอ้ น่ื ไปลักทรัพย์ ไปฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปโกหกหลอกลวง
นี่คอื ผลทีเ่ กิดขึ้น จากการไม่ทาํ นุบาํ รุงดูแลรักษาใจ ด้วยคุณธรรมความดีงามทัง้ หลาย
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันอย่างสมํา่ เสมอ มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะเมือ่ ทําสิง่ เหล่านี้แล้ว ใจจะมีความดีไว้ต่อต้านสิง่ ทีจ่ ะฉุดลากใจ
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ให้ไปสู่ความชัว่ ทัง้ หลาย คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เจ้า ๓ ตัวนี้แหละเป็ น
ตัวการสําคัญทีส่ ุด ทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ถ้าไม่ได้รบั การชําระปลดเปลื้องด้วยการเข้าหา
ธรรมะ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม เจ้าตัวกิเลสตัณหาคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความอยากทัง้ หลาย จะมีอาํ นาจอยู่ภายในใจ จะเป็ นตัวสังการ
่ ให้ใจไปทําในสิง่ ทีจ่ ะต้อง
มาเสียใจในภายหลัง แต่ถา้ มีธรรมะแสงสว่าง อย่างวันนี้ทไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมกัน เราก็จะรู้
ว่าอะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นภัย อะไรเป็ นตัวชักจูงเราไปสู่โทษ ไปสู่ภยั ทัง้ หลาย เราก็
พยายามต่อสูข้ ดั ขืน ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ธรรมนี้เท่านัน้ แหละทีจ่ ะสามารถทําลายความ
ชัว่ ร้ายทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเราได้
ธรรมก็เปรียบเหมือนกับนํา้ กับผงซักฟอก ทีเ่ ราใช้ซกั ฟอกเสื้อผ้า ถ้าไม่มนี าํ้ ไม่มี
ผงซักฟอก เสื้อผ้าจะไม่สะอาด แต่จะเปื้ อนอยู่อย่างนัน้ แต่ถา้ เอาเสื้อผ้าลงไปแช่ในนํา้ กับ
ผงซักฟอก ทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง แล้วก็เอามาขยี้ เอามาซัก เดีย๋ วเดียวสิง่ สกปรกทัง้ หลายที่
ติดอยู่ในเสื้อผ้า ก็จะหลุดลอยออกมาหมดสิ้น ธรรมะก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้ามีธรรมะอยู่
ภายในใจแล้ว ธรรมะก็จะชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่ดี ความ
เลวร้ายทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป เมือ่ ใจสะอาดหมดจดแล้ว จะเป็ นใจทีม่ ี
แต่ความสุขโดยถ่ายเดียว ความสุขความทุกข์ท่แี ท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ท่ไี หน อยู่ท่ใี จ ถ้ามี
ธรรมะใจก็มสี ุข ถ้ามีกเิ ลสตัณหาใจก็เป็ นทุกข์ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความรวยความจน ไม่ได้
อยู่กบั ฐานะสูงตํา่ เป็ นพระหรือฆราวาส ไม่ได้อยู่กบั สิง่ เหล่านี้ สิง่ เหล่านี้เป็ นเพียง
องค์ประกอบเท่านัน้ เอง แต่ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์กบั ใจ ตัวที่จะทําให้
เกิดสุข เกิดทุกข์กบั ใจ ก็คือธรรมะกับกิเลสเท่านั้น ธรรมะกับกิเลสจึงเป็ นศัตรูกนั อยู่
เสมอ เป็ นคู่ต่อสูก้ นั อยู่เสมอ ถ้ามีธรรมะกิเลสก็จะถอยออกไป ถ้าขาดธรรมะกิเลสก็จะ
ฮึกเหิมมีกาํ ลัง ธรรมะกับกิเลสเป็ นเหมือนแสงสว่างกับความมืด ถ้าแสงสว่างมีมากกว่า
ความมืดก็จะหายไป ถ้าความมืดมีมากกว่า แสงสว่างก็จะหายไป ถ้าต้องการให้ใจมี
ความสุขมากๆ ก็ตอ้ งสร้างธรรมะให้มากๆ แต่ถา้ ไม่สร้างธรรมะ ด้วยการทําบุญให้ทาน
รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ ความมืดคือกิเลสก็จะครอบงํา
จิตใจ เมือ่ ครอบงําแล้ว การกระทําก็จะไปในทิศทางทีไ่ ม่ดี ทีจ่ ะสร้างความเสียหาย ความ
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เศร้าโศกเสียใจให้กบั ใจอย่างแน่นอน จึงไม่ควรประมาทในเรื่องการทําบุญทําทาน การ
รักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญอย่างแท้จริง จะขาดสิง่ เหล่านี้ไม่ได้ เพราะถ้าขาดแล้ว
จะไม่มคี วามสุขใจ จิตใจจะไม่เจริญทัง้ ๆทีม่ สี ง่ิ อย่างอืน่ มากมาย เช่นมีเงินทอง มีสมบัติ
ข้าวของ มีบริษทั มีบริวารมากมาย แต่นนั ่ ไม่ได้หมายความว่าใจจะมีความสุข ใจจะ
เจริญ เพราะการได้สมบัตมิ ามากมายนัน้ บางครัง้ ก็ไม่ได้มาด้วยความดี แต่ได้มาด้วย
ความไม่ถูกต้อง เช่นจากการคดโกงเบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างนี้เรียกว่า
เป็ นการสร้างความเสือ่ มให้กบั จิตใจ ใจไม่ได้เจริญ เพราะใจจะเจริญได้ ต้องเจริญด้วย
ศีลธรรม ถ้าจะรํา่ รวยก็ตอ้ งรํา่ รวยด้วยความถูกต้อง ด้วยการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วย
การไม่ไปทําผิดศีลผิดธรรม อย่างนี้ใจจึงจะไม่เสือ่ ม แต่ถา้ ได้สง่ิ ต่างๆมาด้วยการสร้าง
ความเดือดร้อนเบียดเบียนผูอ้ น่ื แล้ว ถึงแม้จะมีสมบัตเิ งินทองมากมาย แต่ใจกลับเสือ่ ม
ทรามลงไป จากมนุษย์ก็กลายเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกไป
เพราะใจไม่ได้รบั การรักษา ด้วยคุณธรรมความดีงามนัน่ เอง เพราะความโลภมีอาํ นาจ
ผลักดัน ให้กล้าทําบาปทํากรรม เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ นต้องการ ต้องการสามีหรือภรรยา
ของผูอ้ น่ื ก็เอามาโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อกรรม ได้มาแบบนี้ไม่ดี เพราะจะเสียสิง่ ทีม่ ี
คุณค่าในจิตใจไป คือเสียความเป็ นมนุษย์ไปนัน่ เอง
คนเราจะเป็ นมนุษย์ได้สมบูรณ์ จะต้องมีศลี ๕ บริบูรณ์ ขาดศีล ๕ เมือ่ ไหร่แล้ว แสดง
ว่าใจได้เสือ่ มลงไปสู่เดรัจฉานบ้าง เปรตบ้าง อสุรกายบ้าง สัตว์นรกบ้าง ขึ้นอยู่กบั การ
กระทําบาปกรรม ว่าจะมีมากน้อยเพียงไร และด้วยสาเหตุอนั ใด ถ้าทํามากและรุนแรงก็
จะต้องเสือ่ มลงไปมาก เสือ่ มลงไปถึงขัน้ นรกเลยทีเดียว เช่นเกิดความโกรธแค้นแล้วไป
ฆ่า ไปทําร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องฆ่าเลย แต่ฆ่าเพราะความ
โกรธแค้น ขาดความเมตตา อย่างนี้ตายไปก็ตอ้ งตกนรกไป แต่ถา้ ฆ่าด้วยความจําเป็ น
เช่นมีอาชีพเป็ นชาวประมง ต้องออกไปหาปลามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะความจําเป็ น
คิดว่าไม่เป็ นไร แต่ก็ยงั เป็ นบาปอยู่ เพราะความไม่รู้ความหลงพาไป ก็จะตกลงไปเป็ น
เดรัจฉาน พวกเดรัจฉานเขาฆ่ากันเพือ่ ยังชีพ แต่ไม่ได้ฆ่าเพราะความโกรธแค้นเกลียดชัง
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เขาจึงเป็ นแค่เดรัจฉาน แต่ผูท้ ฆ่ี ่าผูอ้ น่ื ด้วยความโกรธแค้นเกลียดชังนัน้
จะต้อง
กลายเป็ นสัตว์นรกไป ทัง้ ๆทีย่ งั เป็ นคนอยู่ แต่ใจได้กลายเป็ นสัตว์นรกไปแล้ว ถ้าฆ่าผู ้อืน่
เพือ่ ยังชีพ เช่นเป็ นเพชฌฆาต เป็ นทหาร เป็ นตํารวจ เวลาต่อสูก้ บั ผูร้ า้ ยทัง้ หลาย ก็ตอ้ ง
ฆ่าเขา อย่างนี้ก็เป็ นบาปเป็ นกรรม ทําให้จติ ใจเสือ่ มลงไปในขัน้ เดรัจฉาน ถ้าแสวงหาสิง่
ต่างๆมาด้วยความโลภ ด้วยความอยาก อยากจะรวย อยากจะมีสมบัตมิ ากมายก่ายกอง
ล้นฟ้ า อย่างนี้ก็จะกลายเป็ นเปรตไป ถ้าเบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยความกลัว ก็จะกลายเป็ น
อสุรกายไป
นี่คอื ความเสื่อมทีจ่ ะตามมา ถ้าละเมิดศีล ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี
พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เมือ่ ทําไปแล้วจะต้องกลายเป็ นสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่ง
ใน ๔ ประเภทนี้เท่านัน้ ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะให้จติ ใจเสือ่ มลงไปในสภาพนัน้ ก็ตอ้ งฝื น
ความรู้สกึ ภายในใจ เวลาเกิดความโกรธก็จะต้องเจริญเมตตา คือให้อภัย อย่าไปถือโทษ
โกรธเคืองกัน ถือว่าเป็ นการใช้หนี้เก่าไป เราเคยไปทําอะไรเขามา ตอนนี้เขาก็เลยมาทํา
กับเรา ก็ถอื ว่าใช้หนี้คนื กันไป ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป สิง่ ทีเ่ ขาว่าเขาทําเรา มันก็ผ่านไปแล้ว
ไปโกรธแค้นโกรธเคืองก็ไม่ได้ทาํ อะไรให้ดขี ้นึ แต่กลับทําให้ใจร้อน ใจเป็ นทุกข์ข้นึ มาเสีย
เปล่าๆ ถ้ามีความเมตตา ให้อภัยเขาได้ ใจก็สงบ ใจก็เย็น ถ้าเกิดมีความโลภ ความอยาก
เพือ่ รักษาชีวติ ของตนไว้ ก็พยายามหามาด้วยสัมมาชีพ ไม่เบียดเบียนสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ถึงแม้จะต้องไปเป็ นขอทาน ก็ยงั ดีกว่าไปลักเล็กขโมยน้อย ถึงแม้
จะต้องไปล้างส้วมเป็ นภารโรง ก็ยงั ดีกว่าไปยิงนกตกปลา
ขอให้ยดึ ความถูกต้องเป็ นเครื่องดําเนินชีวติ ถึงแม้จะยากจน จะตํา่ ต้อย แต่อย่างน้อยใจ
ไม่ตาํ ่ ไปด้วย ใจยังสูงอยู่ เพราะรักษาใจด้วยคุณงามความดี ด้วยธรรมะนี้เอง ถ้าอยาก
ให้ใจเจริญสูงขึ้น เมือ่ มีโอกาส มีเงินทองเหลือใช้ มีสมบัตขิ ้าวของเหลือใช้ ก็ให้เอาไป
แจกจ่ายผูอ้ น่ื ทีเ่ ดือดร้อน อย่างนี้ก็จะพัฒนาใจให้สูงขึ้น ให้กลายเป็ นเทพ เป็ นเทวดา
ขึ้นมา มันเกิดจากการกระทําของเรา การให้ทานจะทําให้กลายเป็ นเทวดาขึ้นมา การรักษา
ศีลเป็ นการรักษาความเป็ นมนุษย์ การปฏิบตั ธิ รรมนัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ เป็ นการ
พัฒนาจิตให้กลายเป็ นพรหม การเจริญวิปสั สนาพิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่าง อย่างต่อเนื่อง
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ให้เห็นว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่ของเรา ใจก็จะ
กลายเป็ นพระอริยบุคคล เป็ นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
ไปในทีส่ ุด
นี่คอื ความเจริญของใจ เจริญแบบนี้ต่างหาก สุขก็สุขแบบนี้ต่างหาก ความสุขของใจก็คือ
ความสงบ ถ้าใจสงบเมือ่ ไหร่ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมือ่ นัน้ เมือ่ มีความสงบ มีความสุข ก็
จะมีความอิม่ มีความพอ จะไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการอะไร ถึงแม้จะเป็ นขอทานอย่าง
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็เป็ นขอทานทีไ่ ม่หวิ ไม่อยากจะเป็ นอะไร
ใครจะให้เป็ นอะไรก็ไม่อยากเป็ น เพราะใจไม่หวิ ใจไม่อยาก ใจมีความสุขแล้ว เพราะใจมี
ปัญญา เห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทไ่ี ม่ใช่ความทุกข์ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลายก็เป็ น
ความทุกข์ เพราะมีความเสือ่ มเป็ นเงาตามตัว มีเจริญก็ตอ้ งมีความเสือ่ ม เจริญลาภก็ตอ้ ง
เสือ่ มลาภ เจริญยศก็เสือ่ มยศ มีสุขก็มที กุ ข์ มีสรรเสริญก็มนี ินทา เป็ นสิง่ ทีท่ กุ ๆคนใน
โลกนี้จะต้องสัมผัสด้วยกันทัง้ นัน้ อยู่ทว่ี า่ จะสัมผัสแบบไหน ถ้าสัมผัสแบบคนโง่เขลาเบา
ปัญญา ก็จะหลงดีอกดีใจเวลาเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่จะต้องร้องห่มร้องไห้
เศร้าโศกเสียใจ เมือ่ ต้องสูญเสียลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไป
แต่ถา้ เป็ นคนฉลาดมีปญั ญาอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็จะไม่
