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กณัฑท์ี่ ๑๙๖ 

ฟังธรรมใหเ้กดิผล 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

พอถงึวนัพระพวกเราก็มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เพราะการฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นมงคลแก่

ชวีติ การฟังใหเ้ป็นมงคลแกชี่วิตนั้น ตอ้งฟังดว้ยความสาํรวม สงบ ระงบั สงบกาย 

สงบวาจา และสงบใจ กายตอ้งนัง่น่ิงๆอยู่เฉยๆ ไมท่าํอะไร วาจาก็น่ิงสงบ ไมพู่ดไมคุ่ย

กบัใคร ใจก็ตอ้งอยู่กบัการฟงั ไมไ่ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องราวทีเ่กดิขึ้นใน

อดีตทีผ่่านมาแลว้ก็ตาม หรือเรื่องราวทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในอนาคตก็ตาม ในขณะทีฟ่งัเทศน์

ฟงัธรรมไมต่อ้งไปสนใจ พยายามตัง้จติต ัง้ใจใหอ้ยู่กบัการฟงั เพราะการฟงัเปรยีบ

เหมอืนกบัการเทนํา้ใส่แกว้ ถา้แกว้ไมน่ิ่ง ส่ายไปส่ายมา เวลาเทนํา้ใส่แกว้ นํา้ก็จะเขา้ไป

ในแกว้บา้ง หกออกไปขา้งนอกบา้ง เพราะแกว้ไมน่ิ่ง ไมอ่ยู่เฉยๆ แต่ถา้ต ัง้แกว้ใหน่ิ้งแลว้ 

ไมข่ยบัเขยื้อนไปไหน เวลาเทนํา้ใส่ลงไปในแกว้ นํา้ก็จะไมห่กออกนอกแกว้ สงัเกตได ้

เวลาทีอ่ยู่ทีบ่า้น ตัง้แกว้นํา้ไวบ้นโตะ๊ เทนํา้เขา้ไปก็จะเทงา่ย เพราะแกว้อยู่เฉยๆ ไมข่ยบั

เขยื้อนไปไหน แต่ถา้ขบัรถอยู่ แลว้เอาแกว้นํา้ไปต ัง้ไวบ้นรถ แลว้ลองเทนํา้ใส่แกว้ดู ดไีม่

ดนีํา้ก็จะหกหมด เพราะแกว้จะเลือ่นไปเลือ่นมา ดไีมด่กี็คว ํา่ลงไป นํา้ทีใ่ส่ไปในแกว้ก็จะ

หกหมด  

การฟงัธรรมก็เป็นเช่นนัน้ ใจเป็นผูร้บัรูเ้รื่องราวต่างๆ ถา้ไมไ่ดอ้ยู่กบัการฟงัแลว้ การฟงั

จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร จะเป็นเหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง ถงึแมจ้ะฟงัอยู่ แต่ใจไมไ่ด ้

อยู่กบัการฟงั กายนัง่ฟงัอยู่ หูรบัฟงัเสยีงเขา้ไปในใจ แต่ใจมวัแต่ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ 

สิง่ทีเ่ขา้ไปในใจก็เลยไมรู่ว้า่เป็นอะไร ลกัษณะน้ีก็เหมอืนทพัพีในหมอ้แกง ทพัพอียู่ใน

หมอ้แกงนานสกัเท่าไหร่ ก็ไมรู่จ้กัรสชาตขิองแกง วา่เป็นแกงจดืหรือแกงเผด็ แต่ถา้ฟงั

แบบมสีต ิ รบัรูอ้ยู่กบัธรรมะ ทีเ่ขา้มาสมัผสักบัใจ และพจิารณาตาม ก็จะเป็นเหมอืนลิ้น

กบัแกง เวลาไดส้มัผสักบัแกงแมเ้พยีงหยดเดยีว ก็จะรูร้สชาตขิองแกง เป็นแกงเผด็หรือ
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เป็นแกงจดื การฟงัธรรมก็ตอ้งฟงัแบบน้ี ฟงัดว้ยความมสีต ิ ฟงัดว้ยความสาํรวมกาย 

วาจา ใจ ถา้ฟงัอย่างน้ีแลว้ก็จะเป็นสริิมงคล เพราะจะปรากฏผลขึ้นมานัน่เอง ผลทีพ่งึจะ

ไดร้บัจากการฟงัธรรมก็คอื ๑. จติใจจะสงบ ๒. มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ๓. ขจดัความ

สงสยัใหห้มดไปได ้น่ีคอืผลทีพ่งึจะไดร้บัจากการฟงัธรรม  

ถา้ฟงัแลว้ไดร้บัผลอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้นมา ก็จะเป็นมงคลแก่ตน คอืจติมคีวามสงบ มี

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง หายสงสยัในเรื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องนรกก็ด ี สวรรคก์็ด ี

เรื่องของกรรมก็ด ีเรื่องของการเวยีนวา่ยตายเกดิก็ด ีถา้ฟงัธรรมแลว้พจิารณาตาม ไมช่า้

ก็เร็วก็จะเกดิความเขา้อกเขา้ใจ แลว้ก็จะหายสงสยัในเรื่องราวต่างๆทีย่งัไมเ่ขา้ใจ ฟงัไป

เรื่อยๆ ฟงัไปหลายๆครัง้ ฟงัไปบ่อยๆเขา้ ความเขา้อกเขา้ใจจะพอกพูนขึ้นมาอย่าง

ต่อเน่ือง เวลาฟงัธรรมจงึตอ้งฟงัใหเ้กดิผล และการทีจ่ะเกดิผลขึ้นมาก็ตอ้งมกีารสาํรวม

นัน่เอง กายตอ้งนัง่น่ิงๆ อยู่เฉยๆ ไม่ขยบัเขยื้อน ไมท่าํอะไรกบัร่างกาย วาจาก็ไมต่อ้ง

พูด ไมต่อ้งคุยอะไรกบัใคร ใจก็ไมต่อ้งไปนึกไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆนานา ถา้ฟงัแบบน้ี

แลว้ รบัรองไดว้า่อย่างนอ้ยทีสุ่ดใจจะตอ้งสงบ ถา้สามารถพจิารณาตามธรรมทีแ่สดงได ้

ก็จะเกดิความเหน็ทีถู่กตอ้งวา่ นรกมีจริง สวรรคมี์จริง กรรมมีจริง การเวียนว่ายตาย

เกดิมีจริง ตายแลว้ตอ้งเกดิ ตายแลว้ไม่สูญ การกระทาํความดีเป็นสิ่งที่จาํเป็น เพราะ

นําความสขุความเจริญมาให ้การทาํความชัว่ ทาํบาป ทาํกรรม เป็นสิ่งที่ตอ้งลด ตอ้งละ 

ตอ้งเลกิ เพราะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสยี ความทกุข ์ความหายนะทัง้หลาย  

น่ีคอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง เมือ่ฟงัไปเรื่อยๆแลว้ จะเกดิความรูส้กึอย่างน้ีขึ้นมา จะ

กลายเป็นคนมศีีลมธีรรมขึ้นมา เมือ่ก่อนไม่รู ้ไมเ่ขา้ใจ คดิวา่มเีพยีงชาตน้ีิชาตเิดยีว ตาย

ไปแลว้ก็จบ ไมม่อีะไรตามมาอกีต่อไป เลยไมย่าํเกรงกบัการกระทาํบาปท ัง้หลาย เพราะ

หวงัเอาแต่ผลประโยชนใ์นปจัจบุนัเท่านัน้ ตอ้งการอะไร อยากไดอ้ะไร ก็ควา้มา หามา

โดยไมค่าํนึงวา่จะผดิจะถูกศีลธรรมหรือไม ่แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัวา่ คนเรานัน้ตายเพยีงครึ่ง

เดยีวเท่านัน้ คอืร่างกาย แต่จติไมต่ายไปกบัร่างกาย จติตอ้งไปเกดิใหม ่ ไปหาร่างใหม ่

จะไดร่้างดหีรือไมด่ ี จะเป็นร่างของมนุษยห์รือร่างของเดรจัฉาน จะเป็นร่างของเทพหรือ

ของเปรต เป็นร่างของพรหมหรือของสตัวน์รกนัน้ ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีท่าํอยู่ใน
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ปจัจบุนัน้ีและในอดตีทีผ่่านมา ถา้ทาํบญุทาํแต่ความด ี ก็จะไดร่้างใหมท่ีด่ ี เช่นไดร่้าง

มนุษยท์ีด่กีวา่เก่า ไดร่้างเทพ ไดร่้างพรหม ไดร่้างของพระอริยเจา้ เป็นพระอรหตัอรหนัต์

ไป แต่ถา้ทาํแต่บาป ทาํแต่กรรม ก็จะไดร่้างของเดรจัฉาน ไดร่้างของเปรต ของผ ี ของ

สตัวน์รก เพราะเป็นทีไ่ปของดวงจติดวงใจ เมือ่ออกจากร่างแลว้ กเ็รียกวา่ดวงวญิญาณ 

จะไปสู่สุคตหิรือทคุต ิก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีไ่ดส้ะสมไว ้ 

บญุกรรมก็เปรียบเหมอืนกบัเมลด็พรรณพชืทีห่วา่นไวใ้นดนิ หวา่นชนิดใดไว ้เมือ่ถงึเวลา

ก็จะออกดอกออกผลตามเมลด็พรรณพชืนัน้ ถา้หวา่นเมลด็ขา้ว ต่อไปไมน่านตน้ขา้วก็

จะตอ้งโตขึ้นมา ถา้หวา่นเมลด็ผลไม ้เช่นเงาะ ทเุรียน ต่อไปตน้ทเุรียนตน้เงาะก็จะเจรญิ

ตามขึ้นมา เพราะเมลด็ทีห่วา่นไวเ้ป็นตน้เหต ุ ผลก็คอืตน้ไมช้นิดต่างๆ ก็จะปรากฏ

ตามมา ภพชาตต่ิางๆ ไมว่า่จะเป็นสวรรคห์รือนรก ความสุขหรือความทกุข ์ ก็เกดิจาก

เมลด็พชืทีไ่ดถู้กหวา่นไวใ้นปจัจบุนัน้ี ในชาตน้ีิ ดว้ยการกระทาํต่างๆ ทางกาย ทางวาจา 

และทางใจน้ีเอง ถา้ทาํความด ีทาํบญุทาํทาน ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิเจริญปญัญา ภพชาติ

ทีด่ต่ีางๆก็จะตามมา แต่ถา้ไปเสพอบายมขุต่างๆ กนิเหลา้เมายา เลน่การพนนั เที่ยว

กลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น ทาํบาปทาํกรรม ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ โกหกหลอกลวง ก็เท่ากบัการหวา่นเมลด็พชืของ

เดรจัฉาน ของเปรต ของผ ีของสตัวน์รกนัน่เอง และเมือ่ถงึเวลาทีผ่ลจะปรากฏขึ้นมา ก็

ไมม่ใีครในโลกน้ีจะสามารถไปยบัย ัง้ ไปหยดุผลเหลา่น้ี ไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ถา้ทาํไปแลว้ผล

จะตอ้งตามมาอย่างแน่นอน ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ถา้ไมต่อ้งการใหผ้ลไมด่เีกดิตามมา ก็

อย่าไปสรา้งเหตทุีไ่มด่เีสยี ละเวน้จากการทาํบาปทาํกรรม ทาํความชัว่ท ัง้หลาย ละเวน้

จากอบายมขุท ัง้หลาย แลว้ผลไมด่ที ัง้หลายก็จะไมป่รากฏตามมา  

น่ีจะเป็นสิง่ทีเ่ราจะเขา้ใจ คอืเริ่มมคีวามเห็นถูกตอ้งตามความเป็นจริง เมือ่เขา้ใจแลว้ ก็

จะหายสงสยัในเรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีเป็นอานิสงสท์ีจ่ะเกดิขึ้น

ตามมา ทาํใหช้วีติของเรามแีต่ความสุขความเจริญ เพราะเมือ่รูแ้ลว้วา่อะไรเป็นคุณอะไร

เป็นโทษ เราก็พยายามทาํแต่สิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ อะไรทีเ่ป็นโทษทีน่าํความทกุข ์

ความเสือ่มเสยีมาให ้ ก็พยายามละเวน้เสยี เมือ่ทาํไดแ้ลว้ ชวีติของเราจะมแีต่ความสุข
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ความเจริญ เป็นมงคลของชีวตินัน่เอง คาํวา่เป็นมงคลก็หมายถงึ การมแีต่สิง่ทีด่ีๆ งามๆ 

เกดิขึ้นกบัชวีติของเรา และสิง่เหลา่น้ีจะเกดิขึ้นไดจ้ากการกระทาํของเราเท่านัน้ ไมม่ใีคร

มาเสกมาเป่า มาเนรมติใหก้บัเราได ้ แมแ้ต่พระบรมศาสดาหรือพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ก็ไมม่อีาํนาจทีจ่ะมาเสกมาเป่า มาเนรมติความเป็นสริิมงคลใหก้บัชวีติของพวก

เรา มพีวกเราเท่านัน้แหละทีจ่ะสามารถเสกเป่า เนรมติความเป็นสริิมงคลใหก้บัตวัของ

เราได ้ดว้ยการกระทาํความด ีละเวน้การกระทาํความชัว่ ไมม่ใีครในโลกน้ีจะทาํใหก้บัเรา

ได ้เราตอ้งเป็นผูก้ระทาํเอง ตามหลกับาลทีีแ่สดงไวว้า่ อตัตาห ิอตัโน นาโถ ตนเป็นที่พึง่

ของตน  

ตนตอ้งเป็นผูส้รา้งสวรรค ์ สรา้งมรรคผลนิพพาน สรา้งความสุข สรา้งความเจริญใหก้บั

ตน ดว้ยการกระทาํความด ีท ัง้ทางกาย ท ัง้ทางวาจา และทางใจ คอืคดิด ีพูดด ีทาํด ีถา้

คดิด ีพูดด ีทาํดแีลว้ สิง่ต่างๆอนัประเสริฐเลศิโลกท ัง้หลาย ก็จะปรากฏตามมา เพราะมี

คนอย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดพ้สูิจนม์าแลว้ ไดท้าํมาแลว้ ท่านทาํด ีพูดด ี

คดิด ี มาตลอด สิง่ทีด่ที ัง้หลายจงึเป็นสิง่ทีป่รากฏตามขึ้นมา อย่างน้ีเราจะหายสงสยั จะ

ไมข่อ้งใจอกีต่อไป วา่ทาํไมคนเราเกดิมาจงึตอ้งทาํความดกีนั ทาํไมตอ้งละการกระทาํ

ความชัว่กนั ทาํไมตอ้งลดละกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ลดความโลภ ลดความโกรธ ลดความ

หลง ลดความอยากต่างๆท ัง้หลาย เพราะทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดแ้สดงลว้นแต่เป็นโทษ เป็น

เหมอืนยาพษิ แต่ไมเ่รารูก้นั เพราะยาพษิน้ีมนีํา้ตาลเคลอืบอยู่นัน่เอง เวลาอมยาพษิ

เคลอืบนํา้ตาลไปใหม่ๆ  จะไมรู่ส้กึวา่มพีษิเลย ก็จะคดิวา่คนทีบ่อกคนทีเ่ตอืนนัน้ หลอก

เรา แต่หารูไ้มว่า่พอนํา้ตาลทีอ่มไวไ้ดล้ะลายหมดไปแลว้ ทน้ีีก็จะไดส้มัผสักบัยาพษิ แต่

เมือ่ถงึตอนนัน้แลว้มนัก็จะสายเกนิไป  

เหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ เวลาทีย่งัไม่ตดิยา ก็มคีนคอยเตอืนคอยบอก คอยสอน

คอยหา้ม วา่อย่าไปเสพยาเสพตดิเป็นอนัขาด เพราะเมือ่เสพไปแลว้ จะตอ้งกลายเป็น

ทาสของมนั แลว้ก็จะตอ้งถูกมนัทาํลายไปในทีสุ่ด แต่ก็ไมเ่ชื่อกนั บอกวา่ไม่เหน็จะเป็น

อะไรเลย ลองครัง้สองครัง้ก็สนุกด ี แต่พอครัง้หน่ึงแลว้ มนัก็มคีร ัง้ทีส่อง พอครัง้ทีส่อง

มนัก็มคีร ัง้ทีส่ามทีส่ีต่ามมาเรื่อยๆ ทกุครัง้ทีเ่สพก็ลมืไปวา่เคยเสพมาแลว้กี่คร ัง้ ก็คดิวา่
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เป็นเพยีงครัง้เดยีวอยู่น ัน่แหละ เพราะเวลาเสพทไีรก็เสพทลีะครัง้เท่านัน้เอง ใจก็หลอก

วา่เสพครัง้เดยีว ไมเ่ป็นไรหรอก ไมต่ดิหรอก มนัก็เสพครัง้เดยีวไปเป็นสบิ เป็นรอ้ยครัง้ 

จนในทีสุ่ดถงึเวลาอยากจะเลกิก็เลกิไม่ได ้ มแีต่จะตอ้งรอความตายอยู่โดยถ่ายเดยีว น่ี

คอืลกัษณะของการกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ

อยากต่างๆ จะเป็นเหมอืนกบัการเสพยาเสพตดิ เวลาโลภ อยากไดอ้ะไร ก็บอกวา่ไม่

เป็นไรเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ ไมต่ดิหรอก ก็โลภ ก็อยากไป พอผ่านไปไดว้นัหน่ึง ก็เกดิ

ความโลภ เกดิความอยากอกี ก็เหมอืนกนัอกี ก็ไมเ่ป็นไรครัง้เดยีวเท่านัน้ ไมต่ดิหรอก 

ก็ทาํไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสยัไป จะมารูก้็ต่อเมือ่อยากจะเลกิเท่านัน้แหละ ถงึจะรูว้า่

เลกิไมไ่ด ้เพราะมนัตดิ เพราะเวลาเลกิแลว้มนัจะทกุขท์รมานใจ  

อย่างเวลาโกรธ ก็รูว้า่ไมด่ ี เป็นความทกุขใ์จ เหมอืนกบัสุมไฟใส่หวัใจ แต่เลกิโกรธไม่ได ้

สกัท ีเพราะเวลาใครมาทาํอะไรใหไ้มพ่ออกพอใจ ความโกรธก็จะเกดิขึ้นมาทนัท ีก็เพราะ

ไมรู่จ้กัเลกิความโกรธนัน้เอง แต่ถา้ศึกษาแลว้ปฏบิตัติาม แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนวา่ เวลาโกรธก็อย่าไปมองคนทีเ่ราโกรธ ตอ้งใหอ้ภยัเขา อย่าไปสนใจ อย่าไปจองเวร

จองกรรม ใหห้นัมาดูความโกรธวา่อยู่ทีต่รงไหน อยู่ทีต่วัเราหรืออยู่ทีต่วัเขา เหมอืนกบั

เวลาไฟไหม ้ ไฟมนัไหมท้ีไ่หน ก็ตอ้งดบัไฟทีน่ ัน่ เวลาเกดิไฟไหมท้ีบ่า้นเรา แลว้เอานํา้ไป

ดบัไฟทีบ่า้นของคนอืน่ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดไ้หม ้ ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไฟทีไ่หมบ้า้นเรากจ็ะ

เผาบา้นเราจนหมดไป ฉนัใดเวลาทีเ่กดิความโกรธ ก็เหมอืนกบัมไีฟไหมใ้นหวัใจของเรา 

ตอ้งเอานํา้ธรรมะเขา้มาดบั ดว้ยการใหอ้ภยั ไมจ่องเวรกนั ใครทาํอะไร พูดอะไรทีท่าํให ้

เราโกรธ เกดิความเสยีใจ อย่าไปอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม อย่าไปสนใจเขา รีบ

หนัมาดบัไฟในหวัใจของเรา ดว้ยการใหอ้ภยั ดว้ยการไมจ่องเวรจองกรรม น่ีแหละเป็น

วธิีทีจ่ะระงบัดบัความโกรธได ้ 

ในเบื้องตน้อาจจะยากหน่อย เพราะไฟมนัแรง นํา้มนันอ้ย นํา้ธรรมะของเรามนันอ้ย คอื

การใหอ้ภยัมนันอ้ย การไมจ่องเวรมนันอ้ย เพราะเราไมไ่ดส้ะสมเอาไวน้ ัน่เอง ส่วนใหญ่

เราชอบสะสมการจองเวรจองกรรม การอาฆาตพยาบาท การไมใ่หอ้ภยักนั ดงันัน้เวลาที่

จะใหอ้ภยั ไมจ่องเวรจองกรรม จงึเป็นสิง่ทีย่ากลาํบาก เพราะมกีาํลงันอ้ย แต่เมือ่ทาํไป
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เรื่อยๆ ทลีะครัง้ทลีะคราว เวลาใครมาสรา้งความโกรธ ก็ใหอ้ภยัเขาไป ไมไ่ปจองเวรเขา 

ต่อไปก็จะดบังา่ยขึ้น ตอนตน้อาจจะใชว้นัหน่ึงกวา่จะดบัได ้ โกรธคนหน่ึงน่ี บางทโีกรธ

ต ัง้แต่เชา้ถงึเยน็กวา่จะดบัได ้ แต่ถา้ฝึกไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ใชเ้วลาเพยีงครึ่งวนัก็ดบัได ้

ต่อไปใชเ้วลาเพยีงช ัว่โมงเดยีวก็ดบัได ้ต่อไปใชเ้วลาเพยีงนาทเีดยีวก็ดบัได ้หรือต่อไปไม่

โกรธเลยก็เป็นไปได ้เพราะอยู่ทีก่ารฝึกฝนอบรมจติใจของเรานัน่เอง จงึตอ้งเหน็โทษของ

ความโกรธ วา่เป็นภยัยิง่กวา่คนทีท่าํใหเ้ราโกรธ คนทีท่าํใหเ้ราโกรธนัน้ ถา้ไมไ่ปถอืสาเสยี

อย่างแลว้ ทาํยงัไงๆก็ไมเ่ป็นภยักบัเรา แต่ความโกรธน้ีมนัเป็นภยั เพราะเวลาโกรธแลว้ 

มนัเป็นเหมอืนกบัมไีฟเผาในหวัใจ จงึตอ้งเหน็โทษของความโกรธ  

ถา้เหน็โทษของความโกรธแลว้ ก็จะเหน็คุณของการใหอ้ภยั เหน็คุณของการไมจ่องเวร

กนั เราก็จะสามารถทาํได ้ เมือ่ทาํไดแ้ลว้ ต่อไปรบัรองไดว้า่ในหวัใจของเราจะไมม่คีวาม

โกรธหลงเหลอือยู่เลย เพราะเป็นสิง่ทีส่ามารถกาํจดัได ้ พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ท่านไดก้าํจดัมาแลว้ แลว้ก็นาํวธิีการกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง มา

ส ัง่สอนใหพ้วกเราปฏบิตักินั ถา้พวกเราไมต่อ้งการมคีวามทกุข ์ มไีฟสุมหวัใจ ทีเ่กดิจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ตอ้งพยายามต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความ

หลง อย่าปลอ่ยใหม้นัฉุดลากเราไป ในทางทีม่นัตอ้งการเป็นอนัขาด เวลาโลภตอ้งระงบั 

อย่าไปโลภตาม ใชป้ญัญาเขา้มาแก ้โลภไปทาํไม ชวีติของเราน้ีจะอยู่ไปสกักี่ปีกนั เดีย๋วก็

ตายแลว้ ตายไปแลว้เอาอะไรตดิมอืไปไดไ้หม แมแ้ต่บาทเดยีวก็เอาไปไมไ่ด ้ อย่าวา่แต่

เงนิทองขา้วของเลย แมแ้ต่ร่างกายน้ีก็เอาไปไมไ่ด ้มแีต่จะเอาใส่เตา เผาทิ้งไป กลายเป็น

ขี้เถา้ขี้ถ่านไปในทีสุ่ด จะโลภไปกบัอะไรในโลกน้ี เอาอะไรไปไมไ่ดเ้ลยแมแ้ต่ชิ้นเดยีว เอา

เท่าทีจ่าํเป็นก็พอ ถา้จาํเป็น ถา้ไมม่แีลว้จะตอ้งตาย ก็ตอ้งม ี เช่นถา้ไมไ่ดก้นิขา้วแลว้ตอ้ง

ตาย ก็ตอ้งกนิขา้ว ไมม่ยีารกัษาโรคก็ตอ้งตาย ก็ตอ้งหายารกัษาโรคมา อย่างน้ีไมเ่รียกวา่

เป็นความโลภ มนัเป็นความจาํเป็น ก็ตอ้งหามา  

ความโลภน้ีหมายถงึเอาสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ถา้ไมม่กี็ไมต่าย ก็ไมต่อ้งม ี ถา้ตอ้งการแลว้เอามา

อย่างน้ีแสดงวา่เป็นความโลภ สิง่ใดทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ไมต่อ้งเอามาก็ได ้ ไมต่อ้งมกี็ได ้

เช่นตอนน้ีมรีถอยู่คนัหน่ึง รถเก่าแต่ก็ยงัวิง่ไปไหนมาไหนได ้ แต่พอเหน็โฆษณาใน
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โทรทศัน ์ในหนงัสอืพมิพ ์รถรุ่นใหม่ๆ ออกมา เหน็แลว้ก็หวอืหวา ใจก็วอกแวก ใจก็รอ้น

อยากจะไดข้ึ้นมาท ัง้ๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งม ีไดม้าอย่างน้ีอย่าไปเอา ใชข้องเก่าไป

ก็ไดเ้หมอืนกนั เพราะรถก็มไีวส้าํหรบัพาเราจากจดุหน่ึงไปสู่อกีจดุหน่ึงเท่านัน้ มนัไมไ่ดม้ี

ความวเิศษวโิสอะไรในตวัของมนั ซื้อมาใหมก่็ไมไ่ดส้รา้งความวเิศษวโิสใหก้บัตวัเรา มนั

ก็พาเราจากจดุหน่ึงไปสู่อกีจดุหน่ึง เหมอืนกบัรถคนัเก่าของเรา แต่ปญัหาทีม่นัจะสรา้ง

ใหก้บัเรามนัมมีากกวา่ เพราะถา้มเีงนิไมพ่อ ก็ตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิ ถา้กูห้น้ียมืสนิไมไ่ดก้็

อาจจะตอ้งไปทาํการทจุริต ไปโกหกหลอกลวง ไปลกัไปขโมยเงนิทองของผูอ้ืน่มา เพือ่จะ

ไดซ้ื้อรถคนัใหมม่า ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ แทนทีจ่ะไดก้าํไรกลบัขาดทนุ สิง่ทีไ่ดม้าไมคุ่ม้กบั

สิง่ทีเ่สยีไป สิง่ทีไ่ดม้าคอือะไร ไดร้ถยนตค์นัใหมม่า แต่เสยีศีลธรรมไป เสยีความดงีาม

ไป เสยีความเป็นมนุษยไ์ปส่วนหน่ึง กลายเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นผไีป เพราะจติใจ

เสยีศีลธรรมทีม่ไีวร้กัษาความเป็นมนุษย ์ความเป็นเทพของเรานัน่เอง  

ดงันัน้มนัจงึไมคุ่ม้ค่ากนั ไดข้องที่ถูกกว่าแลว้เสยีของที่แพงกว่าไปทาํไม มนัตอ้งเป็น

ตรงกนัขา้ม เสยีของทีไ่มม่ค่ีาไป แลว้รกัษาความดคีวามงามทีม่คุีณค่าไวไ้มด่กีวา่หรือ 

เช่นรถของเราถา้มนัเก่า มนัเสยี มนัไมส่ามารถวิง่ไปไหนไดแ้ลว้ แลว้ไมม่เีงนิทีจ่ะไปซื้อ

รถใหม ่ หรือไมม่เีงนิไปซ่อมรถคนัเก่า แทนทีจ่ะขโมยเงนิขโมยทองของผูอ้ืน่มา เพือ่มา

ซ่อมรถคนัเก่าหรือซื้อรถคนัใหม ่ ก็ขายรถคนัเก่าน้ีไปเสยี แลว้เดนิเอาก็ได ้ นัง่รถสอง

แถว นัง่รถเมลไ์ปไหนมาไหนก็ได ้หรือซื้อรถจกัรยานมาขีก่็ได ้อย่างนอ้ยเราเสยีสิง่ทีไ่มม่ี

คุณค่าไป แต่ไดร้กัษาสิง่ทีด่ไีวค้อืคุณงามความด ี ไดร้กัษาศีลธรรม ไมต่อ้งไปทจุรติ ไม่

ตอ้งไปลกัขโมย ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เพือ่เอาเงนิมาซื้อรถคนัใหม ่หรือซ่อมรถคนัเก่า 

น่ีต่างหากเป็นวถิขีองคนฉลาด คนฉลาดจะตอ้งรูจ้กัวธิรีกัษาสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของตน นัน่ก็

คอืศีลธรรม ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวอ้ยู่เสมอวา่ ใหส้ละทรพัยเ์พื่อรกัษาอวยัวะ 

ใหส้ละอวยัวะเพื่อรกัษาชีวิต และใหส้ละชีวิตเพื่อรกัษาศีลธรรม เพราะศีลธรรมมคุีณค่า

ยิง่กวา่สิง่อืน่ใดในโลก ภพหนา้ชาตหินา้จะไปดไีปสูง ไปตํา่ไปเลว ก็ขึ้นอยู่กบัจติใจมี

ศีลธรรมหรือไม ่ ถา้มศีีลธรรมก็ไดไ้ปสูงไดไ้ปด ี ไดไ้ปสู่สุคต ิ ถา้ขาดศีลธรรม มแีต่ทาํ

บาปทาํกรรมก็ตอ้งไปตํา่ อย่างน้ีมนัคุม้ไหมกบัความสุขเพยีงไมก่ี่ปีในโลกน้ี แลว้ตอ้งไป
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ตกนรก เป็นกปัเป็นกลัป์ อย่างน้ีมนัไมคุ่ม้ค่าเลย สูอ้ดทนเอาไวด้กีวา่ ตายไปแลว้เกดิ

เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นกปัเป็นกลัป์ เสวยแต่ความสุขอย่างน้ีไมด่กีวา่หรือ  

พวกเราตอ้งคดิกนับา้ง อย่ามองแต่เฉพาะภพน้ีชาตน้ีิเท่านัน้ ชวีติของเราในโลกน้ีมนัก็ไม่

ยาวนานอะไร อย่างมากก็ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ก็ตอ้งตายไปแลว้ แลว้ก็ไมอ่ยู่ถงึกนัเสยีส่วน

ใหญ่ อย่างทกุวนัน้ีในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานตน้ี์ เขาก็ทาํนายกนัไวแ้ลว้วา่ จะตอ้งมคีน

ตายวนัละ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ชวีติ แทนทีจ่ะอยู่อย่างยาวนานก็ตอ้งมาสงัเวยใหก้บัความโลภ 

ถา้อยู่บา้นไดก้็ปลอดภยั แต่ถา้อยู่บา้นไมไ่ด ้มคีวามโลภ มคีวามอยากทีจ่ะตอ้งไปเทีย่วที่

โน่น ไปเทีย่วทีน่ี่ ก็ตอ้งนัง่รถกนัไป เดีย๋วก็ตอ้งไปชนกนั ไปเกดิอบุตัเิหต ุก็ตอ้งเสยีชวีติ

ไป ตายเพราะความโลภแท ้ๆ คนเรา ถา้ไมม่คีวามโลภแลว้อยู่กบับา้นก็จะปลอดภยั อายุก็

ยนืยาวนาน แลว้ยงัไดร้กัษาจติใจดว้ยศีลดว้ยธรรม เมือ่ตายไปก็ไดไ้ปสู่สุคต ิ อย่างน้ีไม่

ดกีวา่หรือ ดกีวา่หลงไปกบัความโลภ ความอยาก อยากจะไปกนิเหลา้เมายาก็ไปกนั 

อยากจะไปเทีย่วไหนก็ไปกนั อยากจะเลน่การพนนัก็ไปกนั  

หลงัจากนัน้เมือ่เงนิทองหมด ก็ตอ้งหากนัดว้ยวธิีต่างๆ สุจริตบา้ง ทจุรติบา้ง ถา้ทจุริต

ต่อไปก็ตอ้งไปใชก้รรมอกี อย่างน้ีเป็นการทาํลายชวีติของตนเอง ท ัง้ในปจัจบุนัและใน

อนาคต มแีต่สรา้งความทกุข ์ สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัตน เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะ

ตา้นทาน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เพราะไมไ่ดเ้ขา้วดัเขา้วา ฟงั

เทศน ์ฟงัธรรมนัน่เอง ถา้มาวดัทกุๆวนัพระ วนัเสาร ์วนัอาทติย ์แลว้ฟงัเทศน ์ฟงัธรรม

อยู่เสมอ เราจะมสีิง่ทีค่อยเตอืนสตคิอืธรรมะ คอยสอนใจใหรู้จ้กัผดิจกัถูก จกัดจีกัช ัว่ 

แลว้นาํไปปฏบิตั ิ เมือ่รูว้า่อะไรไมด่ ีก็ละเวน้เสยี อะไรดกี็ทาํเสยี ต่อไปชวีติของเราก็จะมี

แต่สิง่ทีด่งีาม มแีต่ความสุขความเจริญตามมา น่ีแหละเป็นอานิสงสท์ีจ่ะเกดิขึ้นจากการ

ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ดงัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวว้า่ กาเลน ธมัมสัวนัง เอตมัมงั 

คลมตุมงั การฟงัธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ พวกเราจงึไมค่วร

มองขา้มการเขา้วดัเขา้วากนัอย่างสมํา่เสมอ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๙๗ 

การฟังธรรมเป็นของยาก 
๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ 

พระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัไวว้า่ การไดยิ้นไดฟ้ังธรรมเป็นของยาก ยากพอๆกบัการ

ปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์ ยากพอๆกบัการไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เพราะการ

ทีจ่ะมพีระพทุธเจา้มาปรากฏขึ้นแต่ละครัง้นัน้ ไมใ่ช่จะเกดิขึ้นไดท้กุๆ ๑๐๐ ปี ๑๐๐๐ ปี 

แต่นานๆจะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ และประกาศสอนธรรมะใหก้บัสตัวโ์ลกสกัครัง้หน่ึง 

เป็นกปัเป็นกลัป์ดว้ยกนั คาํวา่กปัวา่กลัป์น้ีเป็นเวลาทีย่าวนานมาก โบราณจารยท์า่น

ยกตวัอย่างใหฟ้งัวา่ เวลาหน่ึงกปัน้ีเท่ากบัเวลาทกุๆ ๑๐๐ ปี มคีนเอาผา้ไปลูบเขาพระ

สุเมรุสกัหน่ึงครัง้ ทาํอย่างน้ีทกุๆ ๑๐๐ ปี จนกวา่เขาพระสุเมรุจะสกึราบเป็นหนา้กลอง 

นัน่แหละถงึจะไดเ้วลาหน่ึงกปัหน่ึงกลัป์ การเกดิขึ้นของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคจ์งึใช ้

เวลาอนัยาวนานมาก เป็นของยากอย่างหน่ึง  

ของยากอกีอย่างหน่ึงก็คอืการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็บญุบารม ี คอืรกัษา

ศีลมาอย่างเคร่งครดัแลว้ โอกาสทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยน์ัน้ก็ยาก เพราะการเกดิของ

มนุษยก์็ไมม่ากมายเหมอืนกบัการเกดิของเดรจัฉานท ัง้หลาย เดรจัฉานเวลามลูีกท ีมเีป็น

ครอก มเีป็นฝูง แต่มนุษยเ์ราน้ีมทีลีะคน บางคนก็ไมม่เีสยีดว้ยซํา้ไป โอกาสทีจ่ะไดเ้กดิ

เป็นมนุษยแ์ต่ละครัง้ จงึมไีมม่าก ถงึแมจ้ะไดส้ะสมบญุบารมมีาก็ตาม ถา้ไมม่มีนุษยท์ีจ่ะ

ต ัง้ครรภ ์ ก็ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ พระพทุธเจา้จงึไดท้รงตรสัไวว้า่ การเกดิ

เป็นมนุษยก์็เป็นของยาก แลว้ไดท้รงตรสัวา่การไดยิ้นไดฟ้ังธรรมะกเ็ป็นของยาก ถงึแม ้

ในสมยัน้ีจะมกีารแสดงธรรมอยู่อย่างสมํา่เสมอ อย่างเช่นทีว่ดัน้ีก็มกีารแสดงธรรมทกุๆ

วนัเสารว์นัอาทติยแ์ละทกุวนัพระ แต่ความยากนัน้มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่ไมม่กีารแสดงธรรม 

ความยากนัน้อยู่ทีใ่จของคนทีไ่มอ่ยากจะฟงัธรรมต่างหาก เพราะในใจของคนส่วนใหญ่

ยงัมกีเิลสครอบงาํอยู่ กเิลสน้ีถา้เปรียบเทยีบก็เป็นเหมอืนกบักอ้นเมฆกอ้นใหญ่ๆ ส่วน
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ธรรมะก็เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งของดวงอาทติย ์ ถา้ดวงอาทติยถ์ูกกอ้นเมฆมาบดบงั

ไว ้แสงสวา่งของดวงอาทติยก์็ไมส่ามารถทีจ่ะฉายลอดออกมาได ้ 

ฉนัใดจติใจของผูท้ีม่กีเิลสหนาทบึปกคลมุหุม้ห่ออยู่ จะเป็นจติใจทีไ่มช่อบฟงัธรรมะ 

ลองถามตวัเราเองดูสวิา่ปีๆหน่ึง เราฟงัธรรมะกนัมากนอ้ยสกัเพยีงไร พระพทุธเจา้ก็ทรง

สอนไวว้า่ อย่างนอ้ยก็ควรฟงัธรรมทกุๆวนัพระ คอือาทติยห์น่ึงก็ควรจะไดฟ้งัธรรมสกั

ครัง้หน่ึง ปีหน่ึงก็ตอ้ง ๕๒ ครัง้ดว้ยกนั ในหน่ึงปีเราไดฟ้งัธรรมถงึ ๕๒ ครัง้หรือไม ่ น่ี

เป็นจาํนวนอย่างตํา่นะไมใ่ช่อย่างสูง อย่างนอ้ยทีสุ่ดควรจะฟงัสกัอาทติยล์ะครัง้ เรา

สอบถามตวัเราเองวา่ ไดฟ้งัธรรมสกั ๕๒ ครัง้ในหน่ึงปีหรือไม ่ ถา้พจิารณาดูแลว้กจ็ะ

เหน็วา่ ในปีหน่ึงอาจจะฟงัธรรมไดไ้มถ่งึ ๕๒ ครัง้เลย ท ัง้ๆทีธ่รรมะก็มอียู่ท ัว่ไป เดีย๋วน้ีก็

มธีรรมะไปถงึทีบ่า้น เปิดวทิยุก็ฟงัได ้ โทรทศันก์็มกีารแสดงธรรมกนั แต่ส่วนใหญ่เวลา

โทรทศันช่์องไหนมกีารแสดงธรรม คนดูมกัจะยา้ยช่องกนั กดรีโมทเปลีย่นช่องกนัเสยี

ส่วนใหญ่ น่ีจงึทาํใหเ้ป็นความยากขึ้นมา ท ัง้ๆทีธ่รรมะเป็นของทีป่ระเสริฐเลศิโลกยิง่กวา่

สิง่อืน่ใดในโลก  

เมือ่เปรียบเทยีบถงึคุณค่าของธรรมะแลว้ ไมม่อีะไรจะมคุีณค่ายิง่กวา่หรือดเีท่ากบั

ธรรมะ แมแ้ต่ชวีติของเราเองนัน้ พระพทุธเจา้กย็งัทรงสอนใหส้ละเพื่อรกัษาธรรมะ 

เพราะธรรมะจะเป็นสิง่ทีดู่แลรกัษาจติใจใหเ้จริญรุ่งเรือง ใหไ้ปสู่สุคต ิ ใหม้แีต่ความสุข

ความเจริญ ชวีติทีป่ราศจากธรรมะนัน้ อยู่ไปก็เปลา่ประโยชน ์ เพราะจติใจทีข่าดธรรมะ 

ก็จะเป็นจติใจทีม่แีต่ความรุ่มรอ้น มแีต่ความทกุข ์ มแีต่กองเพลงิทีค่อยเผาผลาญอยู่

เสมอ ถา้มชีวีติอยู่โดยทีไ่ม่มธีรรมะ ก็สูไ้มม่เีสยีดกีวา่ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนให ้

รกัษาธรรมยิง่กวา่ชวีติ ถา้จะตอ้งอดตายเพือ่รกัษาศีล ก็ใหต้ายไปดกีวา่ทีจ่ะเสยีศีล แต่

บางคนกลบัคดิตรงกนัขา้ม คดิวา่ชวีติน้ีสาํคญั จะตอ้งรกัษาใหไ้ดด้ว้ยทกุวถิทีาง ถา้

จะตอ้งลกัขโมยอาหารมากจ็ะลกัขโมยมา ถา้จะตอ้งฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ยงินกตกปลา เพือ่จะ

ไดอ้าหารมาเลี้ยงชพีก็จะทาํ  

น่ีก็เกดิจากจติใจทีม่กีเิลสความมดืบอดครอบงาํนัน่เอง ทาํใหไ้มรู่ว้า่อะไรเป็นสิง่ทีม่ ี

คุณค่าแก่ชวีติจติใจ กลบัไปเหน็ชวีติเป็นสิง่ทีม่คุีณค่ากวา่ศีลธรรม แต่หารูไ้มว่า่อยู่แบบ
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ไมม่ศีีลธรรมนัน้ ก็จะเป็นมนุษยไ์ดเ้พยีงชาตน้ีิเท่านัน้ เพราะหลงัจากทีต่ายไปแลว้ จติที่

ไมม่ศีีลธรรมนัน้ย่อมตอ้งกลายเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นสตัวน์รกไปตามเหตปุจัจยั 

คอืการทาํบาปทาํกรรมนัน่เอง แต่เป็นสิง่ทีป่ถุชุนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน ทีม่กีเิลส

ตณัหาครอบงาํจติใจ จะรูเ้หน็ได ้เพราะไมม่ดีวงตาเหน็ธรรมอย่างพระพทุธเจา้ อย่างพระ

อรหนัตส์าวกท ัง้หลาย ท่านไดป้ฏบิตัชิาํระกาํจดักเิลสตณัหา อวชิชาโมหะ ความมดืบอด

ทีค่รอบงาํจติใจจนหมดสิ้นไป ทาํใหท้รงรูท้รงเหน็ในสิง่ต่างๆ ทีบ่คุคลทีม่กีเิลสตณัหา 

โมหะอวชิชาครอบงาํอยู่ไมส่ามารถเหน็ได ้ คอืทรงเหน็นรก เหน็สวรรค ์ เหน็มรรคผล

นิพพาน เหน็การเวียนว่ายตายเกดิ เหน็กรรมและวิบาก เหน็ว่าสตัวช์นิดน้ี บคุคลชนิด

น้ี ทาํกรรมชนิดน้ีจะตอ้งไปเกดิ ไปเสวยวิบากกรรมชนิดน้ีๆเป็นตน้  

น่ีเป็นสิง่ทีผู่ท้ีไ่ดช้าํระจติใจจนสะอาดบริสุทธิ์แลว้ จะเหน็ไดเ้หมอืนกบัคนทีต่าไมม่ดืบอด 

คนตาดกีบัคนตาบอดมคีวามสามารถแตกต่างกนัในการมองสิง่ต่างๆ เหน็สิง่ต่างๆ

แตกต่างกนั คนตาบอดจะเหน็แต่ความมดื เหน็แต่สดีาํอย่างเดยีว ส่วนคนตาดกี็จะเหน็

ทกุสิง่ทกุอย่าง อย่างทีพ่วกเราท ัง้หลายเหน็กนั ถา้อยากจะดูวา่คนตาบอดเหน็อย่างไร ก็