ยินดีกบั การเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมือ่ ไม่มคี วามยินดี เวลาเกิดความเสือ่ มก็ไม่
มีความเศร้าโศกเสียใจ เพราะพอใจทีจ่ ะอยู่โดยปราศจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ทัง้ หลายนัน่ เอง อยู่เฉยๆตัวเปล่าๆ ก็ไม่เดือดร้อนอะไร เรื่องอะไรไปหาเหามาใส่หวั เหา
ก็คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลายนี่แหละ เป็ นเหาทัง้ สิ้น แต่คนทีข่ าดปัญญา ขาด
ธรรมะ มีความมืดบอดครอบงําอยู่ ก็จะหลงติดอยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แล้วก็ตอ้ ง
วุน่ วายกับการดูแลรักษา วุน่ วายกับการแสวงหา และวุน่ วายกับการสูญเสียไป นี่แหละ
เป็ นทุกข์ทงั้ สิ้น ถ้าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมมาก่อน ไม่เคยปฏิบตั ธิ รรมมาก่อน ไม่เคยเจอ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบภายในใจมาก่อนแล้ว รับรองได้วา่ ร้อยทัง้ ร้อย ก็จะต้องหลง
ติดอยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลาย เพราะเป็ นสิง่ ทีด่ งึ ดูดจิตใจ ทีย่ งั มีความมืด
บอด มีกเิ ลสตัณหาซ่อนเร้นอยู่ ตัวทีด่ งึ ดูดลาภ ยศ สรรเสริญ สุขให้เข้าสู่ใจ หรือให้ใจ
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เข้าสู่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง นัน่ เอง ถ้าใจได้รบั
การชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไปแล้ว ก็จะไม่มตี วั ดูดให้ใจไปยินดี
กับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทัง้ หลาย เมือ่ ไม่มคี วามยินดีแล้ว ความทุกข์ ความเศร้าโศก
เสียใจทีเ่ กิดจากการเสือ่ ม การสูญเสียของลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลาย ก็จะไม่มใี น
หัวใจอีกต่อไป
นี่แหละคือความวิเศษของใจ ทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษา ทํานุบาํ รุงด้วยธรรมะ อย่างทีท่ ่าน
ทัง้ หลายได้มาประพฤติปฏิบตั กิ นั อย่างสมํา่ เสมอ มาทําบุญ มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ขอให้ทาํ ไปเรื่อยๆเถิด ขอให้มคี วามแน่วแน่ต่อธรรมะ คําสอนของ
พระพุทธเจ้า แล้วความสุข ความเจริญทัง้ หลายทีป่ รารถนากัน ก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมา
ความทุกข์ทงั้ หลาย ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย ก็จะอยู่ห่างไกลจากจิตจากใจ ชีวติ จะดําเนิน
ไปด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข จะมีมากมีนอ้ ยก็ไม่สาํ คัญ ถ้าตราบใดใจได้รบั การดูแลด้วย
บุญ ด้วยกุศลแล้ว รับรองได้วา่ จะมีแต่ความสุข มีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง ถ้ายังไม่ส้นิ กิเลสในชาติน้ ี ตายไปก็จะได้ไปเกิดในภพชาติทด่ี ี
กว่าเดิม ถ้าได้ทาํ บุญทําทานรักษาศีลมาก ก็ได้ไปเกิดเป็ นเทพ ถ้าได้ปฏิบตั ธิ รรมนัง่ สมาธิ
ก็ได้ไปเกิดเป็ นพรหม ถ้าได้เจริญวิปสั สนาปัญญา ก็จะได้เกิดเป็ นพระอริยบุคคล
ตามลําดับแห่งภูมธิ รรม ทีไ่ ด้เจริญไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติ จนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ไป
ในทีส่ ุด
นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะได้รบั จากการทํานุบาํ รุงดูแลรักษาจิตใจ ด้วยการมาวัดอย่างสมํา่ เสมอทุกๆ
วันพระ หรือวันทีว่ า่ งจากภารกิจการงาน เช่น วันเสาร์วนั อาทิตย์ อย่าปล่อยให้เวลาอันมี
ค่านี้ผ่านไป โดยไม่แสวงหาบุญแสวงหากุศล ไม่ทาํ นุบาํ รุงดูแลรักษาใจ ไม่เช่นนัน้ แล้วใจ
จะเหีย่ วแห้ง อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย มีแต่ความหิว มีแต่ความกระหาย เป็ น
เหมือนกับพวกเปรตพวกผีทงั้ หลาย มีแต่ความโกรธแค้นโกรธชัง เหมือนกับพวกสัตว์
นรกทัง้ หลาย เพราะไม่ได้รบั การดูแล ไม่ได้รบั การกําจัดสิง่ ทีส่ ร้างความเลวร้ายทัง้ หลาย
ทีม่ อี ยู่ภายในใจ คือกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ใจจึงมีแต่ความหิวโหย มีแต่ความทุกข์ มีแต่
ความวุน่ วายใจ แล้วก็ไม่แสวงหาสิง่ ทีจ่ ะมาดับมัน กลับไปแสวงหาในสิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิด
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ความรุนแรงเพิม่ มากขึ้นไปอีก ทุกครัง้ ทีโ่ ลภแล้วทําตามความโลภ ความโลภจะไม่ลด
น้อยถอยลงไป แต่จะเพิม่ มากขึ้นเป็ นทวีคูณ ทุกครัง้ ทีอ่ ยากอะไรแล้วแสวงหาตามความ
อยาก ความอยากจะเพิม่ มากขึ้นทวีคูณ เพราะนี่คอื ธรรมชาติของความอยาก ได้คบื ก็จะ
เอาศอก ได้ศอกก็อยากจะเอาวา จะขยายออกไปเรื่อยๆ จึงต้องคอยกําจัดไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะหมดสิ้นไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๓

ศาสดา

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พานจากพวกเราไป ได้ทรงตรัสไว้ว่า พวก
เธอทัง้ หลายจะไม่อยู่โดยปราศจากศาสดา เพราะธรรมวินัยทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบแล้ว จะ
เป็ นศาสดาของพวกเธอต่อไป เพราะผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็น
ตถาคต ผูน้ ้นั ย่อมเห็นธรรม นี่คอื คําสอนทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ เพราะทรงเป็ นห่วงพวกเราจะ
คิดว่า หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้จากไปแล้ว จะไม่มคี รู คอยอบรมสังสอน
่
ถ้าพวกเราน้อม
เอาคําสอนต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
มาประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะมี
ดวงตาเห็นธรรม เมือ่ มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็จะเห็นพระพุทธเจ้า จะมีพระพุทธเจ้าอยู่
ในใจ ปกป้ องคุม้ ครองรักษา ให้พน้ จากภัยอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
การห้อยพระไว้ทีค่ อนัน้ เป็ นการห้อยเพือ่ เตือนสติ ปลุกจิตสํานึกให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ให้ระลึกถึงคําสังคํ
่ าสอน เพือ่ จะได้ประพฤติปฏิบตั ติ าม เพราะเมือ่ ได้ประพฤติปฏิบตั แิ ล้ว
จะมีสง่ิ คุม้ ครอง ถ้าห้อยพระไว้เฉยๆ แต่ไม่สนใจศึกษาปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว พระทีห่ อ้ ยคอก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ต่อให้เป็ นพระทีม่ รี าคาแพงๆ
หลายสิบล้านบาท ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ช่อื ดังขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่นอ้ มเอาพระ
ธรรมคําสอนมาปฏิบตั ิ ทําความดี ละเว้นการกระทําความชัว่ ทัง้ หลายแล้ว พระทีห่ อ้ ยคอ
ก็จะไม่ช่วยเหลือเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ายังไม่ละไม่เลิกจากอบายมุขทัง้ หลาย เช่นเสพ
สุรายาเมา เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน รวมถึงการ
กระทําทีไ่ ม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย ได้แก่การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี
พูดปดมดเท็จ พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคี มี
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจแล้วละก็ พระจะไม่คุม้ ครองเลย เพราะเป็ นสิง่
ตรงกันข้ามกับพระนัน่ เอง
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ถ้าเป็ นพระแล้ว จะอยู่หา่ งไกลจากอบายมุขทัง้ หลาย ห่างไกลจากการกระทําความชัว่
ทัง้ หลาย ห่างไกลจากความโลภ ความโกรธ ความหลงทัง้ หลาย ถ้าได้อยูไ่ กลจากสิ่ง
เหล่านี้แล้ว ภัยต่างๆที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ อย่าไปคิดว่า
พิษภัยเป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นมาเอง ความทุกข์ทงั้ หลาย ความเสือ่ มเสียทัง้ หลายนัน้ ล้วนเกิด
จากการกระทําของเราทัง้ สิ้น ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยุ่งเกี่ยวกับการทําบาปทํากรรม
ยุ่งเกี่ยวกับความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ความทุกข์ ความเสือ่ มเสียทีไ่ ม่
ปรารถนา ก็จะเป็ นผลตามมาอย่าแน่นอน ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แล้ว รับรอง
ได้วา่ ความทุกข์ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย จะไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมา ส่วนเหตุการณ์ทเ่ี ป็ น
ธรรมดา คือความเสือ่ มของสังขารร่างกาย ได้แก่ความแก่ ความเจ็บ ความตายนัน้ เป็ น
ธรรมดาของโลก เป็ นคติธรรมดา เป็ นธรรมชาติของโลก เมือ่ มีเกิด ย่อมมีแก่ มีเจ็บ มี
ตายเป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา
สิง่ เหล่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็จะต้องเป็ นด้วยกันทุกๆ
พระองค์ เพราะเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เหมือนกับเวลาทีต่ กลงไปในนํา้ ก็ตอ้ งเปี ยก
ด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่มใี ครไม่เปี ยก เพราะธรรมชาติของนํา้ ย่อมให้ความเปี ยกชื้นกับผูส้ มั ผัส
ฉันใดผูม้ าเกิดในโลกนี้ ก็ตอ้ งสัมผัสกับความเสือ่ ม เป็ นธรรมดา คือความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ไม่มใี ครอยู่เหนือสิง่ เหล่านี้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นประธานาธิบดี
เป็ นนายกรัฐมนตรี ก็ตอ้ งเจอกับสิง่ เหล่านี้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ สิง่ เหล่านี้จงึ ไม่ใช่เป็ นความ
เสือ่ มทีแ่ ท้จริง ความเสือ่ มทีแ่ ท้จริงนัน้ เกิดจากการกระทําของเรา ทีไ่ ด้แสดงไว้เมือ่ สักครู่
นี้ คืออบายมุขทัง้ หลาย การทําบาปทํากรรมทัง้ หลาย การสะสมความโลภ ความโกรธ
ความหลงทัง้ หลายนี้แหละ ทีจ่ ะเป็ นเหตุให้เกิดความเสือ่ มขึ้นมา ไม่มคี วามเจริญทีจ่ ะ
เกิดขึ้นได้กบั บุคคลนัน้ ๆ ต่อให้เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานาธิบดี เป็ นพระเจ้า
แผ่นดิน ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นความเจริญ ต้องถือว่าเป็ นความเสื่อม เพราะเป็ นความเสือ่ มของ
จิตใจนัน่ เอง
การทําความดีนนั้ ก็เพือ่ รักษาจิตใจให้อยู่ดนี นั ่ เอง ให้เป็ นสุคติ ให้เจริญให้รุ่งเรือง ถ้าทํา
บาปทํากรรม ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข มีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้วละก็ ใจ
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จะต้องเสือ่ มไปเรื่อยๆ เสือ่ มจากความเป็ นมนุ ษย์ ลงไปสู่ความเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต
เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เพราะการกระทําเหล่านี้ล ้วนเป็ นเหตุของความเสือ่ มทัง้ สิ้น
พระพุทธเจ้าจึงทรงสังสอนให้
่