ลองหลบัตาดู ก็จะรูว้า่นัน่แหละคอืลกัษณะของคนตาบอด คนตาดกีบัคนตาบอดจงึมี

ความสามารถในการมองเหน็แตกต่างกนั ฉนัใดคนทีม่จีติใจสะอาดบริสุทธิ์อย่าง

พระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก็มคีวามเหน็ มคีวามรู ้ทีแ่ตกต่างจากคนที่

มโีมหะอวชิชา ความมดืบอดครอบงาํจติใจอยู ่ อย่างพวกเราท ัง้หลายก็จะเหน็กลบั

ตาลปตัรกนั เหน็สิง่ทีเ่ป็นโทษวา่เป็นคุณ เช่นเหน็เงนิทองเป็นสิง่ทีน่่าหามาครอบครอง มี

ยิง่มากเท่าไรยิง่ด ี ตาํแหน่งฐานะต่างๆ ถา้ขึ้นไปยิง่สูงเท่าไรยิง่ด ี เป็นนายสบิก็อยากจะ

เป็นนายรอ้ย เป็นนายรอ้ยก็อยากจะเป็นนายพนั เป็นนายพนัก็อยากจะเป็นนายพล เป็น

นายพลก็อยากจะเป็นนายกฯ ถา้เป็นพระเจา้แผ่นดนิได ้ก็อยากจะเป็นพระเจา้แผ่นดนิ  

น่ีเป็นความเหน็ผดิเป็นชอบนัน่เอง เพราะคดิวา่เมือ่มเีงนิมากๆ มตีาํแหน่งสูงๆแลว้ จะมี

ความสุขมาก แต่หารูไ้มว่า่เมือ่มแีลว้ กลบัจะมคีวามทกุข ์ เพราะเป็นสิง่ไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอนนัน่เอง เมือ่ไปยดึไปตดิแลว้ ก็เกิดความหวาดกลวัขึ้นมาวา่ จะทาํอย่างไรด ี ถา้

วนัดคีนืด ี เงนิทองหมดไป กลายเป็นคนหมดเน้ือหมดตวัไป เคยมตีาํแหน่งสูงๆ ก็ถูก
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ปลดออกไป จะทาํอย่างไรด ี เพยีงแต่คดิเท่าน้ี ท ัง้ๆทีเ่หตกุารณ์ยงัไมเ่กดิขึ้นก็มคีวาม

ทกุข ์มคีวามกงัวลใจแลว้ แลว้ถา้เกดิเหตกุารณ์จรงิๆขึ้นมาจะทาํอย่างไร จะทาํใจไดห้รอื

เปลา่ สูอ้ยู่แบบคนธรรมดาสามญัไมด่กีวา่หรือ ไมม่ตีาํแหน่ง ไมม่เีงนิทองมากมาย แต่ก็

พออยู่พอกนิ ไมเ่ดอืดรอ้น อย่างน้ีไมด่กีว่าหรือ แต่เพราะความหลง ความมดืบอด จงึ

ถูกกเิลสตณัหาคอยกระซบิกระซาบอยู่ในใจเสมอวา่ หามาเถดิ รวยแลว้ดเีอง มตีาํแหน่ง 

มอีาํนาจก็จะดไีปเอง อย่างน้ีเป็นตน้ ก็เลยหลงอยู่กบัการไขวค่วา้หาความทกุขเ์ขา้มาใส่

ใจอยู่ตลอดเวลา วนัๆหน่ึงก็คอยแต่หา แลว้ก็คอยรกัษา คอยป้องกนั คอยต่อสู ้ เวลามี

ใครมาฉกแย่งชงิเอาไป ก็ตอ้งมกีารต่อสูก้นั มแีต่ความเหน่ือย ความทกุข ์ ความวุน่วาย

ใจ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่ก็ไมรู่ก้นั เพราะถูกกเิลสปิดบงัไว ้ 

กเิลสจะเปิดใหเ้หน็เพยีงแต่ส่วนทีด่ขีองการมเีงนิมทีอง เช่นเวลามเีงนิมทีองอยากจะซื้อ

อะไรก็ซื้อได ้อยากจะไปไหนก็ไปได ้มนัจะใหค้ดิใหเ้หน็อย่างนัน้ เวลามตีาํแหน่งสูงๆ ก็

จะใหเ้หน็วา่จะทาํอะไรก็ได ้จะส ัง่ใครก็ได ้จะชี้น้ิวบอกใครใหท้าํอะไรกท็าํได ้แต่ไมค่ดิถงึ

เวลาทีห่มดอาํนาจหมดวาสนาไปแลว้ หมดบญุไปแลว้ จะทาํอย่างไร จะอยู่อย่างไรต่อไป 

ไมค่ดิกนันัน่เอง จงึทาํใหห้ลงผดิ เหน็ผดิเป็นชอบ ชวีติแทนทีจ่ะมคีวามสุขกลบัมแีต่

ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขไ์มรู่จ้กัจบจกัสิ้น ท ัง้ๆทีม่ตีวัอย่าง อย่างพระพทุธเจา้กบัพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีอ่ตุส่าหด์าํเนินชวีติมาเป็นตวัอย่างใหเ้ราเหน็ ท ัง้สอน ท ัง้พูด ท ัง้

ปฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง ท่านสอนใหเ้ราอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ 

ไมใ่หไ้ปโลภไปอยากกบัสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี เพราะไมใ่ช่เป็นความสุข แต่เป็นความ

ทกุข ์ทกุขเ์พราะเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตานัน่เอง  

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ตอ้งดบั

ไปเป็นธรรมดา เวลาไดม้าก็ดอีกดใีจกนั แต่เวลาสูญเสยีไปน้ี นํา้ตาแทบกระเดน็ รอ้งห่ม

รอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั บางคนถงึกบัไมส่ามารถทนอยู่ต่อไปก็ม ี

ตอ้งทาํรา้ยชวีติของตนเอง เพราะไปหลงตดิอยู่กบัสิง่ทีเ่ป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตานัน่เอง 

เพราะไมม่แีสงสว่างแหง่ธรรม ไมม่ธีรรมะมาคอยกระซบิ คอยบอก คอยเตอืน คอย

เหน่ียวรัง้จติใจ วา่อย่าไปหลงกบัสิง่เหลา่น้ี ซึง่เป็นเหมอืนกบังูพษิ จะกดัเอาเมือ่ไรก็ไมรู่ ้
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เมือ่โดนกดัแลว้ก็มแีต่จะตายอย่างเดยีวเท่านัน้ ทาํไมไมเ่อาตวัอย่าง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ดาํเนินมา ขนาดทรงไดเ้กดิเป็นราชโอรส เป็นลูกของพระเจา้แผ่นดนิ มลีาภยศสรรเสริญ

สขุมากมายก่ายกอง แต่กลบัไมท่รงหลงยนิด ี เพราะพระองคไ์มใ่ช่เป็นคนโงเ่ขลาเบา

ปญัญานัน่เอง ทรงเหน็วา่มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความกงัวลใจ ก็เลยสลดัตดัสิง่เหลา่น้ีทิ้ง

ไป แลว้ออกมาอยู่แบบคนธรรมดาสามญั อยู่แบบขอทานหาเชา้กนิคํา่ หาอะไรมาไดจ้าก

การบณิฑบาตก็เสวยไปตามทีไ่ดม้า ทีอ่ยู่ อยู่ตรงไหนก็อยู่ได ้ อยู่ในถํา้บา้ง อยู่ตามโคน

ไมบ้า้ง ก็อยู่ได ้เสื้อผา้คอืจวีร ก็หาเศษผา้ทีถู่กทิ้งไวต้ามกองขยะ ตามป่าชา้ เก็บมาปะมา

เยบ็ใหเ้ป็นผนื นาํมาซกัยอ้มดว้ยนํา้ฝาด แลว้ก็เอามาห่ม ก็ใชไ้ดแ้ลว้ เป็นจีวร

เครื่องนุ่งห่ม ส่วนยารกัษาโรคก็ใชย้าดองนํา้มตูรเน่า ก็ใชน้ํา้ปสัสาวะของตนนัน่แหละ 

ดองกบัสมอบา้ง ดองกบัผลไมท้ีใ่ชเ้ป็นยาได ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ฉนัยาดองนํา้มตูรเน่า 

เท่าน้ีก็เพยีงพอแลว้กบัการดาํรงชพี ร่างกายก็ไมไ่ดต้อ้งการอะไรมากไปกวา่น้ี  

แต่สิง่ทีจ่ติใจตอ้งการนัน้ คอืความสงบ ปราศจากความวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ จงึตอ้ง

แสวงหาที่สงบสงดัวิเวก ตอ้งออกจากบา้นจากเรือน เพราะอยู่ในบา้นในเรือนมแีต่เรื่อง

วุน่วายต่างๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น หมดเรื่องน้ีก็มเีรื่องนัน้เขา้มา หมดเรื่องนัน้ก็มเีรื่องน้ีเขา้

มา เพราะเมือ่อยู่กบัคนแลว้ก็จะเป็นอย่างน้ี เพราะคนน่ีแหละเป็นตวัยุ่งทีสุ่ด คนทีม่ี

กเิลสน้ีเป็นตวัยุ่ง มปีญัหามาก เพราะไมรู่จ้กัคาํวา่พอนัน่เอง เวลารอ้นก็อยากจะใหเ้ยน็ 

เวลาหนาวก็อยากจะใหร้อ้น เวลาผอมก็อยากจะอว้น เวลาอว้นก็อยากจะผอม มแีต่เรื่อง

ของความอยากรอ้ยแปดพนัประการ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ใครทีต่อ้งอยู่กบัคนทีม่กีเิลส

หนาๆแลว้ ตอ้งกลุม้ใจ เอาใจไมไ่หวหรอก ถา้จะตอ้งเอาใจกเิลส ต่อใหเ้อาใจเท่าไร ก็ไม่

รูจ้กัคาํวา่พอ เพราะเป็นธรรมชาตขิองกเิลส ไมรู่จ้กัคาํวา่พอ มแีต่จะตอ้งการสิง่แปลกๆ

ใหม่ๆ อยู่เสมอ ถา้สิง่ไหนมแีลว้ก็ไม่สนใจ อยากจะไดใ้นสิง่ทีไ่มม่ ี เมือ่ไม่มจีะทาํอย่างไร 

ก็ตอ้งหากนั แลว้ของมนัหากนังา่ยๆทีไ่หน กวา่จะไดอ้ะไรมาสกัชิ้นสกัอนั ก็ตอ้งทาํงาน

ลาํบากลาํบนเหน่ือยยากมากเพยีงไร กวา่จะไดม้า เมือ่ไดม้าไมท่นัไร ก็เบือ่แลว้อยากจะ

ไดใ้หมอ่กีแลว้ น่ีแหละคอืสาเหตขุองความวุน่วายใจ  
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เมือ่จติใจมคีวามวุน่วายแลว้ ต่อใหม้อีะไรมากมายเพยีงไร ก็จะไมม่คีวามสุข เพราะ

ความสุขใจไมไ่ดเ้กดิจากการมมีากมนีอ้ย แต่เกดิจากความสงบเท่านัน้ ถา้ใจสงบเมือ่ไร 

เมือ่นัน้ความสุขก็จะเกดิขึ้น ความพอก็จะเกดิขึ้น แต่ใจจะไมย่อมสงบงา่ยๆ ยิง่มอีะไรไป

คอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ ยิง่ทาํใจใหส้งบไดย้าก พระพทุธเจา้จงึทรงสอนวา่ ถา้

ตอ้งการความสขุที่เกดิจากความสงบของใจ ตอ้งปลกีวิเวก ตอ้งออกหาที่สงบสงดั เช่น

ไปอยู่วดัทีไ่มม่คีนมาก วดัทีม่แีต่นกัปฏบิตั ิ ทกุคนทีอ่ยู่ในสาํนกัปฏบิตั ิ จะอยู่กนัแบบ

เงยีบๆ ไมค่ลกุคลกีนั จะแยกกนัอยู่ ต่างคนต่างคอยควบคุมใจของตนดว้ยสต ิไมใ่หไ้ป

คดิถงึเรื่องราวต่างๆ ในอดตีทีผ่่านมา หรือในอนาคตทีจ่ะตามมา ใหค้ดิอยู่กบัคาํ

บริกรรมพทุโธ ๆๆไปในใจ หรือสวดมนตไ์หวพ้ระอยู่ในใจไปเรื่อยๆ เพือ่ไมใ่หใ้จไป

คดิถงึเรื่องราวต่างๆ เพราะเมือ่ไปคดิแลว้ก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา เกดิเรื่องราวขึ้นมา ทาํให ้

จติใจไมส่งบนัน่เอง จงึตอ้งออกหาทีส่งบทีส่งดัทีว่เิวก เช่นมาอยู่วดัปฏบิตัธิรรมกนั ๓ 

วนับา้ง ๕ วนับา้ง ๗ วนับา้ง ๑๕ วนับา้ง ๓๐ วนับา้ง ๓ เดอืนบา้ง ๓ ปีบา้ง สุดแทแ้ต่

ศรทัธาของแต่ละคน และบญุบารมทีีไ่ดส้ะสมไว ้ 

ถา้ไดส้ะสมบญุบารมมีาทางน้ีมาก การอยากออกหาทีส่งบสงดัก็จะมมีาก แต่ถา้สะสมบญุ

บารมมีานอ้ย การอยากออกหาทีส่งบสงดัก็จะมนีอ้ย กลบัชอบอยู่ที่ๆ มคีวามวุน่วาย 

เพราะเวลาอยู่กบัความวุน่วายแลว้ มนัไมเ่หงา ถงึจะทกุขข์นาดไหนก็ทนเอา แต่ถา้อยู่คน

เดยีวแลว้ จะรูส้กึวา่เหงา วา้เหวเ่ปลา่เปลีย่วใจ ทรมานจติมากกวา่อยู่กบัคนมากๆ แต่หา

รูไ้มว่า่ผลทีไ่ดจ้ากการอยู่กบัคนมากๆนัน้ ก็จะมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวัอยู่ตลอดไป 

นอกจากชาตน้ีิแลว้ ชาตต่ิอไปก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่จีบไมม่สีิ้น แต่ถา้ออกมาอยู่

คนเดยีว แลว้พยายามต่อสูก้บัความวา้เหว ่ความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ดว้ยการบาํเพญ็

จติตภาวนา บริกรรมพทุโธ ๆๆไปเรื่อยๆ ในอริิยาบถท ัง้ ๔ ไมว่า่จะเดนิ จะยนื จะนัง่ จะ

นอน ก็ไมป่ลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ คอยควบคุมบงัคบัใจใหบ้ริกรรมพทุ

โธๆๆไปตลอดเวลา ถา้ทาํไดแ้ลว้ ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะสงบตวัลง แลว้ความรูส้กึวา้เหวเ่ปลา่

เปลีย่วใจก็จะหายไป เพราะความวา้เหวเ่ปล่าเปลีย่วใจเป็นผลทีเ่กดิจากกเิลสนัน่เอง  
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เวลากเิลสอยากจะไดอ้ะไรแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะสรา้งความรูส้กึวา้เหวเ่ปลา่เปลีย่วใจ เศรา้

สรอ้ยหงอยเหงาใจขึ้นมา แต่ถา้เอาธรรมะคอืคาํบริกรรมพทุโธๆๆ เขา้มาปราบกเิลสอย่าง

ต่อเน่ืองดว้ยสตแิลว้ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมตวัสงบตวัลง เมือ่สงบลงแลว้ ก็จะพบ

ความสุขอนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ ทีไ่มเ่คยพบเคยเหน็มาก่อน ท ัง้ทีเ่มือ่สกัครู่น้ีจติ

กาํลงัรูส้กึเปลา่เปลีย่วใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา แต่พอจติรวมลงปับ๊เท่านัน้ ความรูส้กึ

เหลา่นัน้จะหายหมดไปเลย เหลอืแต่ความสงบ เหลอืแต่ความน่ิง ความสุข ความเบาใจ 

ความปีต ิ บางครัง้ก็นํา้ตาไหล ขนลกุซ่าขึ้นมา น่ีแหละเป็นอานิสงสท์ีจ่ะเกดิขึ้นจากการ

บาํเพญ็จติตภาวนา บริกรรมพทุโธๆๆ อยู่ในอริิยาบถท ัง้ ๔ ดว้ยสตคิวบคุมไว ้พยายาม

ทาํไปเถดิ พยายามอดทน ใชค้วามเขม้แขง็ ใชว้ริิยะความพากเพยีร ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดพ้บ

กบัความสุข ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายท่านไดพ้บกนั และเมือ่ไดพ้บ

แลว้ ความเหน่ือยยากต่างๆ ความทกุขท์รมานต่างๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตักิ็จะหายไป

หมดสิ้นเลย จะไมม่คีวามรูส้กึแบบนัน้หลงเหลอือยู่เลย มแีต่ความสุข ความสบาย 

ถงึแมจ้ะเป็นความสุขช ัว่ขณะหน่ึงก็ตาม  

สาํหรบัผูท้ีป่ฏบิตัใิหมจ่ะเป็นอย่างนัน้ จติจะสงบไดเ้พยีงช ัว่ขณะหน่ึง เรียกวา่ขณิกสมาธิ 

แลว้ก็จะถอนออกมา แต่ความสุขทีไ่ดส้มัผสันัน้จะเป็นความสุขทีดู่ดดืม่ใจ เป็นความสุข

ทีจ่ะคอยเรียกใหจ้ติใจกลบัไปหาดว้ยการพยายามปฏบิตัธิรรมต่อไปเรื่อยๆ เมือ่ได ้

ปฏบิตัไิปเรื่อยๆแลว้ ก็จะไดเ้สพสมัผสักบัความสุขแบบน้ีเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็น

ความสุขทีต่่อเน่ืองแบบไมม่หีมดสิ้นเลย จะสงบอยู่ตลอดเวลาในอริิยาบถ ๔ เดนิ ยนื 

นัง่ นอน มแีต่ความสุข ความอิม่ ความพอ เมือ่เป็นอย่างนัน้แลว้จะไมย่นิดกีบัสิง่อืน่ๆใน

โลกน้ีอกีเลย ไม่วา่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ แบบไหนก็ตาม จะไมส่นใจเลย เพราะ

รูว้า่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ ถงึแมจ้ะมคีวามสุข มส่ีวนดอียู่ก็ตาม แต่ส่วนรา้ยคอื

ความทกุขท์ีต่ามมาก็แสนสาหสัเหมอืนกนั จงึไมอ่ยากจะเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง ไมอ่ยากจะไป

แตะตอ้ง เพราะไดพ้บกบัความสุขทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่มม่คีวามทกุข ์ ไมม่ยีาพษิเจอืปน

อยู่นัน่เอง  
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น่ีแหละเป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ นัตถ ิ สนัติ ปรงั สขุงั สขุอืน่ใดเสมอ

ความสขุที่เกดิจากความสงบนั้น ไม่มีในโลกน้ี จงอย่าไปหาอะไรในโลกน้ีเลย อย่าไปคิด

วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ีมคีวามวเิศษวโิส ตามทีก่เิลสตณัหาคอยกระซบิคอยบอกเลย ตอ้งเอา

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มากระซบิใจ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ความสุขทีป่ระเสริฐเลศิโลก ก็คอืความสุขทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม ความสุขทีเ่กดิจาก

ความสงบน่ีเอง ความสุขชนิดอืน่ๆไม่ใช่ความสุข เป็นเหมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากการ

เสพยาเสพตดิ เวลาไดเ้สพก็มคีวามสุข แต่เวลาไมไ่ดเ้สพก็จะปวดรวดรา้วทรมานใจเป็น

อย่างยิง่ จนทนอยู่ไมไ่ด ้ ถงึกบัจะตอ้งตายไปเลยก็ม ี น่ีคอืพษิของสิง่ต่างๆในโลกน้ี อย่า

ไปหลงอย่าไปตดิกบัสิง่ต่างๆ พยายามถอยออกมา ถา้ยงัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

เกี่ยวขอ้งอยู่ ก็ตอ้งมสีตริะมดัระวงั คอยเตอืนตนอยู่เสมอวา่มนัเป็นของไมเ่ทีย่งนะ 

ตาํแหน่งยศต่าง น้ี อายุ ๖๐ ก็หมดแลว้ เดีย๋วเขาก็เอาคนืไปแลว้ ส่วนสมบตัขิา้วของเงนิ

ทอง จะหมดไปเมือ่ไรก็ไมรู่ ้ บางทอีาจจะหมดไปก่อนตายก็ได ้ คนทีท่าํมาคา้ขายแลว้

หมดเน้ือหมดตวัไปก็มอียู่เยอะ มนัเกดิขึ้นไดเ้สมอ  

เพราะฉะนัน้อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปอาศยัเงนิทองมากจนเกนิเหต ุอาศยัเท่าทีจ่าํเป็น 

พอซื้ออาหารมากนิก็พอแลว้ ส่วนสิง่อืน่ๆอย่าไปสนใจ เรื่องจะเอาเงนิไปเทีย่วทีโ่น่นทีน่ี่ 

เอาเงนิไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อแกว้แหวนจนิดา เพชรนิลจนิดา หรือสิง่ต่างๆอะไร

นัน้ อย่าไปหลงอยาก อย่าไปหลงทาํเลย เพราะเมือ่ทาํไปแลว้จะตดิเป็นนิสยัขึ้นมา เวลา

ไมไ่ดท้าํจะเกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้ฝึกหดัอยู่อย่างเรียบๆงา่ยๆ อยู่อย่างมกันอ้ย

สนัโดษ เอาเท่าทีจ่าํเป็น ก็จะไมท่กุข ์ ไมเ่ดอืดรอ้น ไมวุ่น่วายใจ ร่างกายตอ้งการอะไร

มากนอ้ยเพยีงไรก็เอาเท่านัน้ก็พอ ถา้หาไมไ่ดต้ามความจาํเป็นก็เอาตามมตีามเกดิ วนั

ไหนไดม้านอ้ยก็ใหพ้อใจ วนัไหนไดม้ามากก็ใหพ้อใจเช่นกนั ถา้ไดม้ากเกนิความจาํเป็นก็

ใหเ้ก็บไวเ้ผือ่วนัขา้งหนา้ ถา้หาไดน้อ้ยก็เอาส่วนทีเ่ก็บไวม้าชดเชย มาทดแทนกนัไป ถา้

ฝึกหดัใหอ้ยู่แบบเรียบงา่ยไดแ้ลว้ ต่อไปจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัเรื่องเงนิทอง เพราะจะ

สามารถหาเงนิทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งตามความจาํเป็นได ้ เพราะความจาํเป็นนัน้มนัไม่

มากเลย ความฟุ่มเฟือยต่างหากทีจ่ะคอยดูดเงนิดูดทอง ทีห่ามาดว้ยความยากลาํบาก 

ใหห้มดไปแลว้ก็ไมไ่ดอ้ะไรขึ้นมา ไดเ้พยีงแต่ความสนุกความเพลดิเพลนิในขณะทีใ่ชเ้งนิ
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ใชท้องไปเท่านัน้เอง แต่ความอิม่ความพอจะไมเ่กดิขึ้น มแีต่จะอยากใชเ้งนิเพิม่ขึ้นไป

เรื่อยๆ แลว้ในทีสุ่ดก็จะตอ้งสะดุดขึ้นสกัวนัหน่ึงเมือ่เงนิทองไมพ่อใช ้ แลว้ก็จะเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้รูจ้กัใชแ้บบประหยดั ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็นแลว้ รบัรองไดว้า่จะมเีงนิทองเหลอื

ใช ้จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัเรื่องเงนิทอง แลว้จะมเีวลาไปปฏบิตัธิรรม ทาํจติใจใหส้งบ แทนที่

จะตอ้งเสยีเวลาไปกบัการทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง ไดเ้งนิไดท้องมาแลว้ ก็ตอ้งเสยีเวลา

ไปกบัการใชเ้งนิใชท้องอกี เลยไมม่เีวลามาทาํจติใจใหส้งบเลย ไมม่เีวลาจะมาปฏบิตัิ

ธรรม จติใจจงึมแีต่ความหวิความกระหาย เป็นเปรต เป็นผอียู่ตลอดเวลา โดยไม่

รูส้กึตวั ท ัง้ๆทีม่เีงนิมทีองมากมายก่ายกอง เพราะไมไ่ดฟ้งัธรรมและปฏบิตัธิรรม เพราะ

การฟังธรรมเป็นของยากนัน่เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๙๘ 

แพเ้ป็นพระ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

พวกเรามาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง เพราะเราเชื่อฟงัในพระโอวาทของ

พระพทุธเจา้ พระบรมศาสดาของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพระปจัฉิมโอวาท ทีไ่ด ้

ทรงแสดงไวก่้อนเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน เป็นคาํส ัง่คาํสอนครัง้สุดทา้ยของพระพทุธเจา้ 

ทรงเตอืนพวกเราวา่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยงหนอ จงยงัประโยชน์สว่นตนและ

สว่นท่านใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาทเถดิ สงัขารก็คอืทกุสิง่ทกุอย่างท ัง้ภายในและ

ภายนอก เป็นสงัขารท ัง้สิ้น มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเรา 

ทรพัยส์มบตัขิองเรา เพือ่นฝูงญาตสินิท มติรสหาย ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราครอบครองอยู่ 

ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งพลดัพรากจากกนัไป เพราะเป็นของไมเ่ทีย่งนัน่เอง  

พระพทุธเจา้ทรงเป็นห่วง เพราะจติของพวกเรายงัถูกความหลงครอบงาํอยู่ ทาํใหห้ลง

ระเริงกบัชวีติโดยไมค่าํนึงวา่ เราตอ้งแก ่ ตอ้งเจบ็ และตอ้งตายไปในที่สดุ เรายงัหลง

ระเริงอยู่กบัการหาลาภ ยศ สรรเสริญ สขุกนั โดยไมรู่ว้า่ลาภยศสรรเสริญสุขน้ี มคุีณมี

ประโยชนก์บัจติใจเราหรือไม ่ส่วนใหญ่แลว้ก็ใหค้วามสุขความเพลดิเพลนิไปชัว่ขณะหน่ึง

เท่านัน้ แต่ในขณะเดยีวกนัก็สรา้งอปุาทานความผูกพนัใหเ้กดิขึ้นกบัใจ ทาํใหใ้จตอ้งทกุข ์

ตอ้งกงัวล ตอ้งห่วงใย แทนทีจ่ะมคีวามสุขกบัสมบตัต่ิางๆ กลบักลายเป็นภาระแบกหาม 

ดูแลรกัษา ภาระทีจ่ะตอ้งคอยหามาเพิม่อยูเ่รื่อยๆ ภาระทีเ่กดิจากการพลดัพรากจากกนั 

เหลา่น้ีลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ไมใ่ช่ความสุขเลย  

แต่เน่ืองจากวา่พวกเรายงัขาดแสงสว่างแหง่ธรรม คอืความรูท้ีท่ะลทุะลวงถงึธรรมชาติ

ของสภาวธรรมท ัง้หลายวา่ ลว้นเป็นอนิจจงั ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ ถา้ไปยดึไปตดิ เป็น

อนัตตา ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่สมบตัขิองผูห้น่ึงผูใ้ด ไมม่ใีครสามารถควบคุมครอบครอง ให ้

อยู่กบัตนไปไดต้ลอดเวลา ถา้ไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรมแลว้ ก็จะตอ้งหลงยดึตดิ เมือ่หลง
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ยดึตดิก็จะตอ้งมคีวามทกุขต์ามมา ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นเบื้องตน้ ทกุขเ์พราะอปุาทานความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ เมือ่ยดึตดิแลว้ก็มแีต่ความกงัวลใจ ไมส่บายอก ไมส่บายใจ ลองสงัเกตดู

ถา้สิง่ใดทีเ่ราไมย่ดึไมต่ดิ ไมม่คีวามเกี่ยวขอ้งดว้ย สิง่นัน้จะไมม่ปีญัหากบัเรา แต่ถา้สิง่

ใดเป็นสิง่ทีเ่ราไปมคีวามผูกพนั ไปครอบครองวา่เป็นเรา เป็นของๆเราขึ้นมา ก็จะตอ้งมี

ความวุน่วายใจ เมือ่สิง่นัน้แปรปรวนเปลีย่นแปลง หรือสูญหายจากเราไป ดงันัน้

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเราระลกึเสมอวา่ ทกุสิ่งทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของไม่

เที่ยง อย่าไปยึดอย่าไปติด เพราะจะทาํใหเ้ราทกุข ์อย่าไปถอืว่าเป็นของๆเรา เพราะไม่

มีอะไรในโลกน้ีเป็นของเราท ัง้สิ้น เรามาตวัเปลา่ๆ แลว้เมือ่เราตายไป เราก็ตอ้งไปตวั

เปลา่ๆ สิง่ทีเ่ราเอามาไดแ้ละสิง่ทีเ่ราจะเอาไปไดก้็คอืบาปกบับญุเท่านัน้  

ถา้เรามบีญุมากกวา่บาป เกดิมาก็จะมชีวีติทีม่คีวามสุข มคีวามเจริญ มคีวามกา้วหนา้ ถา้

มบีาปมากกวา่บญุ เกดิมาก็จะมคีวามทกุขม์ากกวา่ความสุข มคีวามวุน่วายใจมากกวา่

ความสงบ มคีวามเสื่อมมากกวา่ความเจริญ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้ราคาํนึงวา่ ชวีติ

ของเรานัน้เกดิมาเพือ่สะสมบญุ เกิดมาเพื่อใชบ้าปใชก้รรมเก่า เมือ่เราไดเ้ขา้ใจในหลกัน้ี

แลว้ เราจะไดไ้มม่คีวามหลงอยู่กบัการสะสมสิง่อืน่ๆในโลกน้ี เราจะพยายามสะสมแต่

บญุอย่างเดยีว ส่วนบาปกรรมก็จะไมส่ะสม ส่วนผลของบาปกรรมทีเ่คยทาํไวใ้นอดตี ถา้

ถงึเวลาทีจ่ะแสดงผลใหเ้กดิขึ้นกบัเรา ทาํใหเ้ราตอ้งมคีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วายใจ มี

ความเศรา้โศกเสยีใจ เราก็พยายามทาํใจไว ้อย่าไปทอ้แทก้บัชวีติ อย่าไปโกรธแคน้ โกรธ

เคอืงผูห้น่ึงผูใ้ด อย่าไปโทษผูอ้ืน่วา่เป็นเหตขุองความทกุข ์ ของความไมส่บายใจของเรา 

ขอใหถ้อืเสยีวา่เป็นวบิากกรรมของเราต่างหาก เพราะผูท้ีไ่มม่วีบิากกรรมนัน้ ถงึแมจ้ะมี

ใครมาสรา้งความเดอืดรอ้น สรา้งปญัหาใหก้บัตน ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามวุน่วาย

ใจ เพราะใจไมไ่ปยดึไปตดิ สามารถปลอ่ยวางได ้คอืไมไ่ปปรารถนา ไมไ่ปตอ้งการใหเ้ขา

ทาํสิง่นัน้สิง่น้ี หรือไมใ่หเ้ขาทาํสิง่นัน้สิง่น้ีกบัเรา เราปลอ่ยใหเ้ขาทาํไปตามเรื่องของเขา ถา้

เขามอีะไรกบัเรามาในอดตีชาต ิถา้เป็นส่วนทีด่เีขาก็จะทาํความดกีบัเรา ถา้เป็นส่วนทีไ่มด่ี

เขาก็จะทาํความไมด่กีบัเรา  
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คนในโลกน้ีเวลาเจอกนัจงึมอียู่หลายแบบดว้ยกนั คนบางคนเหน็กนัก็รูส้กึถูกชะตากนั มี

ความเมตตาต่อกนั คนบางคนเจอกนัแลว้ก็รูส้กึไมถู่กชะตา มแีต่จะมเีรื่อง มปีญัหาต่อ

กนั ท ัง้ๆทีก่็ไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อนเลย แต่ทาํไมถงึเป็นอย่างนัน้ได ้นัน่ก็เป็นเพราะผลของ

บญุของกรรมทีไ่ดเ้คยทาํมาร่วมกนัในอดตีนัน่เอง ดงันัน้เมือ่เราไปเจอกบัเคราะหก์รรม

ต่างๆ อย่าไปแกเ้คราะหก์รรมดว้ยการสรา้งเวรสรา้งกรรมเพิม่ขึ้นมาอกี แต่ใหใ้ชอ้เุบกขา

ธรรม คอืใหว้างเฉย ใหป้ลงเสยีเถดิวา่ สตัวโ์ลกทัง้หลายมีกรรมเป็นของๆตน จกัทาํ

กรรมอนัใดไว ้ จะตอ้งรบัผลของกรรมนั้น เพยีงแต่ทาํใจใหเ้ฉยใหน่ิ้งไว ้ แลว้เรื่องราว

ต่างๆ ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งผ่านไปหมดไป แต่ถา้ไปมปีฏกิริิยาตอบโต ้ ต่อตา้น สรา้งเรื่อง

สรา้งราวเพิม่ขึ้นมาอกี เรื่องก็จะยดืยาวต่อไป และอาจจะตอ้งต่อไปถงึภพหนา้ชาตหินา้

อกี อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เราจงึตอ้งใชข้นัติธรรม ใชค้วามอดทน ใชอ้เุบกขา วางเฉย  

อเุบกขาจะเกดิขึ้นไดถ้า้เราฝึกทาํจติใหส้งบ ฝึกนัง่สมาธิ ฝึกไหวพ้ระสวดมนตอ์ยู่เรื่อยๆ 

ทาํใหเ้ป็นกจิวตัรประจาํวนั เหมอืนกบัเราดูแลรกัษาร่างกาย เราตอ้งออกไปวิง่ไปออก

กาํลงักาย เพือ่ใหร่้างกายของเราแขง็แรงฉนัใด เราก็ตอ้งฝึกออกกาํลงักายใหก้บัจติใจ

ของเรา กาํลงัของจติใจก็คอืความสามารถอยู่น่ิงๆ อยู่เฉยๆไดน่ี้แหละ เวลามอีะไรมา

กระทบก็เป็นเหมอืนกบักอ้นหนิ ไมเ่ป็นเหมอืนกบัปยุนุ่น เวลาถูกลมพดัแผ่วมาเบาๆ ก็

จะปลวิไปตามกระแสลม แต่ถา้เป็นกอ้นหนิถงึแมจ้ะมพีายุพดัมาแรงขนาดไหน ก็ไม่

สามารถไปเขย่า ไปเคลือ่นได ้ เพราะมคีวามหนกัแน่นนัน่เอง ใจของพวกเราก็สามารถทาํ

ใหม้คีวามหนกัแน่น ใหม้คีวามแขง็แกร่งได ้ ดว้ยการฝึกทาํจติตภาวนา คอืนัง่สมาธิและ

เจริญวิปสัสนา เพราะถา้เราทาํไปอยู่เรื่อยๆแลว้ จติของเราจะมคีวามแกร่ง มคีวามแขง็ 

มคีวามกลา้หาญ ทีจ่ะเผชญิกบัทกุสิง่ทกุอย่าง แต่เผชญิแบบพระ ไมไ่ดเ้ผชญิแบบมาร 

ดงัสุภาษติทีเ่ราไดย้นิเสมอๆวา่ แพเ้ป็นพระชนะเป็นมาร คอืเราจะแพด้ว้ยการน่ิงเฉย 

ไมต่อบโต ้ใครจะพูด ใครจะด่า ใครจะกล ัน่แกลง้อย่างไร จะไมแ่ยแส ไมส่นใจ ถา้หลบ

ไดห้ลกีได ้ ก็หลบไปหลกีไป ถา้หลบไมไ่ด ้ หลกีไมไ่ด ้ ก็ทาํใจใหน่ิ้งเฉยไว ้ ไมช่า้ก็เร็ว

เรื่องราวต่างๆก็จะผ่านไป ทาํใจใหเ้ป็นเหมอืนตน้เสา ไมม่ใีครไปทะเลาะกบัตน้เสาหรอก 

ไปด่ากบัตน้เสาสกัพกัหน่ึง เดีย๋วก็เบือ่เอง เดีย๋วก็เหน่ือยเอง เดีย๋วก็เดนิหนีไปเอง แลว้ก็

จะไมก่ลบัมาอกี  
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แต่ถา้ไปตอบโตก้นั ก็เหมอืนการปรบมอื ถา้ปรบมอืขา้งเดยีวก็ไมด่งั ถา้ปรบมอื ๒ ขา้งก็

ดงั ถา้เขาด่าเรา เราก็ด่ากลบัไป เดีย๋วเขาก็ทบุเรา เราก็ตเีขา เดีย๋วเขาก็ฟนัเรา เราก็แทง

เขา เดีย๋วก็ลงไปนอนในโลงหน่ึงคน อกีคนหน่ึงก็ไปอยู่ในคุกในตะราง น่ีเป็นวถิทีางของ

มาร ทีเ่ขาเรียกวา่ชนะแบบมาร ชนะแบบมารน้ี แพด้ว้ยกนัท ัง้คู่ เพราะเสยีหายดว้ยกนั

ท ัง้คู่ แต่คนทีช่นะแบบพระ ปลอดภยัดว้ยกนัท ัง้คู่ คนทีห่าเรื่องเมือ่ไมม่คีนรบัเรื่อง ก็

ตอ้งยุตไิปเอง ทกุสิง่ทกุอย่างก็ระงบัผ่านไป อย่างเรียบรอ้ย อย่างสงบ อาจกลบัมาเป็น

มติรกนัก็ได ้ เพราะเมือ่เป็นศตัรูกนัไมไ่ด ้ เมือ่ยงัตอ้งอยู่ดว้ยกนั ก็เป็นมติรกนัเสยี ไม่

ดกีวา่หรือ เช่น แทนทีจ่ะโกรธเขา เหน็เขาเดอืดรอ้น พอจะช่วยเหลอืเขาได ้ ก็ยืน่มอืให ้

ความช่วยเหลอืเขาไป ท ัง้ๆทีเ่ขาพยายามจะทาํรา้ยเรา พยายามจะทาํใหเ้ราเกดิความ

เสยีหายดว้ยวธิีต่างๆนานา แต่เราเป็นศิษยข์องตถาคต เรามาวดัอยู่อย่างสมํา่เสมอ มา

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาฝึกปฏบิตัจิติใจใหส้งบใหน่ิ้ง ใหม้คีวามหนกัแน่น มคีวามกลา้หาญ 

มคีวามเมตตา มคีวามกรุณา เมือ่มอีะไรเกดิขึ้นกบัใคร ถงึแมจ้ะโหดรา้ยทารุณกบัเรา

เพยีงไร ถา้พอจะช่วยเหลอืเขาได ้ก็ช่วยเหลอืเขาไป  

อย่าไปเสยีดายเรื่องชวีติ เพราะชวีติของคนเราทกุคน ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเสยีไป ชวีติของเรา

มไีวเ้พือ่ใชใ้หเ้กดิคุณเกิดประโยชน ์ ไมไ่ดม้ไีวใ้หเ้กดิโทษ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงใน

พระปจัฉิมโอวาทวา่ จงยงัประโยชน์สว่นตนและสว่นท่านใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่

ประมาทเถดิ ความไมป่ระมาทก็คอื ตอ้งคาํนึงเสมอวา่ ชวีติของเราจะหมดไปเมือ่ไรเวลา

ใด ไมม่ใีครรู ้ แมแ้ต่ตวัเราเอง เราก็ไมรู่ว้า่ พรุ่งน้ีจะตื่นขึ้นมาหรือไม ่ คนืน้ีนอนหลบัไป

แลว้ พรุ่งน้ีก็ไมต่ื่นขึ้นมาเลยก็เป็นไปได ้หรืออาจจะอยู่ต่อไปอกี ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ปี ก็

เป็นไปไดเ้หมอืนกนั แต่สิง่ทีค่วรคาํนึงก็คอื เมือ่อยู่ จะอยู่อย่างไร ถา้อยู่แลว้เป็นมาร 

เป็นเปรต เป็นยกัษ ์ อย่างน้ีอย่าอยู่ไปดกีวา่ อยู่ไปแบบน้ีไมเ่กดิประโยชน ์ เพราะทาํให ้

เกดิโทษกบัตวัเรา อยูต่อ้งอยู่แบบทาํประโยชน ์ เช่นดงัทีไ่ดก้ลา่วไวเ้มือ่สกัครู่น้ี ใหม้ี

เมตตา มขีนัติ มอีเุบกขา เวลาเกดิอะไรขึ้น ก็ใหม้สีตปิระคบัประคองจติใจ ถา้ใชป้ญัญา

แกไ้ขเหตกุารณ์ได ้ ก็แกไ้ป ถา้แกไ้มไ่ดก้็ปลอ่ยใหเ้กดิไป เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไม่ได ้

อยู่ในการควบคุมบงัคบัของเรานัน่เอง เราอาจจะบงัคบับางสิง่บางอย่างไดใ้นบางเวลา แต่

เราจะไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัทกุสิง่ทกุอย่างไดท้กุเวลา  
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แมแ้ต่จติใจของเรา เรายงัควบคุมไมไ่ดเ้ลย ร่างกายของเรา ก็ควบคุมไมไ่ด ้ เวลาไม่

อยากใหร่้างกายแก่ มนัก็ยงัแก่จนได ้ ไมอ่ยากใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย มนัก็เจ็บไขไ้ดป่้วยจนได ้

ไมอ่ยากใหต้าย มนัก็ตายจนได ้ ไมอ่ยากใหโ้กรธ มนัก็โกรธ ไมอ่ยากใหโ้ลภ มนัก็โลภ 

ไมอ่ยากใหห้ลง มนัก็หลง เพราะสิง่ต่างๆเหลา่น้ี ยงัไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของเรา

นัน่เอง บางสิง่บางอย่างเราก็ไมส่ามารถไปควบคุมไดเ้ลย เช่นร่างกายน้ีเราควบคุมไมไ่ด ้

เลย เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย ส่วนเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง

ในจติใจน้ี เราทาํได ้ เพราะมคีนทาํมาแลว้ เช่น พระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ท่านทาํได ้ ถา้ตอ้งการควบคุมใจของเรา ก็ตอ้งดาํเนินชวีติในแนวเดยีวกบัที่

พระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินมา ในเบื้องตน้ตอ้งเสยีสละ ตอ้ง

สละสิง่ต่างๆทีม่เีหลอืใชเ้หลอืกนิ ทีเ่กนิความจาํเป็นต่อการดาํรงชพี อย่าเก็บสะสมไวใ้ห ้

หนกัอกหนกัใจ เพราะถา้มอีะไรก็ตอ้งมคีวามกงัวล ทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษานัน่เอง แต่

ถา้สละไป ใหเ้ป็นทานกบัผูเ้ดอืดรอ้น เราก็จะไดค้วามสุข ไดค้วามเบาใจ หมดภาระไป

อย่างหน่ึง ไมต่อ้งไปกงัวลกบัสิง่ของนัน้ๆอกีต่อไป ถา้สละไดม้ากเท่าไร ใจก็ยิง่มคีวาม

สงบ มคีวามสุข มคีวามหนกัแน่นมากขึ้นไป  

ถา้ไดฝึ้กฝนการเสยีสละจนกลายเป็นนิสยัไปแลว้ ต่อไปเวลาสูญเสยีอะไรไป จะไม่

เดอืดรอ้นใจเลย ใครจะมาเอาอะไรไป ไมว่่าจะเป็นสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็ด ีคนที่

เรารกัก็ด ี หรือแมแ้ต่ชวีติของเราก็ด ี เราจะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมห่วาดวติก ไมก่ลวั 

เพราะไดฝึ้กการให ้ การเสยีสละมา จนเหน็คุณของการเสยีสละแลว้ เพราะทกุครัง้ที่

เสยีสละ จติจะสงบน่ิง มคีวามสุข เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ก็ไมค่ดิทีจ่ะเบยีดเบยีนใคร เวลา

ตอ้งการอะไร ก็จะไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะรูว้า่เป็นโทษท ัง้กบัผูอ้ืน่