เห็นธรรม ว่ามีคุณค่ายิง่ กว่าสิง่ ใดๆในโลก ทรงสอนให้สละ
ทรัพย์สมบัติ เงินทองข้าวของและชีวติ เพือ่ รักษาธรรม ดังทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั มิ า ในเบื้องต้น
ก็ได้ทรงสละราชสมบัตขิ องราชกุมาร เพือ่ ออกปฏิบตั ธิ รรม ในขณะปฏิบตั ธิ รรมก็ทรง
กล้าทีจ่ ะสละชีวติ เพือ่ ให้ได้ธรรมทีท่ รงปรารถนา ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน
ด้วยกัน แต่เมือ่ เห็นว่า การอดอาหารไม่ใช่วถิ ที าง ทีจ่ ะทําให้จติ หลุดพ้นจากอาสวะทัง้ ปวง
ได้ จึงทรงย้อนกลับมานัง่ สมาธิ ตัง้ จิตอธิษฐานไว้ว่า จะไม่ลกุ จากทีน่ งั ่ อันนี้ไปเป็ นอันขาด
ตราบใดถ้ายังไม่ได้บรรลุ ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ ปวงแล้ว ถ้าร่างกายนี้จะต้องตายไปในขณะทีป่ ฏิบตั ิ ก็ขอให้ตายไป
นี่คอื ความสําคัญของธรรมะ เพราะถ้ามีอยู่ในใจแล้ว จะปลอดภัยจากทุกข์ทงั้ หลาย ทุกข์
ทีเ่ กิดจากความแก่ จากความเจ็บ จากความตาย จากการพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั จากการ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่ปรารถนา เพราะธรรมะจะรักษาจิตใจให้อยู่เหนือสิง่ เหล่านี้ได้
ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะทําให้อยู่เหนือความทุกข์ทเ่ี กิดจากความเจ็บ ความแก่ ความตายได้
ต่อให้มเี งินเป็ นร้อยล้าน พันล้าน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะต้องวุน่ วายใจ เวลาใกล้จะตาย
ก็ยง่ิ วุน่ วายใจใหญ่ เวลาตายไปเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้ ไม่สามารถยับยัง้ ความตายได้
ไม่สามารถยับยัง้ ความทุกข์ทโ่ี หมกระหนํา่ เข้าสู่จติ ใจได้ แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่
แหละ จะเป็ นสิง่ เดียวเท่านัน้ ในโลกนี้ทจ่ี ะรักษาใจ ไม่ให้ไปทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆที่
เกิดขึ้น ทีม่ าสัมผัสกับใจ ถ้าใจมีธรรมะแล้ว จะรู้จกั ปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว ก็จะไม่
มีอะไรเข้ามารบกวนจิตใจ
ปัญหาของใจเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากความหลง ทีผ่ ลักดันให้ไปยึดไปติด ไปรักไป
ชอบ ไปเกลียดไปชัง ไปทําสิง่ ต่างๆ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับสิง่ ทีไ่ ปยึดไปติดไว้ ก็ตอ้ งเกิด
ความทุกข์ข้นึ มา ลองสังเกตดู ถ้าเป็ นสมบัตขิ องคนอืน่ เช่นบ้านของคนอืน่ รถยนต์ของ
คนอืน่ เวลาบ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมา หรือรถยนต์เกิดพลิกควํา่ เสียไป ถูกทําลายไป ถ้าเป็ น
ของคนอืน่ เราจะไม่รู้สกึ เสียอกเสียใจ และไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ถา้ เป็ น
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บ้านของเรา เป็ นรถยนต์ของเรา จะต้องเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา
ทันที เพราะอะไรทัง้ ๆทีก่ ็เป็ นบ้านเหมือนกัน เป็ นรถยนต์เหมือนกัน ต่างตรงทีใ่ จไม่ได้ไป
ยึดไปติด กับไปยึดไปติดเท่านัน้ เอง บ้านของคนอืน่ รถยนต์ของคนอื่น เราไม่ยดึ เราไม่
ติด เราก็ไม่ทกุ ข์ แต่บา้ นของเรา รถยนต์ของเรา เรายึดเราติดว่าเป็ นของเรา มันก็เลยเกิด
ความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่า บ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
รถยนต์คนั นี้ก็ไม่ใช่ของเรา เป็ นของยืมมาไว้สําหรับใช้เท่านัน้ สักวันหนึ่งก็จะต้องคืนเขา
ไป จะคืนไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่มใี ครรู้ เมือ่ ถึงเวลาจะเกิดขึ้น ก็ตอ้ งเกิดขึ้น เมือ่ จิตใจพร้อมทีจ่ ะ
จากสิง่ เหล่านี้แล้ว เวลาทีต่ อ้ งจากกัน ก็จะไม่เดือดร้อนอะไร ไม่ทกุ ข์อะไร
นี่แหละคือความหมายของธรรมะ คือปัญญา ความรู้ทถ่ี ูกต้อง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ขอให้
รู้ ขอให้เห็น ขอให้มองว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้มาตัง้ แต่ร่างกายของเรา รวมไปถึงสิง่ ของ
ต่างๆ บุคคลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสามี ภรรยา บุตรธิดา บิดามารดา พีน่ อ้ ง ญาติสนิทมิตร
สหายนัน้ ไม่ใช่สมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง เป็ นสมบัตชิ วั ่ คราว เหมือนกับของยืม สักวัน
หนึ่งเขาก็จะต้องมาเอาคืนไป เวลาเขาเอาไป ถ้ารู้ลว่ งหน้าไว้ก่อน เตรียมตัวเตรียมใจไว้
ก่อน ก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน เมือ่ เหตุการณ์
เกิดขึ้นมา จะทําใจไม่ได้ จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้า
เป็ นสิง่ ทีร่ กั มากยิง่ กว่าตัวเรา ก็จะทําให้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ ถึงกับจะต้องฆ่าตัวตาย ตาม
ไปกับสิง่ ทีส่ ูญเสียไปก็มี นี่เป็ นเพราะความหลง ทําให้ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ทีไ่ ด้มา
นัน่ เอง โดยไม่มธี รรมะคอยกระซิบ คอยบอกเลยว่า อย่าไปหลง อย่าไปยึด อย่าไปติด
สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกัน สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืนสิง่ เหล่านี้ไป ไม่มใี ครเอาอะไรติดตัวไปได้
มาตัวเปล่าๆ เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆ ต้องทิ้งไว้หมด ทุกสิง่ ทุกอย่าง สังขารร่างกายก็ปล่อย
ให้คนอืน่ เผาให้ ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ก็ให้เขาจัดการกันไป เอาไปแบ่ง เอาไป
แจก เอาไปจ่ายกัน ตามแต่สมควร
นี่คอื ความจริงของโลกนี้ ความจริงของชีวติ นี้ ถ้าไม่ตอ้ งการให้ความทุกข์มาเหยียบยํา่
จิตใจ ก็ตอ้ งยึดเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ
นัน้ ยังไม่เพียงพอ เพราะยังไม่สามารถทําให้ใจมีกาํ ลังทีจ่ ะทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
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สอนได้ เช่นทรงให้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง เรายังทําไม่ได้ แต่จะเริ่มทําได้ ถ้าเริ่มฝึ กฝน
อบรมปฏิบตั ิ เริ่มให้สง่ิ เล็กๆน้อยๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อชีวติ ไปก่อน อย่างวันนี้ท่านก็
สละเวลาเล็กๆน้อยๆของท่าน สละทรัพย์สนิ สมบัตเิ งินทองเล็กๆน้อยๆทีม่ เี หลือใช้ ซื้อ
ข้าวของมาถวายพระ อย่างนี้ก็เป็ นการปล่อยวางแล้ว แต่ยงั ต้องทําไปอีกเรื่อยๆ ทําให้
มากยิง่ ๆขึ้นไป เพราะถ้าสามารถให้ได้มากเท่าไหร่ ใจก็จะมีความสุข มีความสงบมาก
ยิง่ ขึ้นไปเท่านัน้ แล้วความวุน่ วาย ความหลงยึดติดกับทรัพย์สนิ สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ก็
จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเห็นว่า เงินทองทีม่ เี หลือใช้น้ ี เก็บไว้ก็มแี ต่ความ
ทุกข์ มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ภาระ ต้องคอยดูแลรักษา ถ้าเอาไปให้ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็
ทําให้ผูอ้ น่ื เขามีความสุข แล้วเราก็มคี วามสุขด้วย
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ในเบื้องต้น อย่าสะสม อย่าตระหนี่ อย่าหวงสิง่ ต่างๆ
ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อชีวติ สิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อชีวติ ก็ไม่มอี ะไรมาก มีปจั จัย ๔ ก็
พอเพียงแล้ว มีอาหารรับประทาน มียารักษาโรค มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้ใส่ มีบา้ นไว้อยู่
แค่น้ กี ็พอแล้ว สิง่ อืน่ ๆนัน้ ล้วนเป็ นของฟุ่มเฟื อยทัง้ สิ้น ไม่มกี ็ไม่มปี ญั หาอะไร ไม่มกี ลับ
ดีกว่าเสียอีก เพราะจะได้ไม่ตอ้ งมาเป็ นภาระ มีเพชรนิลจินดา มีทองเก็บไว้ในบ้าน ก็ตอ้ ง
กังวล เวลาไปไหนมาไหนก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา ต้องคอยห่วง บางทีก็ไม่อยากจะออกจาก
บ้าน กลัวขโมยขึ้นบ้าน เอาสมบัตทิ ม่ี อี ยู่ในบ้านไป แต่ถา้ เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ไม่
ต้องมากังวลกับเรื่องข้าวของเงินทอง นี่คอื การปล่อยวางในเบื้องต้น ปล่อยวางสิง่ ทีเ่ หลือ
ใช้เกินความจําเป็ น
แล้วก็ปล่อยวางเรื่องราวอย่างอืน่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น อย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยถ้าไม่มคี วามจําเป็ น
เรื่องของคนอืน่ เขาจะเป็ นอย่างไร จะดีจะชัว่ ก็เรื่องของเขา คอยดูแลใจเราก็พอ ไม่ให้
ไปยุ่งไปแบกภาระของคนอืน่ ถ้าจะเกี่ยวข้องกับคนอืน่ ก็ให้ใช้ปญั ญา ว่าจะสามารถ
ช่วยเหลือได้หรือไม่ เขายินดีทจ่ี ะรับความช่วยเหลือหรือไม่ ถ้าช่วยได้ ก็ช่วยไป ถ้ายินดี
ให้ช่วย ก็ช่วยไป ถ้าไม่ยนิ ดี ไม่ตอ้ งการให้วา่ กล่าวตักเตือน ก็อย่าไปเสียนํา้ ลายเสียเวลา
เพราะการว่ากล่าวตักเตือน การสังสอนผู
่
อ้ น่ื ด้วยธรรมะนัน้ เป็ นเหมือนกับการให้ทรัพย์
ทีป่ ระเสริฐ คนฉลาดเท่านัน้ ทีจ่ ะยินดีนอ้ มรับเข้ามา ยกมือไหว้ผูใ้ ห้โอวาท เวลาใครว่า
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กล่าวตักเตือน เหมือนกับเป็ นการชี้ขมุ ทรัพย์ให้รู้วา่ อยู่ตรงไหน เวลาบกพร่อง ทําตัวไม่ดี
ถ้ามีคนบอกให้รู้ แล้วได้สติ แก้ไขเสีย ความบกพร่อง ความไม่ดกี ็จะหมดไป ก็จะ
กลายเป็ นคนดีข้นึ มา
แต่ถา้ ปฏิเสธคําว่ากล่าวตักเตือนของผูป้ รารถนาดี ก็เท่ากับปฏิเสธทรัพย์ทป่ี ระเสริฐ ทีเ่ ขา
ชี้บอกว่าอยู่ตรงไหนนัน่ เอง
คนทีข่ าดทุนก็คอื คนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้คนอืน่ มาว่ากล่าว
ตักเตือน แต่คนทีฉ่ ลาดย่อมยินดีทจ่ี ะฟังคําว่ากล่าวตักเตือนของผูอ้ น่ื เสมอ ถ้าช่วยเหลือ
เขาได้ อบรมสังสอนเขาได้
่
ก็ช่วยสอนไป แต่ถา้ เขาไม่ยนิ ดี ก็อย่าไปสอนให้เสียเวลา
เพราะจะกลายเป็ นการเกลียดชังกัน เพราะมัวไปจํา้ จี้จาํ้ ไช เขาก็จะโกรธเรา ถึงแม้จะเป็ น
ลูกเรา ถ้ามีหน้าทีส่ อน ก็พูดไปเพียงครัง้ สองครัง้ ก็พอ ให้รู้วา่ อะไรผิดอะไรถูก อะไรดี
อะไรชัว่ แต่ถา้ เขาไม่ยนิ ดี ไม่อยากจะปฏิบตั ติ าม ก็เป็ นกรรมของเขา ช่วยอะไรไม่ได้ แต่
ถ้าเป็ นคนฉลาดมีสาํ นึก ยินดีรบั ฟังแล้วนําไปปฏิบตั ิ ตัวเขาก็จะดีข้นึ ไปตามลําดับ
ดังนัน้ พยายามปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยู่ใกล้ตัว อย่าไปทุกข์กบั เรื่องของคนอืน่ โดย
ไม่จาํ เป็ น แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แยแส ไม่ใยดี ไม่เมตตากรุณา เพราะต้องมีอยู่เสมอ
ต้องยินดีทจ่ี ะช่วย ยินดีทจ่ี ะสงเคราะห์ผูอ้ น่ื อยู่เสมอ แต่ตอ้ งมีปญั ญา ว่าการสงเคราะห์
การช่วยเหลือนัน้ เป็ นไปได้หรือไม่ ถ้าเป็ นไปไม่ได้ ก็ตอ้ งวางใจเป็ นอุเบกขา คือต้องวาง
เฉย ถือเสียว่าคนๆนี้ เป็ นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอด พูดไปจนวันตายก็ไม่ได้ยนิ ชี้ไป