และกบัตนเอง เวลาไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัคนอืน่ ใจของเราก็จะตอ้งวุน่วาย กงัวล 

ไมส่บายใจ เกรงวา่จะตอ้งไดร้บัผลตอบแทน เมือ่ทาํเขาแลว้ ถา้เผลอเขาก็คงจะตอ้งมา

ทาํเรา จะเป็นความรูส้กึทีม่อียู่ในใจ แต่ถา้ไมไ่ปทาํใคร ไมไ่ปกล ัน่แกลง้ใคร ไมไ่ป

เบยีดเบยีนใคร ไม่ไปสรา้งความเดอืดเน้ือรอ้นใจใหก้บัใครแลว้ จะมคีวามรูส้กึสบายอก

สบายใจ ทาํอะไร ไปทีไ่หน ก็จะไมม่คีวามหวาดระแวง เป็นการกระทาํทีท่าํใหเ้กดิศีล

ขึ้นมา เพราะไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ดว้ยวธิกีารต่างๆ  
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เมือ่เหน็คุณของการเสยีสละ เหน็คุณของการไมเ่บยีดเบยีน เราก็จะเหน็ผลทีเ่กดิขึ้นจาก

การไมเ่บยีดเบยีน จากการเสยีสละ คอืจติของเราจะมคีวามสงบ มคีวามสุข จะรูว้า่

ความสขุที่แทจ้ริงนั้น อยู่ที่จติที่สงบต่างหาก ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารไดท้รพัยส์มบตั ิไดส้ิง่ต่างๆที่

ตอ้งการมาครอบครอง เพราะสิง่ต่างๆเรากไ็ดม้ามากมายแลว้ แต่ก็ยงัไมเ่คยเจอความสุข

แบบน้ีสกัท ี แต่เมือ่ไดเ้สยีสละ ไดล้ะเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่แลว้ จติของเราก็มี

ความสงบ มคีวามสุข จงึทาํใหอ้ยากจะทาํจติใหส้งบมากขึ้น จงึทาํใหค้ดิแสวงหาทีส่งบ 

ปลกีวเิวกออกจากสงัคม เพือ่สรา้งความสงบใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป ใหม้อียู่ตลอดเวลาเลย 

ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง เป็นสิง่ทีท่าํได ้ ถา้ปลกีวเิวกออกปฏบิตันิ ัง่สมาธิ เดนิจงกรม

ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัไป ทาํแต่กจิ ๒ ชนิดน้ี คอืนัง่สมาธิสลบักบัการเดิน

จงกรม ทาํจติใหส้งบและเจริญวิปสัสนาปญัญา พจิารณาสงัขารท ัง้หลายวา่เป็นของไม่

เที่ยง เป็นทกุขถ์า้ไปยึดไปติด ไม่มีตวัไม่มีตน ไม่ใช่เป็นสมบตัิของผูใ้ดท ัง้สิ้น  

ถา้พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ จนเหน็แจง้ชดัอยู่ในใจของเรา ใจก็จะปลอ่ยวางสงัขาร

ท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเรา หรือร่างกายของผูอ้ืน่ ใจก็จะไมย่ดึไมต่ดิ เพราะรู ้

วา่ถา้ไปยดึไปตดิ เวลาเกดิการพลดัพรากจากกนั ก็จะเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ ไมม่ใีคร

อยากจะทกุข ์เมือ่รูว้า่ตน้เหตขุองความทกุข ์ก็คอืความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสงัขารท ัง้หลาย ก็

ตอ้งปลอ่ยวาง จะปลอ่ยวางได ้ ก็ตอ้งเหน็ในความไมเ่ทีย่งของสงัขารนัน้ๆ เหน็วา่เป็น

ทกุข ์ไมใ่ช่เป็นความสุข เหน็วา่ไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ ก็

จะไมย่ดึไมต่ดิ เมือ่ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ ก็จะมคีวามสุข เมือ่ก่อนน้ีคดิวา่ คนเราจะมี

ความสุขเพราะมสีมบตั ิมขีา้วของเงนิทอง มบีริษทับริวาร มเีพือ่น มสีาม ีมภีรรยา ถา้มี

สิง่เหลา่น้ีแลว้ คดิวา่จะมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่ลว้นแต่เป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น เพราะเมือ่มี

สิง่ต่างๆเหลา่น้ีแลว้ ก็ตอ้งมคีวามทกุข ์ มคีวามกงัวล มคีวามห่วงใย มคีวามเศรา้โศก

เสยีใจ เมือ่ตอ้งพลดัพรากจากกนั  

ถา้ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย จงึทาํใหเ้หน็ไดว้า่ความสุขของคนเรานัน้ ไม่ได ้

อยู่ทีก่ารมอีะไรมากมายก่ายกอง ความสุขอยู่ทีก่ารไมม่มีากกวา่ ย่ิงไม่มีอะไรไดเ้ลย ย่ิง

มีความสขุ อย่างพระพทุธเจา้ หลงัจากทีเ่สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้ กลบัมคีวามสุขยิง่
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กวา่ขณะทีม่ชีวีติอยู ่เพราะขณะทีม่ชีวีติอยู่ ยงัตอ้งดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย ถงึแมจ้ะไม่

ยดึไมต่ดิ แต่ร่างกายก็ยงัเป็นภาระ ภาระทีจ่ะตอ้งเลี้ยงดู ภาระทีจ่ะตอ้งรกัษา ตอ้งอาบนํา้

อาบท่า เปลีย่นเสื้อผา้ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งใหห้ยูกใหย้า ตอ้งรบัประทานอาหารทกุวนั ตอ้ง

ออกกาํลงักายอย่างสมํา่เสมอ จงึไดท้รงแสดงวา่ ขนัธน้ี์เป็นภาระหนกัอย่างยิง่ ภาระหะเว 

ปญัจะ ขนัธา ขนัธ ์ ๕ เป็นภาระ เมือ่ปลอ่ยวางขนัธไ์ดแ้ลว้ จติจะสบาย ไมม่อีะไรมา

เกี่ยวขอ้งอกีต่อไป เป็นบรมสขุงั ความสุขที่เลศิทีสุ่ด น่ีเป็นสภาพทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงได ้

เขา้ถงึ คอืความสุขหลงัจากทีไ่ดล้ะสงัขาร ไดด้บัขนัธเ์สดจ็ปรินิพพานไป แต่ก่อนไปทรงมี

ความห่วงใยพวกเรา ทีย่งัไมเ่ขา้ใจในเรื่องเหลา่น้ีอยู่ พวกเรายงัมองเหน็ตรงกนัขา้มกบั

พระพทุธเจา้ เหน็วา่การมชีวีติอยู่เป็นสิง่ทีว่เิศษ ตอ้งอยู่ไปนานๆ แต่หารูไ้มว่า่ชวีติมแีต่

ความทกุขม์ากกวา่ความสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกุขท์างใจ  

ถา้ยงัไมไ่ดช้าํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากจติจากใจแลว้ ต่อใหม้ี

อะไรมากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัมคีวามรูส้กึวา่ไมพ่ออยู่ด ียงัอยากจะมเีพิม่ขึ้นไปอกี เพราะน่ี

เป็นธรรมชาตขิองความอยาก ของความโลภทีม่อียู่ในใจ ถา้มคีวามโลภความอยากแลว้ 

ต่อใหม้มีากมายก่ายกองเพยีงไร ก็ยงัหาความสุขไมเ่จอ เพราะความสขุที่แทจ้ริงนั้น อยู่

ที่คาํว่าพอ ถา้ยงัไมรู่จ้กัคาํวา่พอ ก็จะไมรู่จ้กัความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่เป็นอย่างไร 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเรามาสรา้งความพอใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการปฏบิตัติามคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ คอืใหเ้สยีสละ ใหท้าน ใหล้ะเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ให ้

บาํเพญ็จติตภาวนาทาํจติใหส้งบ เมือ่จติมคีวามสงบแลว้ก็ใหเ้จริญวปิสัสนา ใหพ้จิารณา

ดูร่างกายวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เป็นอสภุ ไมส่วยไม่

งาม เป็นปฏิกูล มสีิง่สกปรกตอ้งขบัถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลา เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง

ร่างกายท ัง้ของตนเองและของผูอ้ืน่ เหตทุีท่าํใหเ้รามคีวามผูกพนักบัผูอ้ืน่ เพราะไมเ่หน็

อสุภ ความไมส่วยงามของร่างกาย ไมเ่หน็ปฏกูิลในร่างกายนัน่เอง จงึทาํใหห้ลงรกั

ร่างกายของผูอ้ืน่ อยากไดม้าเป็นสมบตัคิรอบครอง เมือ่ไดม้าแลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัเขา 

ทกุขด์ว้ยความห่วง ทกุขด์ว้ยความหวง เป็นความทกุขม์ากกวา่ความสุข เพราะไมไ่ด ้

ศึกษาปฏบิตัธิรรมนัน่เอง จงึตอ้งตกหลมุพรางอนัน้ีไป แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของ

พระพทุธเจา้อยู่อย่างสมํา่เสมอ จะเหน็วา่ชวีติคู่กบัชวีติเดีย่วนัน้เทยีบกนัไมไ่ด ้ อยู่คน
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เดยีวดกีวา่อยู่ ๒ คน อยู่ ๒ คนแลว้วุน่วาย ตอ้งมเีรื่องมรีาว ทะเลาะเบาะแวง้ ขดัอกขดั

ใจกนัตลอดเวลา อยู่คนเดยีวมใีจเป็นของตน ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ไมต่อ้งแบง่ใหผู้อ้ืน่ คดิ

อยากจะทาํอะไรก็ทาํไดด้งัใจ ไมต่อ้งกงัวลวา่ผูอ้ืน่จะคดิอย่างไร การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๙๙ 

เบรกใจ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

การทีญ่าตโิยมมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอนัน้ เป็นการมาตดิเบรกใหก้บัใจ เพราะใจก็เปรยีบ

เหมอืนกบัรถยนต ์ เวลาวิง่ไปไหนมาไหน ถา้ไมม่เีบรกย่อมเป็นอนัตรายต่อรถและผูข้บัขี ่

เพราะเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งหยุด ก็จะไมส่ามารถหยุดได ้ เช่นเวลามาถงึสีแ่ยกไฟแดงแลว้

เจอไฟแดงเขา้ ถา้ไมม่เีบรกก็ตอ้งฝ่าไฟแดงไป ก็ตอ้งเกดิอบุตัเิหตขุึ้นมา หรือเวลาขบัรถ

เร็วแลว้จาํเป็นตอ้งหกัเขา้ทางโคง้ กจ็ะไมส่ามารถหกัเขา้ได ้ ถา้ไมม่เีบรกไวช้ะลอใหร้ถวิง่

ชา้ลง ใจก็เหมอืนกบัรถยนต ์ ตอ้งมเีบรกถงึจะปลอดภยั แต่ใจของพวกเราส่วนใหญ่

มกัจะมเีบรกนอ้ย แต่จะมคีนัเร่งมาก คนัเร่งของใจก็คอืตณัหาชนิดต่างๆ เช่นความ

อยากในกาม เรียกวา่กามตณัหา ความอยากมอียากเป็น เรียกวา่ภวตณัหา ความอยาก

ไมม่อียากไมเ่ป็น เรียกวา่วิภวตณัหา  

ในใจของปถุชุนคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านท ัง้หลายน้ี จะมคีนัเร่งทีจ่ะคอยเร่งใจอยู่

เสมอ คอืความอยากต่างๆ อยากไปเทีย่ว อยากไปดู อยากไปฟงั อยากไปรบัประทาน 

เรียกวา่กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา คอืความอยากมอียากเป็น เช่น

อยากจะเป็นสาม ี อยากจะเป็นภรรยา อยากจะเป็นพ่อ อยากจะเป็นผูใ้หญ่ อยากจะมี

ตาํแหน่งสูงๆ เป็นผูจ้ดัการ เป็นหวัหนา้กอง เป็นอธิบด ี เป็นรฐัมนตรี เป็นนายกฯ เป็น

ประธานาธิบด ี เป็นกษตัริย ์ วิภวตณัหา คอืความอยากไมม่อียากไม่เป็น ไดแ้ก่ความไม่

อยากเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมแ่ก่ ไมต่าย ไมล่าํบาก ไมย่ากจน ถา้สงัเกตดูภายในใจของเรา จะ

เหน็วา่มคีวามอยากต่างๆเหลา่น้ีอยู่ ทีจ่ะเป็นตวัผลกัดนัใหไ้ปก่อกรรมทาํเขญ็ ไปสรา้ง

เรื่องสรา้งราว สรา้งความทกุข ์ความเดอืดรอ้น ความวุน่วายใจ ใหก้บัเราอย่างไมรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น เพราะใจขาดเบรก  
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แต่ถา้ไดม้าวดัอย่างสมํา่เสมออย่างทีท่่านท ัง้หลายทาํกนัอยู่น้ี ก็เท่ากบัไดม้าตดิเบรก

ใหก้บัใจ เพราะเมือ่มาวดัก็จะไดท้าํบญุถวายทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัิ

ธรรม เป็นการสรา้งเบรกใหก้บัใจ เบรกของใจมอียู่ ๕ ประการดว้ยกนั คอื ๑. ศรทัธา 

ความเชื่อ ๒. วิริยะ ความพากเพยีร ๓. สต ิความระลกึรู ้๔. สมาธิ ความตัง้ม ัน่ของจติ 

และ ๕. ปญัญา ความฉลาดรอบรู ้ น่ีคอืเครื่องมอืหรือเบรกของใจ ถา้ไดม้าวดัก็จะได ้

สรา้งเบรกใหเ้กดิขึ้นภายในใจ เพราะจะมาวดัไดก้็ตอ้งมศีรทัธา ความเชื่อ เชื่อในคาํส ัง่

สอนของพระพทุธเจา้ เชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นคุณเป็นประโยชน ์ช่วย

พฒันาจติใจใหเ้จริญรุ่งเรือง ใหม้คีวามสุข มคีวามสบาย เราจงึมาวดักนั มาทาํบญุถวาย

ทานรกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ถา้พยายามมาอย่างต่อเน่ือง ก็จะมวิีรยิะ 

ความอตุสาหะพากเพยีรพยายาม พอถงึวนัพระก็มากนั หรือวนัเสารว์นัอาทติยท์ีว่า่งจาก

ภารกจิการงาน ก็มากนั ตอ้งมคีวามพากเพยีร มวิีริยะถงึจะมาได ้ 

ถา้มแีต่ความเกยีจครา้น ก็จะไมอ่ยากตื่นแต่เชา้ ไมอ่ยากจะมาใหเ้สยีเวลา อยู่กบับา้น

นอนใหส้บาย กนิใหส้บาย ไมด่กีวา่หรือ แต่เพราะมศีรทัธา ความเชื่อ มคีวามรกัในการ

ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึทาํใหม้คีวามพากเพยีร เมือ่มาประกอบสิง่ต่างๆที่

วดั ก็ตอ้งมสีติ มคีวามระวงั รอบคอบ ระลกึรูอ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ เวลาตกั

บาตรกต็อ้งมสีติ ขณะทีต่กัขา้วเขา้ไปในบาตร ก็ตอ้งมคีวามระมดัระวงั ไมใ่หท้พัพไีป

กระทบกบับาตร อย่างน้ีก็ตอ้งมสีต ิ คอืการระลกึรู ้ ควบคุมจติใหอ้ยู่กบักจิกรรมต่างๆที่

กาํลงัทาํอยู่ในขณะนัน้ กาํลงัตกับาตรก็ใหม้สีตอิยู่กบัการตกับาตร กาํลงัถวายทานก็ใหม้ี

สติอยู่กบัการถวายทาน กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็มสีตอิยู่กบัการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ใหใ้จ

รบัรูค้าํเทศนท์ีม่าสมัผสัทีหู่เขา้มาสู่ใจ อย่าใหใ้จลอยไปลอยมา คดิเรื่องราวต่างๆนานา 

เมือ่มสีติควบคุมใจ จติก็จะมสีมาธิ คอืจติจะต ัง้ม ัน่ ตัง้อยู่ในปจัจบุนั ตัง้อยู่กบัภารกจิ

การงานทีก่าํลงัทาํ  

อย่างในขณะน้ีจติกาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู ่ ไมค่ดิถงึเรื่องอดตีทีผ่่านมา ไมค่ดิถงึ

อนาคตทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา ขณะน้ีกาํลงัฟงัธรรม ก็มสีตคิวบคุมจติใหร้บัรู ้ ใหอ้ยู่กบัการ

ฟงั เมือ่สามารถควบคุมจติใหม้สีตอิยู่อย่างต่อเน่ืองกบัการฟงั จติก็จะต ัง้ม ัน่ แลว้ก็จะ
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สงบตวัลง การต ัง้ม ัน่ของจติ คอืสมาธินัน้ มอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. สมาธิทีต่ ัง้อยู่

กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่นลมหายใจเขา้ออก หรือคาํบริกรรมพทุโธๆๆ จนจติรวมลง

เป็นหน่ึงและสงบน่ิง ถา้สงบน่ิงอยู่ช ัว่ขณะหน่ึง เรียกวา่ขณิกสมาธิ ถา้สงบน่ิงอยู่นาน 

เรียกวา่อปัปนาสมาธิ ๒. สมาธิทีอ่ยู่กบัการทาํงาน จติไมส่่ายแส่ไปทีโ่น่นมาทีน่ี่ เช่นเวลา

อ่านหนงัสอืก็มสีมาธิอยู่กบัการอ่านหนงัสอื เวลาทาํงานทาํกจิกรรมต่างๆ ก็มสีมาธิอยู่กบั

งานต่างๆเหลา่นัน้ ถา้มสีมาธิอยู่กบัการทาํงาน การทาํงานย่อมเกดิผล ไมผ่ดิพลาด 

เพราะมคีวามจดจ่อคอยเฝ้าดูอยู่ ผลดกี็เกิดขึ้นมา ถา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็จะเกดิปญัญา 

เกดิความฉลาดขึ้นมา รูเ้รื่องราวต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน  

อย่าไปคดิวา่คนฟงัธรรมทกุคนจะฉลาด เพราะถา้ฟงัไมเ่ป็น ก็จะไมรู่เ้รื่อง เช่นเวลาฟงัก็

นัง่คุยกนั อย่างน้ีก็จะไมรู่เ้รื่อง หรือถา้ไมไ่ดคุ้ยกนั แต่ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็จะไมรู่ ้

เรื่องทีพ่ระกาํลงัสอนกาํลงัเทศนเ์ช่นกนั แต่ถา้ต ัง้ใจฟงัดว้ยสต ิ ควบคุมจติใหร้บัรูก้บั

ธรรมะ ทีเ่ขา้มาสมัผสักบัใจ แลว้ก็พจิารณาตาม ก็จะเกดิปญัญาขึ้นมา เกดิความฉลาด

ขึ้นมา เพราะธรรมะสอนใหเ้ป็นคนฉลาดนัน่เอง ธรรมะสอนเหต ุสอนผล สอนความจริง 

เมือ่รูเ้หต ุ รูผ้ลแลว้ ก็จะสามารถแยกแยะไดว้า่เหตอุนัใดเป็นเหตทุีส่รา้งความเจริญ เหตุ

อนัใดเป็นเหตทุีส่รา้งความเสือ่มเสยี เมือ่รูก้็จะไดท้าํแต่เหตทุีส่รา้งความเจริญ ส่วนเหตทุี่

สรา้งความเสือ่มก็ลดละไป เช่นรูว้า่การเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบ

คนชัว่เป็นมติร ความเกยีจครา้น เป็นเหตขุองความเสือ่มเสยี ก็พยายามลดละอบายมขุ

ต่างๆเหลา่น้ี พยายามเลกิ พยายามไมไ่ปคบกบัคนทีม่พีฤตกิรรมแบบน้ี เพราะถา้ไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย ก็จะตอ้งถูกชวนใหไ้ปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเหลา่น้ี ถา้เสยีดายเพื่อน เรากจ็ะ

เสยีคน ถา้ตอ้งพบกบัคนทีช่กัจูงใหไ้ปในทางทีไ่มด่ ี ก็ตอ้งเลอืกตวัเราไวก่้อน อย่าไป

เลอืกเพือ่น เพราะเพือ่นมอียู่มากมายก่ายกอง มเีป็นลา้น เราสามารถเลอืกได ้เพือ่นมที ัง้

เพือ่นดแีละเพือ่นไมด่ ี ถา้เพือ่นไมด่จีะชวนไปในทางทีไ่มด่ ี ก็อย่าไป เบรกใจไว ้ เบรก

ดว้ยปญัญา ถา้ไปแลว้เสยีคน ตอ้งมาเสยีใจทหีลงั สูอ้ย่าไปดกีวา่ อย่าคบกบัเขาดกีวา่  

น่ีเรียกวา่ปญัญา ความฉลาด รูผ้ดิถูกดชี ัว่ รูเ้หตรูุผ้ลของความเจริญและความเสื่อม

ท ัง้หลาย เมือ่รูแ้ลว้ก็จะสามารถยบัย ัง้จติใจไมใ่หไ้ปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีด ้ น่ีคอื
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ความหมายของเบรกใจ เราจงึตอ้งเจริญธรรมะท ัง้ ๕ ประการน้ี คอืตอ้งมคีวามเลือ่มใส

ศรทัธา ศรทัธาจะเจริญกา้วหนา้ได ้ ก็ตอ้งเขา้หาบณัฑติ หาผูรู้ ้ หาพระสปุฏปินัโน

ท ัง้หลาย เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของท่านแลว้ ก็จะเกดิความเขา้อกเขา้ใจในสิง่ต่างๆที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จนในทีสุ่ดก็จะรูจ้ะเหน็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เมือ่ถงึ

ข ัน้นัน้แลว้ จะไมส่งสยัในธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเลย ความเชื่อก็ไมม่คีวาม

จาํเป็นต่อไป เพราะเหน็ความจรงิแลว้ ความเชื่อเป็นตวันาํทางใหเ้ขา้สู่ความจริง เมือ่เหน็