อย่างไรก็มองไม่เห็น เสียเวลาเปล่าๆ จะได้ไม่ตอ้ งมาหนักอกหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
พ่อแม่นนั้ โดยปกติย่อมมีความรักลูกเสมอ มีความปรารถนาดีต่อลูกเสมอ อยากให้ลูก
ได้เป็ นคนดี พยายามพรํา่ สอนอยู่เสมอ แต่บางทีลูกก็เป็ นเหมือนกับคนหูหนวกนัน่ แหละ
พูดไปยังไง ก็เหมือนกับเข้าหูซา้ ยออกหูขวา ไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลย ถ้าพูด
มากๆ ก็อาจจะโกรธ เกลียดชังบิดามารดาขึ้นมาเสียอีก เป็ นการสร้างบาปสร้างกรรม
ให้แก่กนั ทําให้ขาดความกตัญ�ูกตเวที
เวลาทีจ่ ะสังสอนลู
่
ก ก็ขอให้สอนพอประมาณ ดูวา่ เขายินดีทจ่ี ะฟังหรือไม่ฟงั ถ้าไม่ยนิ ดีก็
ถือว่าจบกัน ทําใจเสียเถิดว่า คนเราไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งจากกัน เกิดมาในโลกนี้ ไม่ได้อยู่
ด้วยกันไปตลอด ต่างคนต่างมีกรรมเป็ นของๆตน ทําอะไรไว้ ก็ตอ้ งรับผลของกรรมนัน้
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การทีเ่ ขาไม่สามารถรับสิง่ ดีๆ ทีเ่ รามอบให้กบั เขาได้ ก็เป็ นเพราะจิตใจของเขาในอดีต ได้
สะสมบาปกรรมเอาไว้มาก ยังติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย เช่นติดอยู่กบั อบายมุข การ
เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนัน เขาเคยสะสมนิสยั อย่างนี้มา เมือ่ มาเกิดใน
โลกนี้ นิสยั นี้ก็ตดิ ตัวมาด้วย ไม่ได้เอาจากพ่อ จากแม่ แต่มาจากกรรม ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสสอนว่า เรามีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ เผ่าพันธุท์ แ่ี ท้จริงของเราคือกรรม ไม่ใช่บดิ ามารดา
ผูใ้ ห้เพียงแต่ร่างกายเท่านัน้ แต่ร่างกายไม่ใช่จติ ใจ ร่างกายจะทําอะไรได้ตอ้ งมีจติ ใจเป็ น
ผูส้ งการ
ั่
ถ้าจิตใจชอบเล่นการพนัน ชอบเสพสุรายาเมา จิตใจก็จะสังให้
่ ร่างกายไปเล่น
การพนัน ไปเสพสุรายาเมา
พ่อแม่จงึ ต้องทําความเข้าใจว่า ลูกเรานัน้ เป็ นลูกเราเพียงครึ่งเดียวเท่านัน้ คือเป็ นที่
ร่างกาย ร่างกายนี้เป็ นของเรา เราเป็ นผูใ้ ห้เขา แต่ใจของเขานัน้ มาจากทีอ่ น่ื ใจของเขามา
จากภพก่อนชาติก่อน เขาสะสมบุญกรรมอันใดไว้ เขาก็จะเป็ นไปตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้
สะสมมา ถ้าได้สะสมบุญมากพอสมควร และสะสมกรรมไม่มาก เวลาอบรมสังสอนให้
่
ไป
ในทางบุญ ในทางทีด่ ี เขาก็จะน้อมรับไปได้งา่ ย แต่ถา้ สะสมกรรมมามากกว่าบุญ เวลา
สอนให้ทาํ บุญ เขาจะน้อมรับไม่ได้มากเท่าทีค่ วร แต่จะไปทํากรรมเสียมากกว่า อย่าง
พระพุทธเจ้านัน้ ได้สะสมบุญบารมีมามากหลายภพหลายชาติดว้ ยกัน พอมาเกิดเป็ นราช
โอรส ถึงแม้พระราชบิดาอยากจะให้อยู่เป็ นกษัตริย ์ เพือ่ จะได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิ
ต่อไป แต่ใจได้โน้มเอียงไปทางบุญทางกุศล อยากจะปฏิบตั เิ ป็ นพระบรมศาสดา เป็ น
พระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ จึงไม่มอี ะไรทีจ่ ะหยุดยัง้ พระพุทธเจ้าได้ ถึงแม้พระ
ราชบิดาพยายามสร้างปราสาท ๓ ฤดูไว้ เพือ่ เป็ นเครื่องล่อใจให้พระพุทธเจ้าได้อยู่ในโลก
อยู่เป็ นฆราวาส เพือ่ จะได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิต่อไป ก็ไม่สามารถดึงพระพุทธเจ้าไว้ได้
เพราะบุญบารมีทพ่ี ระพุทธเจ้าได้สะสมมานัน้ มีมาก
มีกาํ ลังแรงมากจนไม่มอี ะไรจะ
หยุดยัง้ ได้
เช่นเดียวกับบุญบารมีและบาปกรรม ทีพ่ วกเราได้กระทํากันในแต่ละวันก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้า
ทําบุญ บุญก็จะดึงไปในทางทีด่ ี ถ้าทําบาป ก็จะดึงไปในทางทีไ่ ม่ดี อย่างวันนี้เรามาทําบุญ
กัน ก็จะดึงให้มาทําบุญอยู่เรื่อยๆ ทํากันอย่างต่อเนื่อง เพราะได้สะสมมาทางนี้ เมือ่ สะสม
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มาดังนี้ เมือ่ ถึงเวลาก็จะมาทางนี้โดยอัตโนมัติ เป็ นไปตามกําลังบุญที่ได้สะสมไว้ จึง
ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ กบั พวกเราแล้ว ถ้าเชื่อฟัง คําสอนของ
พระพุทธเจ้า และปฏิบตั ติ าม ก็เหมือนกับได้อยู่กบั พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้
อยู่ทส่ี รีระร่างกาย ทรงเคยตรัสไว้ว่า ต่อให้เธอเกาะชายผ้าเหลืองของเรา แต่ถา้ เธอไม่
สนใจใยดีต่อคําสอนของเราแล้ว เธอก็ยงั อยู่หา่ งไกลจากเราเป็ นหลายร้อยโยชน์ ในทาง
ตรงกันข้าม ถึงแม้เธอจะอยู่หา่ งไกลจากเรา กี่รอ้ ยโยชน์กต็ าม แต่ถา้ เธอระลึกถึงคํา
สอนของเราอยู่เสมอ และนํ าไปปฏิบตั ิ เธอก็ไม่ได้อยู่หา่ งไกลจากเราเลยสักน้อยนิ ด
เพราะเธอจะได้รบั ประโยชน์จากเราอย่างเต็มที่ เหมือนกับอยู่ขา้ งหน้าเรานี้
นี่แหละคือความหมายของคําว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้ว จะเป็นศาสดาของ
พวกเธอต่อไป อย่าไปคิดว่า เราอยู่ห่างไกลจากศาสดา ถ้าระลึกถึงพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า และเมือ่ ปฏิบตั จิ นจิตมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้ว
ก็จะรู้วา่ พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ทไ่ี หนเลย แต่อยู่ในใจของเรานี้แหละ รอให้เราเข้าไปหา
ท่าน ท่านรอเราอยู่ในใจ ดังทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ถ้า
ปฏิบตั ธิ รรม ชําระกิเลสอาสวะ ความมืดบอด ความหลงทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจาก
ใจแล้ว ความสว่างไสวของพุทธะก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ความสว่างไสวของธรรมะ
ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ความสว่างไสวของสังฆะ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็จะปรากฏ
ขึ้นมาภายในใจของเรานี้แหละ ประเด็นสําคัญทีจ่ ะทําให้เรา ได้เข้าสู่ความประเสริฐของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็อยู่ทส่ี ปุ ฏิปนั โนนี้เอง คือปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ิ
ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๔

มันเป็ นอย่างนี้ แหละ
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

วันนี้พวกเราได้มารวมตัวกัน เพือ่ ประกอบคุณงามความดี ทําบุญทําทาน รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม หลังจากนัน้ แล้ว เราก็แยกกันไป คราวหน้าก็มารวมตัว
กันอีก แล้วก็แยกกันอีก นี่คือลักษณะของสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ มีการรวมตัวกันเข้ามา
แล้วก็แยกกันออกไปอยู่เสมอ ศาลาหลังนี้ก็เป็ นแบบเดียวกัน เป็ นทีร่ วมของอิฐ หิน ปูน
ทราย เหล็ก กระเบื้อง และสิง่ ต่างๆ ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอาจจะสัก ๕๐ ปี ๑๐๐ปี ก็ตอ้ ง
แยกจากกันไป สิง่ ต่างๆทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ในนี้ ก็จะเสือ่ มสภาพลงไป หล่นลงมา ถูกทิ้งไป ถ้าไม่
มีการบูรณะซ่อมแซม ทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง ก็จะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ เพราะเป็ นเรื่อง
ปกติของธรรมชาติ ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ทีจ่ ะต้องเป็ นไปอย่างนี้ มีการรวมตัวกัน
เข้ามาแล้วก็แยกตัวกันออกไป
ร่างกายของเราก็เหมือนกัน ของคนอืน่ ก็เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรือเป็ นสัตว์
เดรัจฉาน ก็เป็ นแบบเดียวกันทัง้ นัน้ ต้นไม้ภูเขาก็เป็ นแบบเดียวกัน ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนมี
การรวมตัวกัน แล้วก็แยกออกจากกัน เป็ นปกติ ผูท้ ร่ี ู้เรื่องราวเหล่านี้แล้ว ย่อมไม่หลง
ยึดติด ไม่คดิ ว่าสิง่ ต่างๆจะต้องอยู่รวมตัวกันไปตลอด เมือ่ เกิดมีการแยกตัวกัน ผูร้ ู้ ผู ้ที่
ไม่ยดึ ติด ก็จะไม่ทกุ ข์ ก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ ส่วนผูท้ ไ่ี ม่รู้ ผูท้ ย่ี งั มีความหลงอยู่ ยังมี
ความยึดติดอยู่ ยังต้องการให้สง่ิ ต่างๆรวมตัวกันอยู่ไปตลอดเวลา เมือ่ สิง่ ต่างๆ เกิดการ
แยกตัวกันขึ้นมา ก็จะเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ รับไม่ได้กบั ความเป็ นจริง ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง นี่คอื ความแตกต่างระหว่างบุคคล ๒ คน คนที่รูก้ บั คนที่ไม่รู ้ คนทีร่ ู้
ย่อมไม่เห็นว่าเป็ นเรื่องผิดปกติอะไร ย่อมไม่เห็นว่าจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่ม
ร้องไห้ไปทําไม แต่คนทีไ่ ม่รู้นนั้ เมือ่ เกิดเรื่องราวเหล่านี้ข้นึ มาแล้ว ก็อดรนทนใจไม่ได้ ทํา
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ใจไม่ได้ ก็ตอ้ งร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าเป็ นชนิดทีร่ ุนแรง
ก็ถงึ กับต้องทําลายชีวติ ของตนไปด้วย เพราะมีความรู้สกึ ว่า ไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร
นี่ก็เป็ นเพราะความหลงนัน่ เอง ความไม่รู้ ไม่เคยศึกษาธรรมชาติรอบตัวของตนเอง ว่า
เป็ นอย่างไร มัวแต่ปล่อยให้ความหลงหลอก ให้หาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาครอบครอง เพราะเมือ่
ได้มาครอบครองแล้ว จะมีความสุข แต่ไม่เคยคิดถึงด้านเสีย คือด้านความทุกข์บา้ งเลย
ทีม่ อี ยู่กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง เพราะไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันไป นี่คอื ความทุกข์ทจ่ี ะ
ตามมาต่อไป คนทีไ่ ม่รู้ คนทีไ่ ม่เคยสําเหนียก รับฟังคําสอนของนักปราชญ์ อย่างพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้สนใจศึกษาจากประสบการณ์ทเ่ี กิดขึ้นกับตน แล้วเวลา
เกิดสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ปรารถนาขึ้นมา ก็จะต้องมีความเสียใจ มีความทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงทรง
สอนพวกเรา จงอย่าประมาท จงพิจารณาอยู่เนืองๆว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง
สังขารก็คอื สิง่ ต่างๆทีร่ วมตัวกันเข้ามานัน่ เอง เช่นร่างกายของเรา ก็เป็ นสังขารชนิดหนึ่ง
เป็ นการรวมตัวกันเข้ามาของดิน นํ้ า ลม ไฟ คือธาตุ ๔ มาในรูปแบบของอาหาร เมือ่
รับประทานอาหารเข้าไป ร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นมา ทําให้มอี วัยวะครบบริบูรณ์ ๓๒
ประการด้วยกัน
ร่างกายนี้ ถ้าไม่มอี าหาร จะเจริญเติบโต เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ได้หรือไม่ ย่อม
เป็ นไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รบั การทํานุบาํ รุงด้วยอาหาร คือธาตุ ๔ แล้ว ร่างกายนี้ย่อมอยู่ไม่ได้
ย่อมต้องดับไป แตกสลายไปก่อนเวลาอันควร แต่ถา้ ได้รบั การทํานุบาํ รุงดูแลรักษาด้วย
อาหาร คือธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทีม่ าในรูปของอาหารแล้ว ก็จะสามารถอยู่ไปได้
จนกว่าจะถึงวัยอันสมควร เมือ่ ถึงเวลานัน้ แล้ว อาหารคือธาตุ ๔ ก็จะไม่สามารถดูแล
เยียวยารักษา ให้ร่างกายอยู่รวมตัวกันต่อไปได้ เมือ่ ถึงเวลานัน้ แล้ว ธาตุทงั้ ๔ ก็ตอ้ ง
แยกสลายออกจากกันไป เอาไปเผาก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป นี่ก็คอื การรวมตัวแยกตัว
ของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ รวมตัวกันเข้ามาก็กลายเป็ นบุคคลต่างๆ เป็ นหญิง เป็ นชาย
เป็ นนก เป็ นแมว เป็ นสุนขั เป็ นอะไรต่างๆ ทีเ่ ห็นกันอยู่ แต่ทกุ สิง่ ทุกอย่างเมือ่ รวมตัวกัน
แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งแยกออกจากกันเป็ นธรรมดา ถ้าเราพยายามสอนใจเราอยู่เสมอ
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ให้รู้ ไม่ให้ลมื เวลาได้อะไรมา ก็ตอ้ งเตือนสติตนเองว่า ได้มาไว้เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ไม่
ว่าอะไรทัง้ สิ้น สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแยกจากกันไป เขาไม่จากเราไป เราก็ตอ้ งจากเขาไป
ถ้าคอยพรํา่ สอนคอยเตือนอยู่เรื่อยแล้ว จะไม่หลง จะมีภูมคิ มุ ้ กัน คือมีปญั ญา มีความรู้
ทีจ่ ะทําลายอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ ทําลายความอยาก ทีจ่ ะให้สง่ิ ต่างๆ
เป็ นไปตามความต้องการ เพราะรู้ดว้ ยปัญญาว่า สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เขาไม่ได้อยู่เพือ่
เรา เขาไม่ได้เป็ นเพือ่ เรา เขาอยู่เขาเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้ามีเหตุปจั จัยทําให้เขา
ตัง้ อยู่ได้ เขาก็จะตัง้ อยู่ ถ้าไม่มเี หตุปจั จัยทีจ่ ะทําให้เขาอยู่ได้ เขาก็ตอ้ งล้มลงไป ต้อง
สลายไป นี่คอื ความจริง ถ้ารู้ความจริงนี้แล้ว จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะไม่อยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้
เป็ นไปตามความต้องการ แต่จะพร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง กับการล้มหายตายจาก
เมือ่ ใจพร้อมแล้ว รับรองได้วา่ จะไม่มคี วามทุกข์เลย จะไม่มคี วามหวันไหวเลย
่
นี่เป็ นสิ่งที่
ใจของแต่ละคนสามารถทํากันได้ อยู่ทว่ี า่ จะทําหรือไม่ทาํ เท่านัน้ เอง
ขณะทีฟ่ งั นี้บางทีใจยังรับไม่ได้เลย จะคิดว่าทําไมมาสอนให้ปลงให้วาง เพราะใจของเรา
ส่วนใหญ่ยงั ไม่อยากปลง ยังไม่อยากวาง ยังอยากได้ ยังอยากมี ยังอยากเป็ น ยังอยาก
ให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นไปตามความต้องการ ตามความอยาก ซึง่ เป็ นการฝื นความจริงแท้ๆ
เห็นอยู่แท้ๆ แต่กลับมองไม่เห็น เพราะถูกอํานาจของความหลงครอบงําอยู่ ซึง่ จะ
พยายามป้ องกันไม่ให้คดิ ถึงเรื่องราวเหล่านี้ โดยให้คดิ ว่าไม่เป็ นมงคล นี่ก็เป็ นความเห็น
ผิดอีกอย่างหนึ่ง เพราะทุกสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนนัน้ ล้วนเป็ นมงคลทัง้ สิ้น ไม่เป็ น
อัปมงคลเลย เพราะจะทําให้ฉลาด ให้อยูเ่ หนือความทุกข์ได้นนั ่ เอง ถ้าไม่คดิ นัน่ แหละ
จะเป็ นอัปมงคลทีแ่ ท้จริง ถ้าไม่คดิ ถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ถึงการพลัดพราก
จากกัน
ทีร่ ออยู่ข ้างหน้า
แสดงว่ากําลังสะสมความอัปมงคลทัง้ หลายให้กบั ตน
เหมือนกับสะสมลูกระเบิดไว้ให้กองเท่าภูเขา พอถึงเวลามีใครไปจุดชนวนระเบิดเข้า ก็จะ
ระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรง สร้างความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัส จนถึงกับรับไม่ได้ ถึงกับ
จะต้องฆ่าตัวตายไป ก็มอี ยู่หลายรายด้วยกัน นัน่ ก็เป็ นเพราะไม่ยอมสะสมความคิดที่
เป็ นมงคลนัน่ เอง คิดแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นอัปมงคล คือคิดว่าขอให้อยู่ไปนานๆ ขอให้ราํ ่ ขอให้รวย
ขอให้มตี าํ แหน่งสูงๆ ขอให้คนรักอยู่กบั เราไปนานๆ อยู่กบั เราไปตลอด ไม่ให้ท้งิ จากเรา
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ไป เหล่านี้ล ้วนเป็ นความคิดทีเ่ ป็ นอัปมงคลทัง้ สิ้น เพราะเกิดจากความหลง เมือ่ คิดแบบ
เหล่านี้แล้ว จะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กบั ตน เมือ่ ไม่เป็ นไปตามความ
ปรารถนา
จึงต้องทําความเข้าใจว่า ความคิดส่วนใหญ่ของเรานัน้ เป็ นความคิดทีฝ่ ื นความจริง
ความคิดอันใดทีฝ่ ื นความจริง ต้องถือว่าเป็ นอัปมงคลทัง้ สิ้น ความคิดทีเ่ ป็ นมงคลนัน้
ต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง คืออะไรจะเกิด ก็ให้มนั เกิดไปเถิด ถ้าแก้ไขไม่ได้ หักห้าม
ไม่ได้ ป้ องกันไม่ได้ ก็ให้มนั เกิดไปเถิด เพราะไม่มใี ครต้านความจริงของธรรมชาติได้
อาจจะดูแลรักษาสิง่ ต่างๆได้ชวั ่ ระยะหนึ่ง ในระดับหนึ่ง แต่จะไม่สามารถดูแลรักษาสิง่
ต่างๆไปได้ตลอด เพราะไม่อยู่ไปได้ตลอดนัน่ เอง ทํายังไง ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งหมดไป เสือ่ ม
ไป จากไป เสื้อผ้าทีเ่ ราใส่ก็เหมือนกัน เราเปลีย่ นมากี่ชดุ แล้ว เพราะมันเก่าบ้าง มันขาด
บ้าง เล็กลงไปบ้าง เพราะร่างกายใหญ่ข้นึ บ้าง แต่เราจะไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจกับเสื้อผ้า
เท่าไร เพราะอะไร ก็เพราะความยึดมันถื
่ อมัน่ มีไม่มากนัน่ เอง ไม่เหมือนกับความยึดมัน่
ถือมันในสิ
่ ง่ อืน่ ๆ
ดังนัน้ จงดูวา่ เรายึดอะไรมาก เราติดอะไรมาก ก็ขอทําความเข้าใจไว้วา่ เรากําลังสะสม
ลูกระเบิดไว้มากนัน่ เอง ถ้ามีความยึดมันถื
่ อมันมากเพี
่
ยงไร ก็เท่ากับสะสมลูกระเบิดให้มี
มากขึ้นมาในหัวใจ เพราะเมือ่ ถึงเวลาระเบิดแล้ว จะระเบิดด้วยความรุนแรง คือความ
ทุกข์จะมีมากมีนอ้ ย ก็อยู่ทอ่ี ปุ าทานความยึดมันถื
่ อมันนี
่ ่เอง ถ้ายึดมากก็ทกุ ข์มาก ถ้ายึด
น้อยก็ทกุ ข์นอ้ ย ถ้าไม่ยึดไม่ตดิ เลยก็ไม่ทกุ ข์เลย จะเลือกเอาอะไร ความทุกข์หรือความ
ไม่ทกุ ข์ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องตัดสินใจ พระพุทธเจ้าตัดสินใจให้เราไม่ได้ พระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายตัดสินใจให้เราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ตัดสินใจให้เราไม่ได้ แม้แต่คนทีร่ กั เรา
ก็ตดั สินใจให้เราไม่ได้ เราต้องเป็ นผูต้ ดั สินใจเอง จะตัดสินใจได้ไม่ได้ ก็อยู่ทว่ี า่ เห็น
ความจริงนี้หรือไม่
ถ้าเห็นความจริงของการรวมตัวกัน แล้วก็แยกตัวกัน อย่างชัดเจนแล้ว รับรองได้วา่
จะต้องเลือกทางทีไ่ ม่ทกุ ข์อย่างเด็ดขาด เพราะไม่มใี ครอยากจะทุกข์หรอก ความทุกข์
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ เี ลย เวลาทุกข์แล้ว มันทรมานจิตใจมาก เหมือนกับไฟทีเ่ ผาผลาญหัวใจ
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นัน่ แหละ อยู่อย่างไร มีฐานะอย่างไร จะรวยจะจนอย่างไร ก็ทกุ ข์ทรมานด้วยกันทัง้ สิ้น
ความรวยก็ดบั ความทุกข์ไม่ได้ ความจนก็ดบั ความทุกข์ไม่ได้ สิง่ เดียวทีจ่ ะดับความทุกข์
ได้ก็คอื ปัญญา คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีน่ อ้ มเอาเข้ามาปฏิบตั ิ ทําให้
กลายเป็ นธรรมะของเรา ทําให้กลายเป็ นปัญญาของเรา ด้วยการใคร่ครวญพิจารณาอยู่
อย่างสมํา่ เสมอ วันๆหนึ่งอย่าลืมคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ ตื่นขึ้นมาก็บอกตนเองว่า วันนี้ก็
อีกวันหนึ่งของชีวติ แต่จะจบอย่างไรก็ไม่รู้ จะมีพรุ่งนี้หรือไม่ก็ไม่รู้ ถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่า
เป็ นมงคล เพราะไม่ยดึ ไม่ตดิ นัน่ เอง
ต้องเตือนสติอยู่เสมอว่า ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน วันนี้จะออกไปทําอะไร ก็ไม่รู้วา่ จะได้
ดังใจหรือไม่ ได้ก็ดไี ป ไม่ได้ก็แล้วไป ไม่เห็นจะเสียหายอะไร จะได้ไม่ตอ้ งมากังวล
เพราะใจสามารถอยู่ได้กบั ทุกสภาพ ทุกเหตุการณ์ ส่วนร่างกายอาจจะอยู่ได้ หรืออาจจะ
อยู่ไม่ได้ ถ้าไปเจอเหตุการณ์ทท่ี าํ ร้ายร่างกาย ร่างกายก็อาจจะตายได้ ขาดสิง่ ต่างๆมา
เยียวยา ก็ตายได้เหมือนกัน แต่ยงั ไงๆในไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งตายอยู่ดี เรื่องความตายของ
ร่างกายไม่ใช่ปญั หาสําคัญ ปัญหาสําคัญคือความรู้สกึ ของใจ ว่ามีความรู้สกึ อย่างไรกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ถ้าใจนิ่งเฉยไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น แสดง
ว่าใจสบาย ใจไม่ทกุ ข์ ใจจะไม่ทกุ ข์ใจจะสบายได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญานัน่ เอง คือต้องยอมรับ
ความจริงของชีวติ ว่า มันเป็ นอย่างนี้ แหละ
วันนี้มนั เป็ นอย่างนี้ จะให้มนั เป็ นอย่างอืน่ ไปได้อย่างไร วันนี้ออกไปหาเงินแทบเป็ นแทบ
ตาย หาไม่ได้เลยสักบาทหนึ่ง ก็ช่างมันปะไร เมือ่ ทําดีทส่ี ุดแล้ว มันหาไม่ได้ มันก็หา
ไม่ได้ มาร้องห่มร้องไห้ มาเศร้าโศกเสียใจ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร จะไปหาแบบ
ทุจริตมันก็ไม่ดี เพราะมันเป็ นโทษ ทําไปแล้วไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งใช้กรรม ต้องติดคุกติด
ตะราง จิตใจมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว อย่าไปหาเงินหาทองด้วยวิธีทท่ี จุ ริตเลย หาไม่ได้ก็ยอ
มอดเอาดีกว่า อดข้าววันหนึ่งไม่ตายหรอก พระพุทธเจ้าเคยอดมาแล้วถึง ๔๙ วัน
ด้วยกัน ตราบใดไม่งอมืองอเท้าแล้ว รับรองได้วา่ ไม่อดตาย ในโลกนี้มอี าหาร มีอะไรทุก
อย่าง ทีห่ าได้ดว้ ยลําแข้งลําขา ขอให้อย่าขี้เกียจเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ อย่าไปกลัวความอด
ความอยาก อย่าไปกลัวความเป็ นความตาย เพราะเป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา
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เพราะเวลากลัวแล้วมันสร้างความทุกข์ นอกจากนัน้ แล้วยังจะผลักให้ไปสร้างความไม่ดี
ไปสร้างบาปสร้างกรรม สะสมความทุกข์ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปใหญ่ แต่ถา้ ไม่กลัวความอด
ความอยาก ไม่กลัวความยากความลําบาก ไม่กลัวงานกลัวการแล้ว รับรองได้วา่ ชีวติ จะ
ไม่ถูกความทุกข์รุมเร้าอย่างแน่นอน
นี่คอื หัวใจสําคัญของการดําเนินชีวติ จะต้องมีความกล้าหาญ มีความอดทน มีความ
เข้มแข็ง มีความขยันหมันเพี
่ ยร อย่าไปหวังพึง่ ผูอ้ น่ื อย่าไปหวังพึง่ สิง่ หนึ่งสิง่ ใดในโลกนี้
มาให้ความสุขกับเรา เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทใ่ี จทีป่ ล่อยวางต่างหาก อยู่ทใ่ี จไม่
ยึดไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ ใจสามารถอยู่ได้ดว้ ยความสุขอย่างยิง่ ถ้าไม่ไปแบกไปหาม ไม่ไป
ยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ ยิง่ มีมากยิง่ มีความทุกข์มาก ยิง่ มีนอ้ ยยิง่ มีความทุกข์นอ้ ย
พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาแล้ว จึงได้ปฏิบตั ดิ งั ทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั ิ คือได้ทรงสละราช
สมบัติ สละความเป็ นราชกุมาร ทีพ่ ร้อมด้วยทรัพย์สนิ เงินทอง พร้อมด้วยความสุข ที่
เกิดจากสิง่ ของต่างๆ แต่ทรงเห็นความทุกข์ทม่ี อี ยู่ตดิ กับสิง่ เหล่านัน้ ทรงเห็นว่าสิง่ ต่างๆ
เหล่านัน้ ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ สิ้น ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ไป
เมือ่ ถึงเวลานัน้ ก็จะต้องเกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่างแน่นอน จึงมีความกล้าหาญทีจ่ ะตัด ที่
จะละในสมบัตติ ่างๆ แล้วออกแสวงหาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ นี่แหละคือ
ความสุขทีแ่ ท้จริง จิตจะสงบได้ก็ตอ้ งปล่อยวางนัน่ เอง ต้องไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ
ทัง้ หลาย
ถ้ายังมีความผูกพัน ก็ยงั ต้องมีความกังวลใจ ถ้ามีสามี มีภรรยา แล้วมีความผูกพันกับ
สามีกบั ภรรยา ก็ตอ้ งมีความกังวลกับสามีกบั ภรรยาอย่างแน่นอน แต่ถา้ ไม่มสี ามีไม่มี
ภรรยา จะไปเอาความกังวลกับสามีกบั ภรรยาได้อย่างไร หรือถ้ามี แต่อยู่แบบไม่ผูกพัน
ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว จะมีความทุกข์ มีความกังวลกับสามีกบั ภรรยาได้อย่างไร มันไม่มี แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า จะขาดความเมตตากรุณาต่อกัน ยังอยู่ดว้ ยกันได้อย่างมีความสุข
แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งรู้อยู่เสมอว่า สักวันหนึ่งก็ตอ้ งไปกันคนละทิศคนละทาง นี่คอื
วิธีดาํ เนินชีวติ อย่างมีความสุข ขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า ความสุขไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การมีมาก
มีนอ้ ย แต่อยู่กบั การปล่อยวาง ว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความยึดมันถื
่ อมันมากน้
่
อย
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เพียงไร ถ้าปล่อยวางหมดไม่ยดึ มันถื
่ อมันเลย
่
ก็จะไม่มคี วามทุกข์เลย จะมีแต่ความสุข
เพราะจิตใจสงบนัน่ เอง จิตใจจะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัวกับเรื่องราวต่างๆ กับคนต่างๆ กับสิง่
ต่างๆ เพราะยอมรับความเป็ นจริงของเขานัน่ เอง เขาจะดีก็ดไี ป เขาจะชัว่ ก็ชวั ่ ไป เขาจะ
อยู่ก็อยู่ไป เขาจะตายก็ตายไป แต่จะไม่หวังไม่ปรารถนา ไม่ตอ้ งการอะไรจากเขาเลย
เพราะสามารถหาความสุขได้ในตัวเราเอง ความสุขมีอยู่แล้วในใจของเรา เพียงแต่รอให้
เราทําให้มนั เกิดขึ้นมาเท่านัน้ และวิธีทจ่ี ะทําให้เกิดขึ้นมา ก็คอื การปล่อยวางนัน่ เอง
ปล่อยวางด้วยปัญญา เพราะเห็นแล้วว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เราไปควบคุมบังคับ ให้
เป็ นไปตามความต้องการของเราไม่ได้นนั ่ เอง ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะต้องมีการ
จากกันไปเป็ นธรรมดา
นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะต้องคอยสอนใจอยู่เสมอ ถ้าสอนแล้ว ต่อไปใจจะหดเข้ามาข้างใน ไม่นึก
อยากมีอะไรเหมือนเมือ่ ก่อนนี้ เพราะเวลามีความหลง เห็นอะไรก็อยากจะได้ไปหมด
เห็นอะไรก็อยากจะมีไปหมด นี่คอื เป็ นผลของความหลง คือขาดปัญญานัน่ เอง แต่ถา้ มี
ปัญญาแล้วพอเกิดความอยากจะได้อะไร มันก็จะกระซิบเตือนบอกว่า ระวังนะได้มาแล้ว
เดีย๋ วจะต้องทุกข์กบั มันนะ เดีย๋ วจะต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ เพราะจะไม่
เป็ นไปตามความต้องการของเราเสมอไป แล้วมันก็จะต้องจากเราไปในทีส่ ุด ถ้าคอย
กระซิบคอยเตือนอยู่ทกุ เวลาแล้ว ไม่วา่ จะเห็นอะไร จะได้ยนิ อะไร จะต้องการอะไร เรา
จะไม่กล้า จะไม่อยาก เพราะรู้วา่ ความจริงนัน้ เราอยู่เฉยๆเราก็มคี วามสุขแล้ว ไม่เห็น
จะต้องไปหาอะไรมาสร้างความทุกข์ให้มนั เพิม่ ขึ้นไปอีกเลย นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง
ถ้าสามารถชนะใจได้ ชนะอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ชนะความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ
ได้แล้ว จะอยู่ได้ดว้ ยความสงบ ด้วยความสบาย ถึงแม้จะไม่มอี ะไรเลย แต่จะสบาย
เพราะไม่เป็ นภาระ มีรถยนต์คนั หนึ่ง มันก็เป็ นภาระแล้ว ต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอย
หานํา้ มันมาเติมอีก นี่ก็เป็ นภาระแล้ว แต่ถา้ ไปไหนมาไหนด้วยเท้า ๒ เท้าของเรา ภาระ
มันก็ไม่มาก เพราะต้องดูแลร่างกายนี้อยู่แล้ว ทําไมไม่ใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์ ทําไม
ต้องไปหาภาระมาเพิม่ เพิม่ ความทุกข์ให้กบั เราไปทําไม
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นี่แหละคือปัญหาของพวกเรา คือขาดปัญญาความรู้นนั ่ เอง ถูกความหลงครอบงํา ถูก
ความหลงสังสอน
่
ให้มมี ากๆแล้วจะมีความสุข แต่เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนตัวอยู่
แต่มองไม่เห็น จะมาเห็นก็ตอนทีต่ อ้ งสูญเสียสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้มา แต่ตอนนัน้ มันก็สายไปเสีย
แล้ว เพราะตอนนัน้ ก็เหมือนกับไฟทีไ่ หม้บ้านไปแล้ว ไม่มที างทีจ่ ะดับมันได้ จึงขอให้
พยายามพรํา่ สอนตนอยู่เสมอ ทุกวีท่ กุ วันทุกเวลา เวลาเห็นอะไรก็พยายามมองว่ามันไม่
เทีย่ ง มองตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบไป อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่ได้พูดถึงเรื่องศาลาหลังนี้ เมือ่ ไม่ก่ปี ี
ก่อนทีต่ รงนี้ก็ไม่มศี าลาหลังนี้ตงั้ อยู่ แต่เมือ่ มีการเอาหิน เอาทราย เอาปูน เอาอิฐ เอา
เหล็ก เอานํา้ เอาอะไรมารวมตัวกัน มาก่อมาสร้าง ก็กลายเป็ นศาลาขึ้นมา ถ้าพวกเราอีก
สัก ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี กลับมาทีน่ ่ีอกี ศาลาหลังนี้อาจจะไม่ได้ตงั้ อยู่ทน่ี ่แี ล้วก็ได้ นี่คอื สภาพ
ของทุกสิง่ ทุกอย่าง ร่างกายของเราก็เริ่มจากหยดนํา้ สองหยดในครรภ์ของมารดา แล้วก็
ก่อตัวขึ้นมาจากอาหารของมารดาทีห่ ล่อเลี้ยงก็คอื เลือดนัน่ เอง เลือดของมารดาทีห่ ล่อ
เลี้ยงทารกทีอ่ ยู่ในท้อง ให้ค่อยๆเจริญเติบโต เมือ่ เต็มทีแ่ ล้วก็ตอ้ งคลอดออกมา ก็ตอ้ งมี
การให้อาหารเพิม่ เติมขึ้นไปอีก ให้นม ให้ข ้าว ให้ปลา ให้นาํ้ ให้ผกั ให้สง่ิ ต่างๆ ร่างกายก็
เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะเริ่มแก่ลงไป แก่ลงไป ผมเผ้าก็จะกลายเป็ นสี
ขาว หนังก็จะเหีย่ วย่น หลังก็จะโก่ง แล้วในทีส่ ุดก็เดินไม่ไหว ต้องนอนอยู่บนเตียง จน
ในทีส่ ุดลมหายใจก็จะหมดไป ก็จะถูกจับใส่ไปในโลง ตัง้ ไว้บนเมรุ แล้วก็จดุ ไฟเผา
กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไปในทีส่ ุด
นี่คอื ลักษณะของร่างกายของเรา และของทุกๆคน ทีจ่ ะต้องเป็ นอย่างนี้ เป็ นสิง่ ทีค่ วร
พิจารณาดูอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าไม่พจิ ารณาแล้วจะเผลอ จะลืม เมือ่ เผลอลืม ก็จะเกิด
ความอยากได้ อยากมี อยากเป็ น เมือ่ อยากแล้วก็ตอ้ งไปขวนขวาย ไปแบกความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ชีวติ จึงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร มีแต่ความเครียด มีแต่ความกังวลใจอยู่
ตลอดเวลา เพราะความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้เกิดความอยาก เกิดอุปาทาน แต่ถา้
พิจารณาด้วยปัญญาอย่างทีส่ อนไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ ดับไป มีการ
พลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดาแล้ว จะไม่อยากจะได้อะไรอีกต่อไป เพราะรู้วา่ สิง่ ต่างๆที่
ได้มานัน้ จะต้องสร้างความทุกข์ให้กบั เราอย่างแน่นอน ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์แล้ว ไป
เอามาทําไม ในเมือ่ อยู่เฉยๆ ไม่มสี ง่ิ ต่างๆเหล่านี้ เราก็อยู่ได้ พระพุทธเจ้าก็อยู่แบบนี้
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มาแล้ว พระอรหันตสาวกทัง้ หลายก็อยู่แบบนี้มาแล้ว ครู บาอาจารย์ท่านก็อยู่แบบนี้
มาแล้ว เอามาทําไม การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๕

โอกาสทองของชีวติ
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็ นบุญอันประเสริฐ เป็ น
โชค ๒ ชัน้ ด้วยกัน เป็ นโอกาสดี เป็ นโอกาสทองของชีวิต ทีว่ า่ เป็ นบุญหรือเป็ นโชค ๒
ชัน้ นัน้ ก็หมายถึง การได้เกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นโชคชัน้ ที๑่ การได้เจอพระพุทธศาสนาก็
เป็ นโชคชัน้ ที่ ๒ เพราะโดยปกติแล้วการจะมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นสิง่ ทีย่ ากลําบาก การ
ปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เพือ่ มาประกาศสอนพระพุทธศาสนา ก็เป็ นสิง่
ทีย่ ากลําบากกว่าอีกหลายล้านเท่าด้วยกัน แต่พวกเรานี้ตอ้ งถือว่าเป็ นพวกมีบญ
ุ มีวาสนา
มีโชคอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ และได้เจอพระพุทธศาสนา เพราะถ้าได้เกิดเป็ น
มนุษย์ แต่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา การเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะไม่ได้คุณประโยชน์ มาก
เท่ากับการทีไ่ ด้เจอพระพุทธศาสนา
ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนาเป็ นผูน้ าํ ทาง สอนให้ไปสู่ความดี ความประเสริฐ คือการหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เราก็จะไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นได้โดยตัวของเราเอง สิง่ ทีเ่ รา
จะทําได้อย่างมากก็แค่อาศัยบุญบารมีเก่า ถ้าเคยทําบุญทําทานรักษาศีลมา ก็จะทําบุญทํา
ทานรักษาศีลต่อ ถ้าเคยนัง่ สมาธิก็จะนัง่ สมาธิต่อ แต่จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะเจริญวิปสั สนา
ปัญญา ซึง่ เป็ นปัญญาทีจ่ ะมองเห็นทะลุ รู้แจ้งตามสภาพความเป็ นจริงของทุกข์ทม่ี อี ยูใ่ น
โลกนี้ ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ยงั จะหลงยึดติดอยูก่ บั สิง่ ต่างๆ ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ไป
ได้ แต่ถา้ มีพระพุทธศาสนา คือมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอน สอน ถึง
ความเป็ นจริงของโลกนี้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ก็จะทําให้เรา
มีโอกาสหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความเกิดก็เป็ นความทุกข์ ความแก่กเ็ ป็ นความทุกข์ ความเจ็บ
ก็เป็ นความทุกข์ ความตายก็เป็ นความทุกข์ ความพลัดพรากจากของรักก็เป็ นความ
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ทุกข์ การเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็ นความทุกข์ เหล่านี้ล ้วนเป็ นความทุกข์ทพ่ี วกเราทุก