ความจริงแลว้ ก็ไมต่อ้งอาศยัความเชื่ออกีต่อไป คนอืน่จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ไมม่ี

ผลกระทบกบัเรา เพราะเหน็ดว้ยตาของเราแลว้ รูด้ว้ยใจแลว้วา่เป็นอย่างน้ีจริงๆ  

เวลาไปหาหมอ หมอก็วนิิจฉยัโรคของเรา เสร็จแลว้ก็ส ัง่จ่ายยาใหม้ารบัประทาน ถา้ไมม่ี

ศรทัธาความเชื่อในหมอ ก็จะไมก่ลา้รบัประทานยา ก็จะไมรู่ว้า่ยาทีห่มอใหม้าจะรกัษาโรค

ของเราไดห้รือไม ่แต่ถา้เชื่อหมอ ยอมเสีย่งยอมตาย เชื่อวา่หมอไมโ่กหกหลอกลวง เชื่อ

วา่หมอมคีวามเมตตา มคีวามหวงัด ีก็รบัประทานยาทีห่มอใหม้า เมือ่รบัประทานไปแลว้ 

ถา้โรคหายก็รูว้า่เป็นยาทีใ่ชไ้ดผ้ล สามารถรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บของเราได ้ต่อไปไมต่อ้งเชื่อ

หมอก็ได ้ เวลาเป็นโรคน้ีอกี ก็ไปหายาน้ีมารบัประทานเองก็ได ้ น่ีคอืความหมายของ

ความเชื่อ ไมไ่ดใ้หเ้ชื่อเฉยๆ ไมไ่ดใ้หเ้ชื่อแบบงมงาย แต่เชื่อแลว้ตอ้งนาํไปพสูิจน ์

พระพทุธเจา้สอนใหล้ะเวน้จากอบายมขุต่างๆ ก็ตอ้งพสูิจนดู์วา่หลงัจากไดล้ะเวน้จาก

อบายมขุต่างๆแลว้ ชวีติดขีึ้นหรือเลวลง ทรงสอนใหล้ะเวน้จากการกระทาํบาปท ัง้ปวง ละ

เวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ จากการลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี โกหกพูดปดมดเทจ็ 

ก็ลองไปประพฤตดูิ แลว้ดูซวิา่ชวีติจะเจริญขึ้นหรือเสือ่มลง  

การดูความเจริญความเสือ่ม ก็ไมไ่ดดู้ทีเ่งนิ วา่มมีากขึ้นหรือนอ้ยลง เพราะคนทีไ่ปโกงมา 

ก็มเีงนิมากขึ้นได ้ อย่างน้ีไมใ่ช่ความเจริญ ความเจริญหมายถงึการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

จติมคีวามเมตตากรุณามากขึ้น มคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุขมากขึ้นไปต่างหาก ทีเ่ป็นความ

เจริญ เป็นอานิสงสข์องการรกัษาศีล ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นทา้ยของศีลวา่ สเีลน นิพพตุิง 

ยนัติ ศีลเป็นเครื่องระงบัดบัความทกุข ์ ความวุน่วายใจ คนทีไ่มไ่ปก่อกรรมทาํเขญ็สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ จติใจจะสงบ ไมวุ่น่วาย แต่คนทีไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้น
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ใหก้บัผูอ้ืน่ จะตอ้งมคีวามหวาดระแวง มคีวามกงัวล มคีวามวติก กลวัวา่จะตอ้งถูกเรยีก

เอาคนืไป คอืถูกทาํรา้ย เมือ่ไปทาํรา้ยเขา ก็ตอ้งคดิวา่เขาจะตอ้งมาทาํรา้ยเรา แต่คนทีไ่ม่

ไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ย่อมอยู่เย็นเป็น

สุข เพราะจติใจไมม่คีวามหวาดระแวง ไมม่คีวามกลวันัน่เอง  

หลงัจากทีไ่ดพ้สูิจนเ์หน็ความจรงิแลว้ ต่อไปใครจะพูดอย่างไร เช่นวา่บาปบญุไมม่ ีก็ไมม่ี

ปญัหาอะไร เราจะไมเ่ดอืดรอ้น ไมก่งัวล เพราะรูว้า่คนทีพู่ดแบบนัน้เป็นคนตาบอด เป็น

คนทีไ่มไ่ดส้มัผสักบัความจริง เหมอืนกบัทีศ่รทัธาญาตโิยมไดม้าทีว่ดัญาณฯ ไดเ้หน็

สภาพต่างๆของวดัญาณฯวา่เป็นอย่างไร เวลาใครมาพูดมาบอกวา่เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี 

เราจะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ได ้ เพราะรูอ้ยู่แกใจแลว้วา่สภาพของวดัญาณฯนัน้เป็นอย่างไร แต่

จะรูว้า่เขาพูดจริงหรือไมจ่ริง เพราะเราเหน็ความจริงแลว้นัน่เอง น่ีก็คอืความหมายของ

การมศีรทัธาทีน่าํไปสู่การปฏบิตัดิว้ยวิริยะ ดว้ยสต ิ ดว้ยสมาธิ ดว้ยปญัญา เพือ่ใหเ้กิด

ความรูแ้จง้เหน็จริงขึ้นมาภายในใจ เมือ่รูแ้ลว้ก็เท่ากบัมเีบรกไวร้ะงบัจติใจ เวลาจะโกรธก็

จะไมโ่กรธ เพราะรูว้า่เวลาโกรธเราเป็นผูเ้ดอืดรอ้น ใจจะรอ้นเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เวลา

เหน็อะไรอยากจะได ้ ก็ระงบัความอยากได ้ เพราะรูว้า่ความอยากเป็นตวัสรา้งความทกุข ์

ความวุน่วายใจ  

ถา้ไมไ่ดม้าวดั ไมไ่ดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมไ่ดม้าทาํบญุทาํทาน รกัษาศีลปฏบิตัธิรรม 

เราจะไมม่เีบรกไวเ้บรกใจ เวลาเกดิความอยากอะไรขึ้นมาก็จะหยุดใจไมไ่ด ้ อยากจะกนิ

เหลา้ก็หยุดไมไ่ด ้อยากจะเลน่การพนนัก็หยุดไมไ่ด ้อยากจะออกไปเทีย่วกลางคนืก็หยุด

ไมไ่ด ้ ท ัง้ๆทีรู่อ้ยู่แก่ใจ เพราะเป็นเมอืงพทุธ มศีาสนาคอยส ัง่สอนอยู่เสมอวา่อบายมขุ

เป็นความเสือ่ม เป็นสิง่ทีจ่ะทาํลายเผาผลาญความสุขความเจริญของเราใหห้มดไป ท ัง้ๆ

ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัและรูอ้ยู ่ แต่เมือ่เกดิความอยากขึ้นมาก็หยุดไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีบรก ไมไ่ด ้

เขา้วดั ไม่ไดป้ฏบิตัธิรรม ไมไ่ดส้รา้งศรทัธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญัญานัน่เอง เมือ่ไมม่ี

เบรกก็เหมอืนกบัรถทีไ่ปถงึสีแ่ยกไฟแดง ก็ตอ้งชนแหลกเท่านัน้แหละ เมือ่หา้มจติใจ

ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งทาํในสิง่ทีน่าํความเสือ่มเสยี ความเดอืดรอ้นวุน่วายมาให ้ จนในทีสุ่ดก็



33 
 

จะตอ้งหมดเน้ือหมดตวัหมดชวีติไป เพราะเมือ่หมดเน้ือหมดตวัแลว้ ก็ไมรู่ว้า่จะอยู่

ต่อไปทาํไม ก็ฆ่าตวัตายเสยีเลย  

ถา้ไมม่เีบรกไวค้อยเบรกใจ เวลาเหน็อะไร อยากจะไดอ้ะไร ถา้หาดว้ยลาํแขง้ลาํขา ดว้ย

สตปิญัญาของตนไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหามาดว้ยวธิีฉอ้โกง ไปลกัไปขโมย ไปโกหกหลอกลวง 

เวลาเหน็สามภีรรยาของผูอ้ืน่อยากจะไดม้าครอบครอง ก็จะหกัหา้มจติใจไมไ่ด ้ เพราะไม่

มเีบรก ก็จะตอ้งไปเป็นชู ้ เป็นเมยีนอ้ย อยู่แบบไมม่เีกยีรต ิ อยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อยู่

แบบขโมย อย่างน้ีจะดทีีต่รงไหน แต่กต็อ้งเอา เพราะสูค้วามอยากไมไ่ด ้ความอยากมนั

ลน้อยู่ภายในใจ อยากจะสุข อยากจะสบาย อยู่กบัเขาแลว้ เขาจะไดเ้ลี้ยงดูเรา ถงึแมจ้ะ

เป็นบา้นเลก็บา้นนอ้ยก็ยอมเป็น น่ีเป็นเพราะความเกยีจครา้น ถา้มคีวามขยนัแลว้รบัรอง

ไดว้า่ความเสื่อมจะเขา้ไมถ่งึตวัเรา เพราะเมือ่มคีวามขยนั ตอนเป็นเดก็ก็จะขยนัเรียน

หนงัสอื ขยนัทาํงานช่วยพ่อแม ่ ขยนัหาเงนิหาทองเพือ่ไปเรียนหนงัสอื เมือ่เรียนจบ ก็

ขยนัทาํมาหากนิ มเีงนิมทีอง มคีวามเจริญกา้วหนา้ในชวีติการงาน มคีนชื่นชมยนิด ี

ระหวา่งคนเกยีจครา้นกบัคนขยนันัน้ ก็เหมอืนกบัสิง่ทีม่ค่ีากบัไมม่ค่ีา เหมอืนทองกบั

กอ้นอฐิ อย่างไหนจะมค่ีากวา่กนั ทองย่อมมค่ีากวา่กอ้นอฐิอย่างแน่นอน  

คนก็เหมอืนกนั คนขยนักบัคนเกยีจครา้นมค่ีาแตกต่างกนั ไมม่ใีครอยากจะคบกบัคน

เกยีจครา้น มแีต่ชอบคบกบัคนขยนั เวลาคนขยนัไปอยู่ทีไ่หนกบัใครมแีต่คนรกั ชื่นชม

ยนิด ี เวลาจากไปก็เสยีดาย เวลากลบัมา ก็ดอีกดใีจ ถา้เป็นคนเกยีจครา้น ไปอยู่กบัใคร

ก็มแีต่คนสาปแช่ง มแีต่คนขบัไล ่ อยากใหไ้ปอยู่ไกลๆ อยู่ก็มแีต่จะดูดทรพัย ์ ดูดความ

เจริญ จงึไมย่นิดทีีจ่ะใหค้นเกยีจครา้นอยูด่ว้ย มแีต่อยากจะขบัไลไ่สส่ง เวลาไปก็มแีต่

ความโลง่อกโลง่ใจ เวลากลบัมาก็จะมแีต่ความเบือ่หน่ายอดิหนาระอาใจ น่ีคอืความ

แตกต่างระหวา่งความเกยีจครา้นกบัความขยนั ถา้ไมไ่ดม้าวดัก็จะไมรู่เ้รื่องเหลา่น้ี ไมเ่กิด

ปญัญา เพราะจะถูกความหลงคอยสอนใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ ทาํไมคนเราถงึเกยีจครา้น ก็

เพราะมคีวามหลงครอบงาํจติใจ ไมไ่ดม้ปีญัญาแสงสวา่งคอยเตอืน คอยสอน คอยบอก 

วา่ความเกยีจครา้นเป็นตวัทาํลาย ไมใ่ช่ตวัส่งเสริมใหเ้กดิความเจริญรุ่งเรือง แต่ถา้มาวดั 

มาฟงัธรรม ก็จะเกดิความรูเ้กดิปญัญา เกดิความฉลาดขึ้นมา  
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เมือ่รูแ้ลว้วา่ความเกยีจครา้นเป็นพษิเป็นภยั เป็นเหมอืนยาพษิ ก็จะไมเ่ขา้ใกล ้ ไมห่ยบิ

ขึ้นมากนิอย่างแน่นอน เพราะไมใ่ช่ยา ไมเ่หมอืนปญัญา ซึง่เป็นเหมอืนกบัยา มปีญัญา

มากนอ้ยเท่าไรก็จะสามารถรกัษาโรคใจไดม้ากนอ้ยเพยีงนัน้ โรคใจคอือะไร ก็คอืความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากความหวาดกลวัท ัง้หลาย หวาดกลวัในความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

หวาดกลวัในการพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง แต่ถา้มปีญัญาแลว้ 

จติจะมคีวามกลา้หาญ ไมม่คีวามกลวั เพราะปญัญาจะสอนจติใหรู้ว้า่ สิง่ทีแ่ก่ ทีเ่จ็บ ที่

ตายไป ไมใ่ช่ตวัจติ สิง่ทีแ่ก่ ทีเ่จ็บ ทีต่าย เป็นร่างกายต่างหาก แต่ตวัจติผูก้ลวัความแก่ 

ความเจ็บ ความตายหาไดแ้ก่ หาไดเ้จ็บ หาไดต้ายไปกบัร่างกายไม ่ เมือ่ปฏบิตัธิรรมแลว้

จะเหน็ เมือ่จติรวมลงเป็นสมาธิ จะเหน็วา่กายกบัจติเป็นคนละส่วนกนั เป็นเหมอืนกบันํา้

กบัขวดนํา้ เวลาอยู่ในขวดจะรูส้กึวา่เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั แต่ถา้เทนํา้ออกจากขวดใส่

ไปในแกว้ ก็จะรูว้า่นํา้เป็นอย่างหน่ึง ขวดเป็นอย่างหน่ึง  

เวลาปฏบิตัธิรรมดว้ยสต ิทาํจติใหส้งบรวมลงเป็นสมาธิแลว้ กายกบัใจก็จะแยกออกจาก

กนั กายก็อยู่ส่วนหน่ึง ใจก็อยู่ส่วนหน่ึง แลว้ก็จะรูว้า่กายไมใ่ช่เรา กายไมใ่ช่ใจ ใจกบักาย

เป็นคนละส่วนกนั เวลากายเจ็บไขไ้ดป่้วย ใจก็ไมต่อ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยตามไปดว้ย คนทีม่ี

ปญัญาจงึไมเ่จบ็เวลาเป็นโรคภยัไขเ้จ็บ เจ็บเพยีงแต่ร่างกายเท่านัน้ แต่ใจไมเ่ดอืดรอ้น

วุน่วาย ไมห่วาดวติกวา่โรคจะหายหรือไม ่จะตายหรือเปลา่ อย่างน้ีจะไมม่ใีนใจของคนที่

มยีาธรรมโอสถคอืปญัญา น่ีคอืความหมายของการไดย้นิไดฟ้งัธรรม แลว้นาํธรรมทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัไปปฏบิตั ิขอใหล้องนาํไปปฏบิตัเิถดิ ดว้ยวริิยะ อตุสาหะ ทาํบญุทาํทานไดม้าก

นอ้ยเพยีงไร ก็ขอใหท้าํอย่างสมํา่เสมอ ทาํท ัง้ทีว่ดัและทีบ่า้น และทีอ่ืน่ๆ ทาํไดท้กุแห่งทกุ

หน ไมจ่าํกดัสถานทีแ่ละเวลา ศีลก็พยายามรกัษาไวใ้หด้ ี อย่าไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

พยายามเจริญสติอยู่เสมอ เวลาคดิอะไรใหม้สีตรูิอ้ยู่ เวลาคดิทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี จะยบัย ัง้ได ้

เช่นจะเสพสุรายาเมา พอรูว้า่คดิอย่างนัน้ ก็ระงบัได ้พอคดิวา่จะเลน่การพนนั ก็ระงบัได ้

จะพูดปดมดเทจ็ ก็ระงบัได ้ จะฉอ้โกง ก็จะระงบัได ้ เพราะมสีต ิ และมสีมาธิ จติต ัง้ม ัน่

อยู่กบัปจัจบุนั มปีญัญารูผ้ดิรูถู้กรูด้รูีช้ ัว่ เมือ่รูเ้แลว้เวลาจติจะคดิไปในทางทีไ่มด่ ีก็เบรก

จติได ้เพราะมเีบรกนัน่เอง  
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น่ีแหละคอือานิสงสผ์ลอนัดงีามทีจ่ะไดร้บักนัเวลามาวดั มาสรา้งเบรกใหม้กีาํลงัมาก

ยิง่ๆขึ้นไป จนกระท ัง่เป็นเบรกทีเ่บรกได ้ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ แมก้ระท ัง่ภพชาตกิ็เบรกได ้

อย่างเบรกของพระพทุธเจา้กบัของพระอรหนัต ์ คอืศรทัธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญัญานัน้ 

เต็มเป่ียม ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์มอีานุภาพมพีลงั ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์จงึสามารถหยุดตณัหาท ัง้ 

๓ ไดอ้ย่างเดด็ขาด หยุดกามตณัหาความอยากในกาม หยุดภวตณัหาความอยากมี

อยากเป็น หยุดวิภวตณัหาความอยากไม่มอียากไมเ่ป็นไดโ้ดยสิ้นเชงิ เมือ่หยุดไดโ้ดย

สิ้นเชงิแลว้ ภพชาตทิีต่อ้งอาศยัความอยากท ัง้ ๓ เป็นตวัพาไปก็ไมม่อีกีต่อไป 

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายจงึไมไ่ปเกดิอกีต่อไป จติของท่านหยุดแลว้

เรื่องของการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เมือ่ไม่เกดิ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ เพราะเมือ่ไมเ่กดิ

แลว้จะเอาความทกุขม์าจากทีไ่หน ความทกุขม์าไดเ้พราะมกีารเกดิ เมือ่เกดิออกมาจาก

ทอ้งแมก่็รอ้งห่มรอ้งไหแ้ลว้ เมือ่แก่ก็ทกุข ์เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ทกุข ์ตายก็ทกุข ์ 

แต่ถา้ไมเ่กดิแลว้จะเอาความทกุขม์าจากทีไ่หน และการทีจ่ะไมเ่กดิไดก้็ตอ้งมเีบรกใจ

นัน่เอง เบรกความอยากท ัง้ ๓ ไมไ่ปอยากกบัอะไรอกีต่อไปในโลกน้ี เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ 

ก็จะมแีต่ความสุขอยู่ภายในใจอย่างเดยีว เพราะทกุขท์ ัง้หลายทีเ่กดิจากความอยากนัน้ 

ไมส่ามารถเกดิขึ้นไดน้ ัน่เอง เพราะมเีบรกใจ มศีรทัธาเต็มเป่ียม เต็ม ๑๐๐ มวีริิยะความ

พากเพยีรเต็ม ๑๐๐ มสีตเิต็ม ๑๐๐ มสีมาธิเต็ม ๑๐๐ มปีญัญาเต็ม ๑๐๐ เมือ่มธีรรม

เหลา่น้ีเต็มรอ้ยแลว้ ก็เท่ากบัมเีบรกเต็ม ๑๐๐ ในหวัใจ เมือ่มเีบรกเต็ม ๑๐๐ ในหวัใจ

แลว้ เรื่องของการไปก่อเวรก่อกรรม สรา้งภพสรา้งชาต ิ ก็จะไมม่กีบัจติดวงนัน้อกีต่อไป 

เพราะจติดวงนัน้ไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากภยัท ัง้หลาย หลดุพน้

จากทกุขท์ ัง้หลายแลว้โดยสิ้นเชงิ เป็นจติทีม่แีต่บรมสุขไปตลอดอนนัตกาล น่ีเป็นผลทีจ่ะ

ตามมา สาํหรบัทา่นทีม่วีริิยะอตุสาหะ มาวดัอย่างสมํา่เสมอ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๐๐ 

ภาวนามยปญัญา 
๑๐ มิถนุายน ๒๕๔๗ 

การทีท่่านท ัง้หลายไดม้าวดักนัอย่างสมํา่เสมอนัน้ ก็เป็นเพราะความเลือ่มใสใน

พระพทุธศาสนา ทีเ่กดิจากศรทัธาความเชื่อ และปญัญาความเหน็ชอบ แต่ความเลือ่มใส

ทีเ่กดิจากศรทัธา ยงัไมแ่น่วแน่ม ัน่คง มโีอกาสหว ัน่ไหวส ัน่คลอนจนลม้เลกิไปได ้ ไม่

เหมอืนกบัความเลือ่มใสทีเ่กดิจากปญัญาความเหน็ชอบ เป็นความรูจ้ริงเหน็จริง ตามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เป็นความเลือ่มใสทีม่คีวามแน่วแน่ม ัน่คงถาวร ไมว่า่อะไรจะ

เกดิขึ้นก็ตาม จะไมท่าํใหค้วามเลือ่มใสชนิดน้ีหว ัน่ไหวได ้ความเลือ่มใสทีเ่กดิจากศรทัธา 

เปรียบเหมอืนคนตาบอด ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัสิง่ต่างๆจากผูอ้ืน่ แต่ยงัไมไ่ดเ้หน็ดว้ยตนเอง จงึ

ไมม่คีวามแน่ใจ ไมม่คีวามม ัน่ใจ ส่วนความเลือ่มใสทีเ่กดิจากปญัญาความเหน็ชอบนัน้ 

เปรียบเหมอืนคนตาดทีีม่องเหน็สิง่ต่างๆท ัง้หลาย เมือ่เหน็แลว้ย่อมมคีวามม ัน่ใจ  

สาํหรบัผูท้ีย่งัไมม่ปีญัญา มแีต่ความเลือ่มใสทีเ่กดิจากศรทัธา ข ัน้ต่อไปทีพ่งึกระทาํก็คอื 

พยายามสรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้น ปญัญาในทางพระพทุธศาสนานัน้ เกดิขึ้นได ้๓ ลกัษณะ

ดว้ยกนั คอื ๑. สตุตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั ไดอ่้านธรรมะคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ๒. จนิตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการคดิไตร่ตรอง เช่นบางทา่น

อาจจะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ หรือไดศึ้กษาธรรมะมาก่อน แต่เป็นคนทีช่อบใคร่ครวญ 

ชอบคดิไตร่ตรองอยู่เรื่อยๆ ดว้ยเหตดุว้ยผล ก็จะทาํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมาได ้ ๓. 

ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม เจริญจติตภาวนา ในปญัญาท ัง้ ๓ 

ชนิดน้ี ๒ ชนิดแรกยงัไมเ่ป็นมรรคเป็นผล ไมเ่หมอืนกบัปญัญาชนิดที ่ ๓ เป็นปญัญาที่

ทาํใหเ้กดิมรรคผลไดเ้ต็มรอ้ย  

ในวนัน้ีท่านกาํลงัเจริญสตุตมยปญัญากนั คอืกาํลงัฟงัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่

สอนใหล้ะเวน้จากอบายมขุต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วเตร่ คบคน
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ชัว่เป็นมติร ความเกยีจครา้น หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็จะนาํไปปฏบิตัต่ิอ แต่ยงัไม่

สามารถปฏบิตัไิด ้ เช่นเคยเสพสุรายาเมาเป็นนิสยั ถงึแมจ้ะรูว้า่การเสพสุราเป็นพษิเป็น

โทษเป็นภยักบัตน แต่ก็ยงัเลกิไมไ่ด ้ น่ีคอืปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั แต่นาํเอาไป

ปฏบิตัไิมไ่ด ้แต่ถา้ทกุครัง้ทีอ่ยากจะเสพ ก็พยายามฝืน พยายามสอนตนเองวา่ การเสพ

สุรามแีต่ความเสยีหายตามมา เสยีเวลา เสยีเงนิ เสยีทอง เสยีสุขภาพ ชวีติจะส ัน้กวา่คน

ทีไ่มไ่ดเ้สพ ถา้คอยพรํา่เตอืนสอนตนเองอยู่เรื่อยๆ อย่างสมํา่เสมอ ไมช่า้ก็เร็ว จติก็จะมี

พลงั ทาํใหเ้ลกิเสพสุรายาเมาได ้ ถา้เลกิไดก้็แสดงวา่มปีญัญาชนิดที ่ ๓ คอืภาวนามย

ปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ เพราะเหน็โทษของการเสพและเหน็คุณของการเลกิ

เสพ เมือ่เหน็คุณเหน็โทษของการละและการเสพแลว้ ก็จะไมเ่สพอกีต่อไป ถงึแมใ้ครจะ

เอาสุราราคาแพงๆมาใหด้ืม่ฟรีๆ ก็จะไมอ่ยากดืม่ เพราะเหน็โทษ เหมอืนกบัคนทีเ่หน็พษิ

ภยัของอสรพษิ เวลาใครจะใหงู้พษิมาฟรีๆเปลา่ๆ ก็ไมอ่ยากจะได ้ เพราะไมรู่ว้า่จะเอามา

ทาํอะไร มแีต่จะเกดิโทษ ถา้เผลอก็จะถูกกดัตายได ้ น่ีก็คอืลกัษณะของปญัญาทีเ่รียกวา่

ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ ถา้มปีญัญาแบบน้ีแลว้ จะสามารถละสิง่

ต่างๆทีเ่ป็นโทษไดท้ ัง้หมด จะทาํแต่สิง่ทีม่คุีณมปีระโยชนโ์ดยถ่ายเดยีว เพราะเหน็โทษ

ของสิง่ทีเ่ป็นโทษ และเหน็คุณของสิง่ทีเ่ป็นคุณ  

แต่การจะเหน็แบบน้ีได ้จะตอ้งเกดิจากการปฏบิตั ิพรํา่สอนตนเองอยู่อย่างสมํา่เสมอ ถา้

ไมไ่ดพ้รํา่สอนแลว้จติก็จะเผลอ แลว้ก็จะหวนไปคดิแบบเดมิๆ ทีเ่คยคดิมาก่อน เวลา

ใครมาชวนไปเสพสุราก็บอกวา่ไมเ่ป็นไร เสพเพยีงครัง้เดยีวแค่นัน้เอง มนัก็เป็นการแก ้

ตวัไปแบบนํา้ขุน่ๆ ทาํใหไ้มส่ามารถเลกิเสพสุราได ้ ทกุครัง้เวลาอยากจะดืม่ก็บอกวา่ไม่

เป็นไรนิดๆหน่อยๆ จะพูดอย่างน้ีไปเรื่อยๆ น่ีคอืลกัษณะของคนทีรู่ว้า่สุราเป็นโทษ แต่

ยงัไมส่ามารถเลกิได ้ เพราะไมม่วิีริยะความอตุสาหพยายาม ไมม่ขีนัติความอดทน ไมม่ี

สมาธิทีจ่ะดงึจติไวไ้มใ่หไ้หลไปตามกระแสของความอยาก การทีจ่ะใหเ้กดิปญัญาแบบ

ภาวนามยปญัญาได ้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารปฏิบตัิธรรม คอืตอ้งฝึกทาํจติใหส้งบใหไ้ดก่้อน 

เพราะการทาํจติใหส้งบเป็นการดงึจติไว ้ จติก็เปรียบเหมอืนกบัมา้ตวัหน่ึง ถา้ไมม่วีธิี

บงัคบัควบคุมใหม้า้หยุด มา้ก็จะเดนิไปเรื่อยๆ ไมส่ามารถควบคุมมา้ได ้ เวลามา้พยศก็
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ไมส่ามารถหยุดความพยศของมา้ได ้ แต่ถา้รูจ้กัวธิีฝึกมา้ ทาํใหม้า้หยุดตามคาํส ัง่ได ้

ต่อไปมา้จะทาํอะไรก็ไมส่ามารถทาํไปตามอาํเภอใจได ้ 

จติก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ยงัไมไ่ดฝึ้กทาํสมาธ ิ จติก็จะไมอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจ ทาํใหเ้ราไม่

สามารถควบคุมบงัคบัจติใหห้ยุดน่ิงได ้ ใหค้ดิในสิง่ทีต่อ้งการจะใหค้ดิ เช่นโทษของสุรา 

จติก็จะไมอ่ยู่กบัความคดินัน้ อาจจะคดิไดเ้พยีงครัง้สองครัง้ แลว้ก็แวบไปคดิเรื่องอืน่ต่อ 

เมือ่ไปคดิเรื่องอืน่ก็จะลมืคดิถงึโทษของสุรา แต่ถา้มสีมาธิ เราก็จะสามารถควบคุมจติให ้

หยุด ใหท้าํตามคาํส ัง่ได ้ เวลาจะสอนจติใหรู้เ้รื่องโทษของสุรา จติกจ็ะคอยรบัฟงั ไมช่า้ก็

เร็วความรูเ้รื่องโทษของสุราก็จะซมึซาบเขา้ไปในจติ เมือ่ถงึเวลาทีอ่ยากจะเสพสุรา ก็จะมี

ปญัญาความรูโ้ทษของสุรา มาหกัหา้มจติใจ ไมใ่หไ้ปเสพสุรา เพราะไมอ่ยากจะรบัโทษ 

ไมอ่ยากจะตายก่อนวยั แต่คนทีย่อมตายก่อนวยั ก็เพราะไมม่กีาํลงัหกัหา้มจติใจของตน 

ไมม่กีาํลงัหกัหา้มความอยาก เมือ่เกดิความอยากแลว้ก็ตอ้งคลอ้ยตามความอยากไป  

เช่นเดยีวกบัการกระทาํสิง่อืน่ๆทีเ่ป็นโทษ ก็เกดิจากจติทีไ่มม่ภีาวนามยปญัญา เพราะ

ไมไ่ดฝึ้กฝนจติ ปลอ่ยใหจ้ติเป็นไปตามอธัยาศยั ตามอาํเภอใจ นึกอยากจะทาํอะไรก็

ปลอ่ยใหท้าํไป พอเวลาไปทาํในสิง่ทีเ่ป็นโทษก็หกัหา้มไมไ่ด ้ จนในทีสุ่ดก็ตอ้งรบัโทษนัน้

ไปดว้ยวธิีต่างๆ บางคนถงึกบัตอ้งเขา้คุกเขา้ตะรางไป บางคนถงึกบัถูกลงโทษประหาร

ชวีติ หรือเสยีชวีติไปก่อนเวลาอนัควร เช่นขบัรถในขณะทีม่นึเมา อาจจะประสบอบุตัเิหตุ

ถงึแก่ความตายได ้ เหตเุหลา่น้ีเกดิขึ้นเพราะไมม่ปีญัญาชนิดที ่ ๓ คอืภาวนามยปญัญา

นัน่เอง ปญัญาชนิดแรกคอืสตุตมยปญัญาน้ี ส่วนใหญ่เราก็ไดย้นิไดฟ้งักนัเสมอ มคีน

คอยสอน คอยบอก คอยประกาศอยู่อย่างต่อเน่ือง เช่นเวลามเีทศกาลท ีก็มกีารรณรงค์

บอกกนั วา่อย่าไปขบัรถในขณะทีเ่สพสุรายาเมา แต่เน่ืองจากวา่ฟงัแลว้ไมเ่อามาใส่ใจ ไม่

เอามาทบทวน ไมเ่อามาคอยเตอืนใจ ฟงัเขา้หูซา้ยออกหูขวา ปญัญาแบบน้ีเลยไมเ่กดิ

ประโยชน ์ แต่ถา้เอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาพรํา่มาสอนมาเตอืนตนอยู่เรื่อยๆ อย่างต่อเน่ือง

แลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็จะมปีญัญาทีจ่ะหกัหา้มต่อสูก้บัความอยากต่างๆได ้ 

แต่การทีจ่ะทาํใหเ้ราสามารถพรํา่สอนจติไดอ้ย่างต่อเน่ือง เป็นเวลาอนัยาวนานนัน้ เรา

ตอ้งฝึกทาํจติใหส้งบก่อน คอืตอ้งสามารถควบคุมจติใหอ้ยู่ใตบ้งัคบัของเรา การทาํสมาธิ
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เป็นการทาํจติใหน่ิ้ง เป็นการควบคุมจติ ถา้ไม่สามารถควบคุมจติใจได ้ ก็จะไม่สามารถ

อบรมส ัง่สอนจติใหเ้กดิปญัญาแบบภาวนามยปญัญาขึ้นมาได ้ ถา้ไมส่ามารถสอนจติได ้

อย่างต่อเน่ือง ก็ตอ้งมาทาํจติใหส้งบเสยีก่อน พยายามหาเวลาทาํจติใหน่ิ้ง ทาํสมาธิดว้ย

วธิีใดวธิีหน่ึงทีถ่นดั ในเบื้องตน้อาจจะเป็นการสวดมนตไ์หวพ้ระไปก่อน ควบคุมจติให ้

อยู่กบับทสวดมนต ์ไมใ่หจ้ติไปคิดถงึเรื่องราวต่างๆ ใหม้สีติควบคุม ใหรู้อ้ยู่วา่ขณะน้ีกาํลงั

สวดมนตอ์ยู่ ไมไ่ปคดิเรื่องราวต่างๆ ใหส้วดไปเรื่อยๆ แลว้จติจะค่อยๆสงบตวัลง เพราะ

บทสวดมนตจ์ะกลอ่มจติใหส้งบได ้ หรือถา้ไมรู่จ้กับทสวดมนต ์ เพยีงแต่ใชค้าํบริกรรม

เพยีงคาํเดยีวก็ได ้ เช่นใชค้าํวา่ พทุโธๆๆ กาํหนดจติใหร้ะลกึรูอ้ยู่กบัคาํวา่พทุโธๆๆอยู่ใน

ใจ อย่าใหจ้ติแวบไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้จติเผลอไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ก็ใหด้งึจติ

กลบัมา ใหค้ดิอยู่กบัคาํวา่พทุโธๆๆไปเรื่อยๆๆ  

ถา้สามารถทาํไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมลงสู่สมาธิ จติจะน่ิงจะสงบ 

ในขณะนัน้จติจะมคีวามสุข มคีวามเยน็ มคีวามสบาย จะเหน็คุณของสมาธิขึ้นมาทนัทวีา่ 

เวลาทาํจติใหส้งบแลว้มคีวามสุข เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งไปแสวงหาจากสิง่ต่างๆภายนอก 

ไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง ไมต่อ้งอาศยัผูอ้ืน่มาใหค้วามสุขกบัเรา เป็นความสุขทีเ่ราสรา้ง

ขึ้นมาใหก้บัตวัของเราเอง ดว้ยการควบคุมจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงทีถู่กจริต 

ถา้ชอบสวดมนตก์็สวดไป ถา้ชอบบริกรรมพทุโธๆๆ ก็บริกรรมไป ถา้ชอบดูลมหายใจ ก็

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ดูลมเขา้ออกที่ปลายจมกู ไมต่อ้งตามลมเขา้ ไมต่อ้งตามลม

ออก ใหรู้อ้ยู่จดุเดยีวจดุทีล่มสมัผสั เวลาเขา้ไปในจมกูก็รูอ้ยู่ทีป่ลายจมกู เวลาออกมาก็

รูอ้ยู่ทีป่ลายจมกู ใหรู้อ้ยู่เพยีงเท่าน้ี รูว้า่ลมกาํลงัเขา้ ลมกาํลงัออก ลมจะส ัน้หรือจะยาว 

ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริง จะละเอยีดหรือหยาบ ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิ ไมต่อ้งไป

ควบคุมบงัคบัลม เพยีงแต่ใชล้มเป็นอารมณ์เกาะจติ ผูกจติไว ้ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ

เท่านัน้  

น่ีเป็นวธิีทาํจติใหส้งบ ทาํจติใหน่ิ้ง ทาํจติใหอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบั ถา้ทาํจติใหเ้ป็น

สมาธิไดแ้ลว้ หลงัจากทีอ่อกจากสมาธ ิ ก็จะสามารถอบรมส ัง่สอนจติใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา

ได ้ ปญัญาในทางพระพทุธศาสนาที่สาํคญั ที่จาํเป็นอย่างย่ิงกค็ือ ความรูใ้นความไม่
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เที่ยงแทแ้น่นอนของสงัขารร่างกายของเรา พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญมรณานุสตอิยู่

เสมอ ใหส้อนตนอยู่เสมอวา่ เม่ือเกดิมาแลว้เราตอ้งมีความแก ่ มีความเจบ็ มีความตาย

เป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก ่ ความเจบ็ ความตายไปไม่ได ้ น่ีแหละเป็นสิง่ทีค่วรสอน

ตนอยู่เรื่อยๆ ถา้คอยสอนตนใหรู้ว้า่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นธรรมดา เป็นสิง่

ทีล่ว่งพน้ไปไมไ่ดแ้ลว้ ต่อไปจติจะไมก่ลวัความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะรูว้า่เป็น

ความจริงทีท่กุคนจะตอ้งประสบดว้ยกนัท ัง้สิ้น กลวัไปก็ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร กลวัไปก็

ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมาเปลา่ๆ แต่ถา้ไม่กลวัความทกุขก์็ไมเ่กิด แต่ถา้ไมเ่จริญธรรมะ

บทน้ีแลว้ เดีย๋วก็จะลมื แลว้ก็ไปคดิเรื่องราวต่างๆ คดิสรา้งโน่นทาํน่ี คดิวา่จะอยู่ไป

ตลอด กลายเป็นความหลงผดิไป เวลาเกดิความอยากความโลภก็ยบัย ัง้ไมไ่ด ้ 

แต่ถา้หม ัน่พยายามสอนใจอยู่เสมอ เตอืนใจอยู่เสมอวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ 

ตอ้งตาย เวลาเกดิความโลภ เกดิความอยากก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะไมรู่ว้า่จะเอาไปทาํไม 

ถา้มอียู่พอเพยีง มคีวามสุขอยู่แลว้กบัสิง่ทีม่อียู่ จะไปหามาอกีทาํไม คนทีม่คีวามโลภ มี

ความอยากมากๆน้ี เป็นเพราะลมืความแก่ ความเจ็บ ความตายนัน่เอง เพราะขาด

ปญัญาทางพระพทุธศาสนา อาจจะเก่งความรูท้างโลก เป็นถงึดอกเตอร ์มปีริญญาตรโีท

เอกก็ตาม แต่ความรูท้างโลกไมใ่ช่ความรูท้ีจ่ะทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ แต่

เป็นเครื่องมอืของกเิลสตณัหา ทีจ่ะฉุดลากใหเ้ขา้สู่กองทกุขเ์สยีมากกวา่ ดงันั้นอย่าไปคิด

ว่า เม่ือเรียนจบมามีความรูสู้งๆในทางโลกแลว้ จะฉลาด จะเกง่ ถา้ฉลาดจริง เกง่จริง 

ตอ้งอยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ตอ้งไม่กลวัความแก ่ตอ้งไม่กลวัความเจบ็ ตอ้งไม่กลวัความ

ตาย ถา้ตราบใดยงักลวัความแก ่ กลวัความเจบ็ กลวัความตายอยู่ แสดงว่ายงัไม่มี

ปญัญาที่แทจ้ริง  

พระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆส์าวกเท่านัน้ทีม่ปีญัญาชนิดน้ี ท่านไมม่คีวามอ่อนไหวกบั

ความแก่ ความเจ็บและความตาย การใชช้วีติของท่านจงึเป็นแบบเรียบงา่ย เพราะไมรู่ว้า่

จะเอาไปทาํอะไรเรื่องความรํา่รวย ไมรู่ว้า่จะเอาสมบตัไิปทาํไมมากมายก่ายกอง เพราะสิง่

เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ของใจนัน่เอง มมีากมายเท่าไหร่แทนทีจ่ะทาํใหใ้จมคีวามสุข มคีวาม

สบาย กลบักลายเป็นเครื่องกดดนัจติ ใหม้คีวามทกุขเ์พิม่มากขึ้นไปอกี เป็นความทกุขท์ี่
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เกดิจากความเสยีดาย ทีเ่กดิจากความห่วงใย ทีต่อ้งคอยดูแลรกัษา คนทีม่ปีญัญาแลว้ 

จะไมส่ะสมทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บริษทับริวารต่างๆท ัง้หลาย แต่จะหนัมาสะสม

อริยทรพัย ์ คอืทรพัยภ์ายใน ไดแ้ก่ปญัญาน้ีเอง เพราะถา้มปีญัญาแลว้ ปญัญาจะ

คุม้ครองรกัษาจติใหอ้ยู่เหนือความทกุข ์ ความวุน่วายใจท ัง้หลายได ้ ถา้ยงัไมม่ปีญัญา

ชนิดน้ี ก็ควรพยายามสรา้งสมาธิใหเ้กดิขึ้นก่อน จะไดม้สีมาธิในการอบรมพรํา่สอนจติ 

เกี่ยวกบัเรื่องความเป็นความตาย  

แต่ถา้ยงัไมส่ามารถทาํจติใหส้งบได ้ ก็แสดงวา่ขาดสต ิ ทีเ่ป็นตวัควบคุมบงัคบัจติใหส้งบ

นัน่เอง ถา้ไมม่สีตกิ็ตอ้งเจริญสตก่ิอน การเจริญสตน้ีิสามารถเจริญไดท้กุที ่ ทกุแห่งหน 

ทกุเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนสามารถเจริญสตไิดท้ ัง้นัน้ เพราะสตหิมายถงึการระลกึรู ้คอืให ้

รูอ้ยู่กบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู ่ ในขณะน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัฟงัเทศนก์็ฟงัเทศนไ์ป แต่ถา้ไป

คดิเรื่องอืน่ แสดงวา่ไมม่สีตแิลว้ ไมม่สีตอิยู่กบัการฟงั เวลาเขยีนหนงัสอื ก็ตอ้งมสีติอยู่

กบัการเขยีนหนงัสอื ถา้เผลอไปเดีย๋วก็จะเขยีนผดิ แต่ถา้มสีตอิยู่กบัการเขยีน คาํทกุคาํ

ทีเ่ขยีนก็จะไมผ่ดิพลาด ฉนัใดไมว่า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ในอริิยาบถท ัง้ ๔ เดนิ ยนื นัง่ นอน 

ก็ใหม้สีตอิยู่กบัอริิยาบถท ัง้ ๔ คอือย่าส่งจติไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ทีผ่า่นมาแลว้ในอดตี

ก็ด ี เรื่องราวต่างๆทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในอนาคตก็ด ี ยกเวน้ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งคดิก็ใหม้สีติ

อยู่กบัการคดินัน้ โดยหยุดการกระทาํอย่างอืน่เสยีก่อน อย่าไปทาํท ัง้สองอย่างพรอ้มๆ

กนั เช่นรบัประทานอาหารไปก็คดิถงึเรื่องต่างๆไปดว้ย ถา้อย่างนัน้แสดงวา่จติไมม่สีต ิ

จติสลบัไปสลบัมา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม ถา้รบัประทานอาหารก็ใหร้บัประทานอาหาร

ไปอย่างเดยีว อย่าไปคดิ อย่าไปคุยกนั แต่เมือ่รบัประทานอาหารเสร็จแลว้จะคดิเรื่อง

อะไรก็นัง่คดิใหเ้สร็จเสยีก่อน เมือ่คดิเสร็จแลว้ จะลกุไปทาํอะไรต่อก็ทาํไป แต่ใหม้สีติ

รูอ้ยู่ทกุขณะทกุเวลา ในขณะทีก่าํลงัเคลือ่นไหว ทาํอะไรก็ตาม ทางกาย วาจา ใจ ใหม้สีติ

รูอ้ยู่ทกุขณะ เช่นขณะน้ีกาํลงัฟงัก็ใหม้สีตอิยู่กบัการฟงั ผูพู้ดก็ใหม้สีตอิยู่กบัการพูด 

แลว้การฟงัการพูดก็จะไมม่กีารผดิพลาด เป็นคุณ เป็นประโยชนโ์ดยถ่ายเดยีว  

ถา้ฝึกทาํใหม้สีตอิย่างน้ีแลว้ ต่อไปเวลานัง่ทาํจติใหส้งบ ใหจ้ติอยู่กบัพทุโธก็ด ี ใหอ้ยูก่บั

บทสวดมนตก์็ด ี จติก็จะสามารถอยู่กบับทสวดมนต ์ อยู่กบัพทุโธได ้ ไมน่านจติก็จะสงบ
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ลงเป็นสมาธิขึ้นมา แต่ถา้รูส้กึวา่การเจริญสตไิมค่่อยเป็นไป สาเหตกุ็เป็นเพราะวา่สถานที่