คนต้องเผชิญกัน และไม่ใช่แต่เฉพาะภพนี้ชาติน้ ีเท่านัน้ เพราะเมือ่ ตายไปแล้ว ก็ยงั ต้อง
กลับมาเกิดอีก แต่อาจจะไม่ได้เป็ นมนุษย์ อาจจะเป็ นอย่างอืน่ ไปก่อน สลับกันไป นานๆ
จะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์สกั ครัง้ หนึ่ง เมือ่ ได้เกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นโอกาสเดียวทีจ่ ะสามารถ
สะสมบุญบารมีได้ ถ้าเกิดเป็ นอย่างอืน่ เช่น เป็ นเดรัจฉาน โอกาสทีจ่ ะสะสมบุญบารมีก็
ไม่มี เพราะเดรัจฉานขาดปัญญาทีจ่ ะรู้จกั แยกแยะเรื่องบาปบุญคุณโทษได้ มีแต่จะทําไป
ตามความต้องการ ตามความหิว ตามความอยาก จะผิดศีลอย่างไร ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นเรื่อง
สําคัญ ขอให้ได้มาตามความต้องการเท่านัน้ นัน่ คือวิสยั ของเดรัจฉาน มีมนุษย์เท่านัน้ ที่
สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขความเจริญ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย
นี่คอื ความแตกต่างของภพชาติ
ภพชาติของมนุษย์จงึ เป็ นภพชาติทม่ี คี ุณค่าอย่างยิง่
พระพุทธศาสนาเป็ นคําสอนทีป่ ระเสริฐ ทีม่ นุษย์เท่านัน้ ทีส่ ามารถประพฤติปฏิบตั ติ ามได้
ถ้าเกิดเป็ นเดรัจฉาน เช่นเป็ นสุนขั แล้วมาพบพระพุทธศาสนา เช่นสุนขั ทีม่ าอยู่ในวัดนี้ ก็
จะไม่ได้รบั ประโยชน์อะไรมากมายจากศาสนา
อย่างมากก็ได้อาศัยความร่มเย็นของ
ศาสนา คือความเมตตา อาศัยอยู่อาศัยกินไปวันๆหนึ่งเท่านัน้ แต่จะไม่มโี อกาสได้สะสม
บุญบารมี ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ปฏิบตั ธิ รรม ยกจิตของตนให้อยู่เหนือความทุกข์แห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด นี่คือความหมายของโชค ๒ ชัน้ เป็ นทัง้ มนุษย์และได้พบกับ
พระพุทธศาสนา จึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่าจะยินดี เป็ นโอกาสทองของชีวิต ไม่ควรปล่อยให้หลุด
ลอยไป
โดยไม่ได้ตกั ตวงประโยชน์จากการได้เป็ นมนุษย์
จากการได้พบกับ
พระพุทธศาสนาเลย เปรียบเหมือนกับคนทีเ่ ดินหลงทางอยู่ในป่ า แล้วไปเจอนายพราน
ผูร้ ู้ผูช้ าํ นาญทาง อาสาจะพาให้พน้ ออกจากป่ า ถ้าเชื่อนายพราน เดินตามนายพรานไป ก็
มีโอกาสทีจ่ ะหลุดพ้นจากการหลงวนเวียนอยู่ในป่ าไปได้ แต่ถา้ ไม่เชื่อ ก็ตอ้ งหลงวนเวียน
อยู่ในป่ าไปเรื่อยๆ
นี่คอื ความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธศาสนา
พวกเราเป็ นเหมือนกับคนทีห่ ลง
วนเวียนอยู่ในป่ าแห่งการเวียนว่ายตายเกิด วัฏสงสาร เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดมา นับ
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ภพไม่ถว้ น แล้วยังต้องดําเนินต่อไปอีก ถ้ายังไม่ได้ปฏิบตั จิ นหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดนี้ พระพุทธศาสนาก็เป็ นเหมือนกับนายพรานผูช้ าํ นาญทาง ผู ้รู้วธิ ีทจ่ี ะพาให้หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเชื่อคําสอนของพระพุทธศาสนา แล้วนําไปปฏิบตั ิ เราก็
จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน แต่ถา้ ไม่เชื่อ เราปฏิเสธคําสอนของ
พระพุทธเจ้า แล้วดําเนินชีวติ ไปตามความต้องการของเรา เราก็ยงั จะต้องวนเวียนอยู่ใน
วัฏฏะแห่งการเกิดตายแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงอยู่ทเ่ี ราจะต้องตัดสินใจ ว่าจะมีศรัทธา
ความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ แล้วนําสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไปปฏิบตั ิ รับรองได้ว่าจิตของเราจะค่อยๆเจริญขึ้น จะค่อยๆอยู่
เหนือความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด ภพชาติของเราจะค่อยๆถูกจํากัดไปตามลําดับ
แห่งการปฏิบตั ิ จนในทีส่ ุดก็จะปฏิบตั จิ นถึงธรรมขัน้ สูงสุด คือพระนิ พพาน เมือ่ ถึงขัน้
นัน้ แล้วภพชาติก็จะไม่มตี ามมาอีกต่อไป จิตไม่จาํ เป็ นต้องไปหาความสุขทีไ่ หนอีกแล้ว
เพราะความสุขในไตรภพนี้ ล้วนเป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ดว้ ยกันทัง้ สิ้น ไป
อยู่ภพไหน ไปเกิดภพไหน ก็ตอ้ งมีความแก่ ความเจ็บ ความตายตามมาทัง้ สิ้น แม้แต่
ภพของเทวดา ภพของพรหมก็เป็ นเช่นนัน้ เกิดเป็ นเทวดาสักระยะหนึ่ง เมือ่ หมดบุญก็
จะต้องสิ้นจากความเป็ นเทวดา กลับลงมาสู่ภพทีต่ าํ ่ ลงมา เช่นเดียวกับภพของพรหมทัง้
ส่วนสถานภาพของจิตทีไ่ ม่เสือ่ มก็มอี ยู่ ถ้าได้ปฏิบตั จิ ติ จนถึงขัน้ อริยมรรคอริยผล ขัน้
ของพระอริยบุคคล พระอริยเจ้าทัง้ หลาย ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์
ถ้าปฏิบตั ธิ รรมตามคําสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ละเว้นการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย
ชําระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจด ตัดกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลงให้
หมดสิ้นไปจากใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็ นใจของพระอรหันต์ไป กลายเป็ นจิต
นิพพาน เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ แล้วก็จะเข้าสู่ปรมังสุขงั คือบรมสุข ความสุขทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ไม่มี
ความสุขอันใดทีจ่ ะเสมอเท่า เพราะเป็ นความสุขทีบ่ ริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ ปราศจาก
ความเสือ่ ม จะเป็ นอย่างนัน้ ไปตลอดอนันตกาล
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กบั เราได้
พระพุทธศาสนาเป็ นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้ามอบให้กบั เรา ถ้าเปรียบเทียบกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ จะเปรียบคุณค่ากันไม่ได้
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พระศาสนามีคุณค่าเหนือกว่ามากมายทีเดียว เพราะการไม่มคี วามทุกข์น้ ีแหละเป็ นสิง่ ที่
ประเสริฐทีส่ ุด ต่อให้เป็ นมหาเศรษฐี มีสมบัตเิ งินทองเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน ก็ยงั ไม่
สามารถหนีพน้ ความทุกข์ไปได้ และเงินทองทีม่ มี ากมายก่ายกองก็จะไม่สามารถกําจัด
ความทุกข์นนั้ ได้ แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ทีจ่ ะสามารถกําจัดความ
ทุกข์ทกุ ชนิด ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆมาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ
ได้อกี ต่อไป คุณค่าของธรรมะจึงมีคุณค่ามากยิง่ กว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราให้คุณค่ากับมัน เช่น
เพชรนิลจินดา เงินทองทัง้ หลาย ถ้ามีเจ้าของร้านเพชรร้านพลอย เปิ ดโอกาสให้เราเข้าไป
ในร้าน แล้วบอกว่าต้องการอะไรให้หยิบไปเลย แต่ให้เวลาเพียง ๕ นาทีเท่านัน้ เราจะยืน
อยู่เฉยๆ ใจเย็นๆ หรือว่าจะรีบหยิบรีบเก็บสิง่ ต่างๆทีเ่ ราต้องการ คนฉลาดต้องไม่ยนื
เฉยๆอย่างแน่นอน เพราะรู้วา่ มีเวลาน้อย เมือ่ เจ้าของร้านเขาอนุญาต ให้หยิบเพชรนิล
จินดาทีม่ อี ยู่ในร้านไป โดยไม่ตอ้ งเสียสตางค์ จะมายืนรีรออยู่ได้อย่างไร ก็ตอ้ งรีบหยิบ
กันอย่างขะมักเขม้นอย่างแน่นอน เพราะรู้วา่ สิง่ ทีเ่ ขาให้เรานัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ่านัน่ เอง
สิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนาให้กบั พวกเรา
ยิง่ มีคุณค่ายิง่ กว่าสิง่ ทีเ่ จ้าของร้านเพชรพลอยจะ
ให้กบั เรา เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะให้กบั เรา ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลาย หลุดพ้นจากความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ท่ี
เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ คือ
สิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนามอบให้กบั เรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า มาเลยมาเอากันไปเลย
มรรคผลนิพพาน อย่ามัวรีรอ ชีวติ ของท่านทัง้ หลายมีเวลาน้อยมาก เพียงไม่ก่ปี ี ชวี ติ ก็จะ
หมดแล้ว ส่วนหนึ่งของชีวติ ก็จะทําอะไรไม่ได้ เมือ่ เวลาเราแก่ เราเจ็บ เราตายนัน้ ทํา
อะไรไม่ได้เลย แต่เวลาทีเ่ รายังไม่แก่ ยังไม่เจ็บ ยังไม่ตาย ยังมีกาํ ลังวังชา ยังมี
ความสามารถอยู่ อย่าปล่อยให้เวลาอันมีคุณค่านี้ ผ่านไปโดยไม่ตกั ตวงประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา โบราณท่านสอนว่า นํ้ าขึ้นให้รีบตัก เพราะนํา้ ก็เป็ นเหมือนกับสิง่ อืน่ ๆ มี
ขึ้นมีลง ในฤดูฝน นํา้ จะมีมากในแม่นาํ้ ลําคลอง ในช่วงนัน้ ถ้าไม่รีบเก็บกักสะสมไว้ในตุ่ม
ในบ่อ ในไห เวลาถึงหน้าแล้ง นํา้ ก็จะลด แล้วก็จะไม่มนี าํ้ เหลืออยู่เลย เวลานัน้ ถ้า
ต้องการนํา้ ก็จะลําบาก ถ้าไม่ได้กกั เก็บสํารองไว้
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ฉันใดชีวติ ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ชีวติ ของเราจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆ เหมือนกับระดับนํา้
ในปลายฤดูฝน หลังจากฝนหยุดตกแล้ว ระดับนํา้ ก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ ชีวติ ของเรา
ก็เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ เกิดมาแล้วก็นบั ถอยหลังได้เลยว่า วันทีจ่ ะอยู่ในโลกนี้มนี อ้ ยลงไป
เรื่อยๆไปแต่ละวันๆ วันนี้หมดไป โอกาสทองก็หมดไปวันหนึ่ง พรุ่งนี้หมดไป โอกาสทอง
ก็หมดไปอีกวันหนึ่ง มะรืนนี้หมดไป โอกาสทองก็หมดไปอีกวันหนึ่ง แล้ววันต่อไปจาก
วันนัน้ ก็ไม่แน่วา่ จะมีหรือไม่ เพราะชีวติ ของคนเรานัน้ สัน้ ยาวไม่เท่ากัน บางคนโชคดีมี
บุญวาสนา ก็มอี ายุยนื ยาวนาน บางคนบุญวาสนาน้อยทําบาปทํากรรมมามาก ชีวติ ก็สนั้
แต่ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูใ่ นขณะนี้ เรามีความเท่าเทียมกัน สามารถตักตวงผลประโยชน์
จากพระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกัน อยู่ทว่ี า่ จะทําหรือไม่ทาํ เท่านัน้ เอง
เราต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้น ต้องเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เชื่อว่า
เราไม่ได้เกิดมาเพียงชาติน้ ีชาติเดียว ยังเกิดอีกต่อไปอีกหลังจากทีต่ ายไปแล้ว และจะ
เกิดตาย เกิดตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มจี บสิ้น ภพชาติทจ่ี ะไปเกิดก็ไม่ได้หมายความว่า
จะเป็ นภพชาติทด่ี เี สมอไป ภพทีไ่ ม่ดกี ็มอี ยู่ เช่นภพของอบาย ได้แก่เดรัจฉาน เปรต
อสุรกาย สัตว์นรก เป็ นภพทีจ่ ะต้องไปกัน ถ้าทําบาปทํากรรมไว้ ส่วนภพทีด่ ี ก็คอื ภพ
ของมนุ ษย์ ของเทพ ของพรหม เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทําบุญทําความดี ละเว้นการ
กระทําบาปทัง้ หลาย ส่วนมรรคผลนิ พพานก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ
เจริญวิปสั สนา ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ดว้ ยปัญญา เพราะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในโลกนี้ล ้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ทุกข์เพราะความไม่เทีย่ ง ทุกข์เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ใน
การควบคุมของผูห้ นึ่งผูใ้ ด มีอะไรในวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้ ไม่มใี ครควบคุม
บังคับให้อยู่กบั ตนไปได้เสมอ
แม้แต่ชวี ติ นี้ คือสังขารร่างกายอันนี้ก็เป็ นเช่นนัน้ จะหมดไปเมือ่ ไรก็ไม่มใี ครยับยัง้ ได้ ต่อ
ให้เทวดาก็ไม่สามารถมาหยุดยัง้ ได้ อย่าว่าแต่พวกหมอดูทไ่ี ปหาเลย เวลาคิดว่าเราจะ
ตาย ก็รีบวิง่ หาหมอดูกนั ใหญ่ ขอให้หมอดูช่วยต่ออายุให้ การต่ออายุน้ ตี ่อไม่ได้ เพราะ
ขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัยคือบุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ มา ถ้าอยากจะมีอายุยนื ก็ตอ้ งทําบุญไปเรื่อยๆ
ทําบุญให้มากๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทําบุญในชาติน้ ีแล้ว จะอายุยนื ทันทีในชาติน้ ี
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เพราะบุญทีท่ าํ ในวันนี้ ยังต้องใช้เวลาก่อนทีจ่ ะแสดงผล เพราะร่างกายทีไ่ ด้มาในภพนี้
ชาติน้ ี เป็ นผลของบุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ มาในอดีต จึงไปกําหนดชีวติ อายุขยั ในชาติน้ ไี ม่ได้ แต่
สามารถกําหนดได้ในภพหน้าชาติหน้า เราสามารถกําหนดภพชาติหน้าได้ อยู่ทก่ี ารกระทํา
ของเราในวันนี้
ชีวติ ของเรา จะสัน้ จะยาวนัน้ ถูกกําหนดไว้แล้ว ด้วยบุญด้วยกรรมทีท่ าํ มาในอดีต
รวมทัง้ บุญกรรมทีท่ าํ ในปัจจุบนั ก็มสี ่วนด้วย เช่นถ้าประมาท เสพสุรายาเมา แล้วไปขับ
รถ อย่างนี้ก็เป็ นกรรมอีกอย่างหนึ่ง จะทําให้ชวี ติ ของเราสัน้ ถ้าขับรถด้วยความมึนเมา
ด้วยความประมาท ก็จะต้องประสบกับอุบตั เิ หตุ ทําให้ถงึ แก่ชวี ติ ได้ แต่ถา้ ฉลาดมีปญั ญา
ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ไม่แตะต้องของมึนเมาทัง้ หลาย เวลาขับรถก็ขบั ด้วยความ
ระมัดระวัง อย่างนี้โอกาสทีจ่ ะไปประสบอุบตั เิ หตุ ก็แทบจะไม่มเี ลย อายุก็จะอยู่ได้ยนื
ยาวนาน เพราะบุญกุศลทีไ่ ด้ทาํ ไว้ คือความไม่ประมาทนัน่ เอง ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่
กับตัวเราทัง้ สิ้น อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ทําดีผลก็จะต้องดีตามมา ทําไม่ดผี ลก็จะต้องไม่
ดีตามมา ไม่มใี ครสามารถแก้การกระทําของเราได้ คือถ้าทําไปแล้ว จะไปกําหนดให้ผล
เป็ นอีกอย่างหนึ่งนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้
จึงขอให้มคี วามเชื่อมันในเรื
่ ่องบุญกรรม ในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ในผลของการปฏิบตั ิ
ธรรม ว่าจะนําพาเราไปสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทงั้ ปวง ได้อย่างแน่นอน จึงไม่ควร
มองสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ล ้วนเป็ นของไม่เทีย่ งแท้ทงั้ สิ้น มีสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองมากน้อยเพียงไร สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากสมบัตเิ หล่านัน้ ไป หรือสมบัตเิ หล่านัน้ จะจาก
ไปก่อนก็ได้ เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอนนัน่ เอง แต่สมบัตทิ พ่ี ระพุทธศาสนามอบให้กบั เรา
นัน้ เป็ นสมบัตทิ เ่ี ทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นสมบัตทิ จ่ี ะอยู่ตดิ ใจของเราไปตลอด เป็ นสมบัตทิ ่ี
แท้จริงของเรา ทีไ่ ม่มใี ครจะสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้ ไม่มใี ครจะมาขโมยสมบัตทิ ่ี
สร้างไว้ในใจได้
นี่แหละคือความประเสริฐของสมบัติ ทีเ่ รียกว่าอริยทรัพย์ อริยสมบัติ คือการทําบุญทํา
ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา
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พิจารณาสังขารร่างกายว่าเป็ นของไม่เที่ยงแท้แน่ นอน มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วต้องดับไป
ในทีส่ ุด ไม่มใี ครสามารถควบคุมบังคับได้ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่ของเรา ถ้าพิจารณาเห็น
แล้วด้วยปัญญา จิตก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว ร่างกายจะเป็ นอะไรก็จะไม่มี
ปัญหา จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ เวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่เดือดร้อน ไม่
ทุกข์กบั ความแก่ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่เจ็บไปกับความเจ็บไข้ได้
ป่ วยของร่างกาย เวลาร่างกายแตกดับสลายไป ใจก็ไม่ได้แตกดับสลายตามไปด้วย
เพราะใจเป็ นธรรมชาติท่ไี ม่แตกไม่ดบั นัน่ เอง
เพียงแต่วา่ จะเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสารต่อไปหรือไม่เท่านัน้
นี่คอื ความแตกต่างของใจ ถ้ามีธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็สามารถทําให้ใจไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้าจิตใจได้รบั การ
ชําระด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไป เวลาตาย
ไปก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่ไปเกิดก็ไม่ตอ้ งไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย เมือ่ ไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย ก็ไม่มคี วามทุกข์อกี ต่อไป
พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด ตราบใดทีย่ งั มีการเกิดอยู่
ตราบนัน้ ก็ยงั มีความทุกข์อยู่ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย จึงควรเห็น
โทษของการเกิด เพราะมันเป็ นการพาไปสู่ความทุกข์นนั ่ เอง และต้องเห็นโทษของต้นเหตุ
ทีจ่ ะทําให้ไปเกิด คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆทัง้ หลายนัน่
แหละ คือสิง่ ทีจ่ ะต้องชําระ ทีจ่ ะต้องตัดให้ได้ ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม เพราะเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะกําจัดชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
อวิชชาความไม่รู้ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เมือ่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้แล้ว ก็จะไม่มเี หตุทจ่ี ะทํา
ให้ไปเกิดอีกต่อไป เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว จิตก็จะเป็ นจิตทีม่ แี ต่ความสุขไปตลอดอนันต
กาล
คิดดูซวิ า่ ระหว่างอยู่เฉยๆแล้วมีความสุข กับการดิ้นรนขวนขวายหาความสุข ทีม่ แี ต่
ความทุกข์ตดิ มาด้วย เราจะเอาอย่างไหน อยู่เฉยๆมีความสุขไม่สบายกว่าหรือ หาอะไร
มาแล้วก็ตอ้ งมาร้องห่มร้องไห้เมือ่ สูญเสียไป อย่างนี้จะเกิดประโยชน์อะไร จะเป็ น
ความสุขได้อย่างไร นักปราชญ์ได้พจิ ารณา ได้เห็นแล้วว่า การไม่มอี ะไรเลยนัน้ แหละ คือ
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ความสุขทีแ่ ท้จริง และเป็ นธรรมชาติของจิตทีส่ ามารถอยู่ได้อย่างเป็ นสุข จิตไม่ตอ้ งมี
อะไรเลย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ จิตไม่มคี วามจําเป็ น ทีจ่ ะต้อง
มีสง่ิ เหล่านัน้ เพือ่ อํานวยความสุข แทนทีจ่ ะมีความสุขกับสิง่ เหล่านัน้ กลับจะมีแต่ความ
ทุกข์ ความกังวล ความวุน่ วายใจ เวลาอยู่คนเดียว ไม่มคี วามทุกข์กบั ใคร พอไปแต่งงาน
มีสามี มีภรรยา ก็ตอ้ งไปทุกข์กบั สามีกบั ภรรยา เวลามีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก อย่างนี้มนั
สนุกหรือ เป็ นความฉลาดหรือความโง่กนั แน่ อยู่เฉยๆ อยู่ตวั คนเดียว ทําไมไม่เอา
เพราะอยู่ไม่ได้นนั ่ เอง เพราะใจยังมีความโลภความอยากอยู่ คอยหลอกคอยล่อ ทําให้
เกิดความรู้สกึ เหงาว้าเหว่ มีความหิว มีความกระหาย อยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา เป็ นการ
หลอกล่อของกิเลสตัณหา
มีพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีฉ่ ลาด ทีส่ ามารถมองทะลุถงึ ปัญหาอันนี้ได้ ว่า ความทุกข์ของ
มนุษย์เรานี้ เกิดจากจิตทีม่ กี เิ ลสตัณหา และความสุขของมนุษย์ก็เกิดจากการชําระกิเลส
ตัณหาให้หมดสิ้นไป พระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบตั แิ ละต่อสูจ้ นสามารถกําจัดกิเลสตัณหา ให้
หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ได้ พระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุถงึ บรมสุข ปรมังสุขงั คือ
จิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์นนั ่ แหละ เป็ นจิตทีม่ คี วามสุขอย่างยิง่ หลังจากนัน้ แล้วจึงได้นาํ มาเผย
แผ่สงสอนให้
ั่
กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย สัตว์โลกทีฉ่ ลาด ทีฟ่ งั แล้วเข้าใจ เกิดศรัทธาขึ้นมา ก็
นําไปปฏิบตั ิ ด้วยวิริยะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร ขันติ ความอดทน ความกล้า
หาญ ทีจ่ ะลด ทีจ่ ะละ ทีจ่ ะตัดทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย ทีเ่ ป็ นทุกข์ให้กบั ใจ จนใน
ทีส่ ุดก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายไปได้
พวกเราก็เหมือนกัน ถ้าต้องการทีจ่ ะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ต้องการทีจ่ ะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ก็ตอ้ งเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนและได้
่
ปฏิบตั มิ า ต้องมีความขยันที่
จะปฏิบตั ธิ รรม มีขนั ติความอดทน มีความกล้าหาญ กล้าทีจ่ ะตัด ทีจ่ ะลด ทีจ่ ะละ
สมบัตขิ า้ วของเงินทองทีเ่ หลือกินเหลือใช้ พร้อมทีจ่ ะเสียสละ ยกให้กบั ผูอ้ น่ื ไป ถ้ามี
ความกล้าหาญแบบนี้แล้ว ก็จะสามารถเข้าถึงธรรมอันประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เข้าถึง
อย่างง่ายดาย แต่ถา้ ยังมีความเสียดาย ยังกลัวความทุกข์ ความยาก ความลําบาก กลัว
อด กลัวอยากอยู่ อย่างนี้รบั รองได้วา่ ยังจะต้องติดอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดไป
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แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น ผู ้ทีจ่ ะหลุดพ้นได้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามกล้าหาญ มีความเข้มแข็ง
ไม่กลัวความอด ความอยาก ความลําบากทัง้ หลาย ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ถ้ามีความกล้า
หาญแล้วสิง่ ต่างๆเหล่านี้ จะไม่เป็ นอุปสรรคเลย จะทําให้บรรลุถงึ ธรรมอันประเสริฐได้
อย่างรวดเร็วง่ายดาย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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