ทีอ่ยู่ไมอ่าํนวย เพราะสถานทีม่ส่ีวนกระทบต่อการเจริญสต ิ ถา้ไปอยู่ในสถานทีท่ีม่คีวาม

จอแจ มคีวามพลกุพลา่น มเีรื่องมรีาวมาก สตจิะไมส่ามารถอยู่กบัตวัได ้เพราะจะมเีรื่อง

นัน้เรื่องน้ีมาคอยดงึไปอยู่เรื่อย อย่างเช่นเมือ่สกัครู่น้ีนัง่ฟงัเทศนอ์ยู่ พอมเีสยีงดงัขึ้นมา

สตกิ็หลดุไปแลว้จากการฟงั จติก็แวบไปดูสิง่ทีท่าํใหเ้กดิเสยีงขึ้นมา ดงันัน้ถา้ตอ้งการ

เจริญสตใิหไ้ดผ้ลด ี ก็ตอ้งหาทีวิ่เวก ทีส่งบ ทีส่งดั ห่างไกลจากรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะต่างๆ เพราะวา่รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะน้ี ถา้มาใกลจ้ติแลว้ ก็จะกระทบ

จติ สามารถทาํลายสตไิด ้ 

ดงันัน้เวลาแสดงธรรมหรือฟงัธรรม จงึมกัตอ้งการสถานทีท่ีส่งบ เพราะเวลาแสดงธรรม

ฟงัธรรมในสถานที่ๆ มเีรื่องราววุน่วายแลว้ จะไมส่ามารถพูดหรือฟงัธรรมะใหเ้ป็นเรื่อง

เป็นราวได ้เพราะจะมเีรื่องนัน้เรื่องน้ีมาคอยขดัจงัหวะอยู่เสมอ ดงัทีไ่วยาวจักรคอยเตอืน

อยู่เสมอวา่ เวลาทาํพธิีกรรมฟงัเทศนฟ์งัธรรม ขอใหปิ้ดเครื่องโทรศพัทเ์สยีก่อน เพราะมิ

เช่นนัน้แลว้เสยีงเครื่องจะดงัขึ้นมา แลว้ก็จะไปทาํลายสมาธิของผูฟ้งัและผูแ้สดงไป

พรอ้มๆกนั ดงันัน้ถา้คดิวา่ที่ๆ อยู่น ัน้ ไมเ่หมาะกบัการเจริญสต ิ ก็ควรหาเวลาไปอยู่ตาม

สถานทีส่งบสงดั เช่นตามวดัตามวาต่างๆ ทีเ่ป็นวดัปฏบิตั ิ ทีม่คีวามสงบ แลว้ก็ฝึกเจริญ

สตเิสยีก่อน ถา้เจริญสตไิดแ้ลว้ จะสามารถเจริญสตใินที่ๆ มคีวามวุน่วายได ้เพราะมพีลงั

พอทีจ่ะดงึจติไวไ้ดน้ ัน่เอง แต่ถา้ยงัเริ่มตน้ใหม่ๆ  ยงัรูส้กึวา่ยงัเจริญไมไ่ด ้ แลว้ปรารถนา

ทีอ่ยากจะไดส้ต ิ อยากจะไดส้มาธิ อยากจะไดป้ญัญา ก็ตอ้งกลา้ทีจ่ะเสยีสละเวลาอนัมี

ค่าทีใ่ชไ้ปกบัสิง่อืน่ๆ ทาํสิง่อืน่ๆ มาใหก้บัการเจริญสต ิ 

เพราะชวีติของคนเราในวนัหน่ึงๆ ก็มเีวลาเท่าๆกนั คอื ๒๔ ช ัว่โมงเท่านัน้เอง ขึ้นอยู่วา่

จะใชไ้ปในทางใด ถา้ใชไ้ปกบัการหาเงนิหาทอง ก็จะไดเ้งนิไดท้องมา ถา้ใชเ้วลาไปหา

เพือ่นหาฝูง ก็จะไดเ้พือ่นฝูงมา ถา้ใชเ้วลาไปหาธรรมะ ก็จะไดธ้รรมะมา เพราะฉะนัน้

ตอ้งช ัง่ใจวา่อะไรมคุีณค่ามากกวา่กนั เงนิทองเพือ่นฝูงหรือธรรมะ อะไรทีเ่ป็นทีพ่ึง่ใหก้บั

จติใจของเราได ้ เงนิทองอาจจะพึง่ไดเ้กี่ยวกบัการดูแลรกัษาร่างกาย แต่เวลาใจเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมาเงนิทองก็พึง่ไมไ่ด ้ เพือ่นฝูงก็พึง่ไมไ่ด ้ มสีิง่เดยีวทีจ่ะพึง่ไดก้็คอืปญัญาหรือ
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ธรรมะน่ีเอง เพราะถา้มปีญัญาแลว้รบัรองไดว้า่ความทกุขท์ ัง้หลาย ไมว่า่จะเกดิขึ้นจาก

อะไรก็ตาม เช่นเกดิจากความแก่ เกดิจากความเจ็บไขไ้ดป่้วย เกิดจากความตาย เกดิ

จากการพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลาย จะไมส่ามารถเขา้มาเหยยีบยํา่จติใจ

ของเราไดเ้ลย เพราะจติของเรามปีญัญานัน่เอง เพราะปญัญาจะสอนใหจ้ติปลอ่ยวาง ให ้

รูว้า่อะไรจะเกดิขึ้นในภายภาคหนา้ เช่นถา้รูว้า่ฝนจะตก เราเตรียมร่มไว ้ ก็ไมม่ปีญัหา

อะไร เวลาไปไหนมาไหน ก็จะไมเ่ปียกฝน แต่ถา้ไมรู่ล้ว่งหนา้มาก่อนวา่ฝนจะตก แลว้ไป

ไหนมาไหนโดยไมม่ร่ีมตดิตวัไปดว้ย ก็อาจจะตอ้งเปียกฝนกลบัมา  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอน ใหเ้ตรียมตวัเตรียมใจ ไวร้บักบัสภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ทีจ่ะตอ้ง

เกดิขึ้นดว้ยปญัญา ปญัญาน้ีไม่ไดห้มายถงึจะสาปจะแช่งใหเ้ราแก่ ใหเ้ราเจ็บ ใหเ้ราตาย 

แต่จะเป็นตวัคอยเตอืนเรา เตอืนจติใหพ้รอ้มรบักบัสภาพทีจ่ะเกดิขึ้นนัน่เอง เมือ่พรอ้ม

แลว้ ก็จะไมห่ว ัน่ไหว เพราะผูท้ีร่บัรูน้ ัน้ไมไ่ดเ้ป็นไปกบัร่างกาย ผูท้ีจ่ะแก่ จะเจ็บ จะตาย

ก็คอืร่างกาย ร่างกายไมม่คีวามรูส้กึตวั เวลาแก่ก็ไมรู่ว้า่แก่ เจ็บก็ไมรู่ว้า่เจ็บ ตายก็ไมรู่ว้า่

ตาย ใจต่างหากทีค่รอบครองร่างกายน้ี เป็นผูรู้ ้ แต่ไมม่ปีญัญาก็เลยหลง หลงคดิวา่

ร่างกายเป็นใจ เวลาร่างกายเป็นอะไร ใจก็เดอืดรอ้นหว ัน่ไหวไปดว้ย แต่ถา้ไดฝึ้กฝน

ปฏบิตัธิรรมแลว้ มปีญัญาแลว้ ใจจะไมห่ว ัน่ไหว เพราะใจมทีีพ่ึง่น ัน่เอง เวลาร่างกายเป็น

อะไร ใจก็ไมท่กุขต์ามไปดว้ย เพราะสามารถรกัษาใจใหส้งบได ้ใจไมฟุ่้ งซ่าน ไมว่ติก ไม่

กงัวล เพราะมสีติ มสีมาธิ มภีาวนามยปญัญา เป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่น ัน่เอง การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๐๑ 

ชีวิตมีไวท้าํความด ี
๑๖ มิถนุายน ๒๕๔๗ 

เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ คนเราทกุๆคนเมือ่เกดิมาแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตายไปดว้ยกนัท ัง้สิ้น 

ต่างกนัตรงทีจ่ะตายก่อนตายหลงัเท่านัน้เอง บางคนมอีายุยนืยาวนาน บางคนอยู่ไดไ้มถ่งึ

ช ัว่โมงก็ตาย บางคนอยู่ไดถ้งึรอ้ยปีก็ม ี แต่ในทางพระพทุธศาสนาไมถ่อืวา่ การมอีายุส ัน้

หรือมอีายุยนืเป็นเรื่องสาํคญั สาํคญัอยู่วา่ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ไดท้าํอะไรกบัชวีติของตน 

ถา้อยู่ ๑๐๐ ปีแต่ไมไ่ดท้าํความดเีลย ก็เปลา่ประโยชน ์อยู่ไปเปลา่ๆ ถา้อยูเ่พยีงวนัเดยีว

แต่ไดท้าํคุณงามความด ีอย่างน้ีถอืวา่ด ีเพราะไดก้าํไรนัน่เอง การทาํความดน้ีีเรียกวา่เป็น

การสรา้งผลกาํไรใหก้บัตน ส่วนการทาํบาปทาํกรรมเป็นการสรา้งหน้ีสรา้งสนิ คนทีไ่มท่าํ

บาปทาํกรรมไมท่าํบญุ ก็เป็นคนทีไ่มไ่ดแ้ละไมเ่สยี  

คนเราจงึควรทาํความดไีว ้ เพราะความดเีป็นเหตขุองความสุขและความเจริญ ท ัง้ใน

ปจัจบุนัและในอนาคตทีจ่ะตามมา ชวีติของเราไมไ่ดส้ิ้นสุดทีค่วามตาย เพราะเมือ่ความ

ตายมาถงึแลว้ จติทีอ่ยู่กบัร่างกายก็ตอ้งเดนิทางต่อไป จติจะไปดกีวา่เดมิหรือแย่กวา่เดมิ 

ก็อยู่กบับญุกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ถา้ไดส้ะสมความดไีว ้ ไปขา้งหนา้ชวีติก็จะดขีึ้นกวา่เดมิ ถา้

สะสมบาปกรรมไวช้วีติก็จะแย่ลง และตราบใดทีย่งัไมไ่ดส้ะสมบญุบารมถีงึข ัน้สูงสุดแลว้ 

ชวีติก็ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิไปเรื่อยๆ เราจงึตอ้งพยายามสรา้งความด ี ทาํความดอียู่

เสมอ วนัๆหน่ึงไมค่วรปลอ่ยใหเ้วลาอนัมค่ีาผ่านไป โดยไมท่าํความดเีลย เพราะความดี

มคุีณ ไมม่โีทษ อย่าปลอ่ยใหเ้วลาหมดไปกบัการกระทาํทีไ่มเ่ป็นคุณ ไมเ่ป็นประโยชน ์

เพราะชวีติมแีต่จะหดลงไปเรื่อยๆ วนัเวลาจะค่อยๆกลนืกนิชวีติไป ถา้ไมร่ีบตกัตวงทาํ

ความดแีลว้ ไปขา้งหนา้ก็จะลาํบากลาํบน  

การเกดิของพวกเราทีถ่อืวา่ด ี ก็เป็นเพราะในอดตีเราไดเ้คยทาํความดมีา จงึทาํใหเ้รา

ไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ แทนทีจ่ะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไดม้าเกดิมอีาการ ๓๒ ครบถว้น
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บริบูรณ์ เพราะไมไ่ดไ้ปทาํบาปทาํกรรมไว ้ ไดม้าเกดิมรูีปร่างหนา้ตาสวยงามเพราะได ้

ทาํบญุทาํทานมา ไดม้าเกดิมคีวามร่มเยน็เป็นสุขเพราะไดป้ฏบิตัธิรรมมาในอดตี น่ีเป็น

เหตทุีท่าํใหค้วามเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างน้ี และถา้หม ัน่ทาํต่อไป ภพหนา้ชาตหินา้ก็จะดี

ขึ้นกวา่เดมิตามลาํดบั รูปร่างหนา้ตาก็จะดขีึ้นกวา่เดมิ สตปิญัญาความรูค้วามฉลาดก็จะ

มมีากขึ้นกวา่เดมิ ภพชาตกิ็จะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆจนในทีสุ่ดก็จะไมม่หีลงเหลอือยู่เลย 

เมือ่ถงึข ัน้นัน้แลว้ ก็แสดงวา่ไดถ้งึจดุสูงสุดของชวีติแลว้ ไดถ้งึจดุทีม่แีต่ความสุขลว้นๆ 

ทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงั ไดห้ลดุพน้แลว้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ น่ีคอืสิง่ทีค่วามดจีะมอบใหก้บัเรา  

แต่ถา้ไมส่นใจทาํความด ี มวัแต่หาความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ ทีม่อียู่กบัรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ กบัการแสวงหาตาํแหน่งหนา้ทีต่่างๆ แสวงหาความสรรเสริญเยนิยอ หา

ทรพัยส์นิเงนิทอง ก็จะมแีต่ความสุขแบบสุกเอาเผากนิ สุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แต่เมือ่

จะตอ้งไปเผชญิกบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากสิง่ต่างๆแลว้ 

จติใจก็จะมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ มคีวามทกุข ์มคีวามวุน่วายใจ แต่ถา้หม ัน่ทาํความดี

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัอย่างต่อเน่ือง

ทกุๆวนัพระก็ด ีหรือวนัเสารว์นัอาทติยก์็ด ีท่านจะมภูีมติา้นทานความทกุขท์ ัง้หลาย ทีจ่ะ

โหมกระหนํา่ใส่จติใจ เมือ่มเีหตกุารณ์รา้ยแรงเกดิขึ้นกบัชวีติของท่าน เมือ่มภูีมคุิม้กนั

แลว้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาแก่ลงไป เวลาตายไป เวลาพลดัพรากจากสิง่ต่างๆไป จติใจ

จะมทีีย่ดึทีเ่กาะ มคีวามแน่วแน่ม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหว  

น่ีแหละทาํไมเราจงึตอ้งมาทาํความดกีนั เพราะเราทกุคนปรารถนาความสุขความเจริญ 

ไมม่ใีครตอ้งการความทกุขค์วามวุน่วายใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถ

ป้องกนัได ้ ไมค่วรปลอ่ยใหเ้วลาอนัมค่ีาน้ีผ่านไป โดยไมไ่ดส้ะสมคุณงามความด ี

เหมอืนกบัคนทีรู่ว้า่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถา้เตรียมหยูกเตรียมยาไวก่้อน

ลว่งหนา้ เมือ่เวลามคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็สามารถหยบิยาขึ้นมารบัประทานไดท้นัที

โรคภยัก็จะไมรุ่มเรา้ จะหายขาดจากร่างกายไป แต่ถา้ไมเ่ตรียมหยูกเตรียมยาไว ้ ก็ตอ้ง

ถูกโรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีน สรา้งความทกุข ์ ความปวดรา้วใหก้บัชวีติ เราจงึตอ้งหม ัน่
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ทาํบญุทาํทาน หม ัน่รกัษาศีล หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หม ัน่ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ ไหวพ้ระ

สวดมนต ์ เจริญปญัญาวปิสัสนาอยู่เสมอ พจิารณาทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีวา่ ลว้นเป็น

ของไม่เที่ยงท ัง้สิ้น ลว้นเป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา สกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งจากทกุสิง่ทกุอย่างไป สิง่ทีจ่ะเอาตดิตวัไปไดก้็คอืบญุกศุล ทีจ่ะทาํใหเ้รามี

ความสุข มคีวามม ัน่คง ไมม่คีวามหว ัน่ไหว ถา้ไมไ่ดส้ะสมบญุ สะสมแต่บาปแต่กรรม 

เวลาไปก็จะไปดว้ยความรอ้นรน ไปดว้ยความวา้วุน่ขุน่มวั ไปดว้ยความหวาดกลวั  

เกดิมาควรรูว้า่หนา้ทีท่ีแ่ทจ้ริงของเราคอือะไรกนัแน่ จริงอยู่คนเราตอ้งทาํมาหากนิ หาเงนิ

หาทอง แต่หามาเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเลี้ยงชวีติ อย่าหาเงนิหาทองมาเลี้ยงกเิลสตณัหา

ความอยากต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ต่อการสรา้งบญุสรา้งกศุล อย่าไปเลี้ยง

กเิลสตณัหา เช่นอยากจะมเีงนิทองไวเ้ยอะๆ เพือ่จะไดซ้ื้อบา้นหลงัใหญ่ๆ เพือ่จะไดม้รีถ

ราคาแพงๆ เพือ่จะไดม้ขีา้วของต่างๆ ราคาแพงๆไวใ้ชไ้วเ้ก็บ มเีพชรนิลจนิดาเอาไวใ้ส่ 

เอาไวโ้ชวค์นอืน่ เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิ ไมใ่ช่ทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริงของจติใจ มมีาก

เท่าไหร่ก็มแีต่จะสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหม้มีากขึ้นไปเท่านัน้ ไมไ่ดส้รา้งความ

สงบความสุข ความม ัน่คงใหแ้ก่จติใจเลย แต่จะคอยสรา้งความหวาดความกลวัอยู่เสมอ 

กลวัวา่สกัวนัหน่ึงสิง่ต่างๆทีไ่ดส้ะสมไว ้จะตอ้งสูญเสยีไป จะตอ้งหมดไป จะตอ้งจากกนั

ไป  

การทาํงานทาํการเป็นหนา้ทีข่องเรา แต่ทาํเพือ่ดูแลร่างกายและจติใจ ร่างกายก็ใหม้ปีจัจยั 

๔ คอือาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่มใหพ้อเพยีง ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นของทีม่ ี

ราคาแพงๆ มไีวเ้ท่าทีจ่าํเป็น แลว้ก็ไมต่อ้งใหห้รูหราจนเกนิไป เพราะสิง่เหลา่น้ีเขามหีนา้ที่

ของเขา จะถูกหรือจะแพงเขาก็ทาํหนา้ทีข่องเขาไดเ้หมอืนกนั บา้นสบิลา้นกบับา้นหน่ึง

แสนบาท ก็หลบแดดหลบฝนไดเ้หมอืนกนั อาหารมื้อละ ๕๐ บาทกบัอาหารมื้อละ ๕๐๐ 

บาท ก็อิม่เหมอืนกนั เสื้อผา้ชดุละ ๒๐๐ กบัชดุละ ๒,๐๐๐ หรือ ๒๐,๐๐๐ ก็ใส่ปกปิด

ร่างกายไดเ้หมอืนกนั ยารกัษาโรคก็เป็นเช่นเดยีวกนั ถา้กนิแลว้หายจากโรค จะถูกหรือ

จะแพง ก็ไมส่าํคญั สาํคญัอยู่ทีโ่รคภยัไขเ้จ็บหายหรือไม ่ ถา้หายก็ใชไ้ดแ้ลว้ น่ีคอืส่วน

ของร่างกายทีต่อ้งดูแล  
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อกีส่วนหน่ึงทีจ่ะตอ้งดูแลก็คอืจติใจ ดว้ยการทาํความด ี ละเวน้จากการทาํบาปทาํกรรม 

ขดัเกลาจติใจอยู่เสมอ ชาํระกเิลสตณัหา ความโลภความโกรธความหลงความอยาก

ท ัง้หลายใหห้มดสิ้นไป เพราะสิง่เหลา่น้ีเป็นเหตทุีจ่ะสรา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วาย

ใหก้บัใจอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ภพชาตทิีจ่ะตามมาก็เกดิจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆ กเิลสตณัหาท ัง้หลายเท่านั้น ที่เป็นตน้เหตขุองการเกดิ ถา้ได ้

ศึกษาธรรมะ ปฏบิตัธิรรมตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน กเิลสตณัหาต่างๆกจ็ะ

ค่อยๆหมดไป ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เหมอืนกบัสิง่สกปรกทีช่าํระดว้ยนํา้นัน่แหละ ค่อยๆ

ชาํระไปเรื่อยๆ ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เช่นศาลาหลงัน้ีถา้อยู่คนเดยีว ตอ้งทาํความสะอาด ก็

ค่อยๆกวาดค่อยๆถูไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็สะอาด สะอาดจากความพากเพยีร ทีพ่ยายามทาํ

อย่างต่อเน่ือง ไมท่อ้แท ้ไมบ่่นและไมม่องไปมากกวา่ขอบเขตทีก่าํลงัทาํอยู่ อย่าไปมองวา่

โอโ้ฮกวา่จะไปถงึนิพพานได ้ มนัไมไ่หวแลว้ มนัเกนิความสามารถของเรา ถา้คดิอย่างน้ี

แลว้ จะเกดิความทอ้แท ้ แลว้จะไมม่กีาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัเิหมอืนกบัคนทีเ่ดนิทาง ถา้ตอ้ง

เดนิทางสกั ๕ กโิล ๑๐ กิโล พอมองระยะทางก็จะรูส้กึวา่มนัไกลเหลอืเกนิ คงจะเดนิไม่

ไหว แต่ถา้บอกวา่เราเดนิไปทลีะกา้วก็พอ เอาแค่น้ีแหละ ขอใหไ้ดก้า้วไปทลีะกา้ว เดนิไป

เรื่อยๆทลีะกา้ว กา้วหน่ึงมนัไมย่ากหรอก ถา้เดนิไปทลีะกา้ว ในทีสุ่ดก็จะไปถงึ ๕ กโิล 

๑๐ กโิล ของมนัเอง  

ฉนัใดมรรคผลนิพพานอนัประเสริฐเลศิโลกนัน้ ถงึแมจ้ะรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีไ่กลเกนิเอื้อม

สาํหรบัพวกเราก็ตาม แต่มนัก็เกดิจากการกระทาํวนัต่อวนันัน่แหละ วนัๆหน่ึงถา้ทาํอย่าง

ต่อเน่ือง ทกุวนัถา้ไดท้าํบญุใส่บาตร ทกุวนัถา้ไดร้กัษาศีล ทกุวนัถา้ไดไ้หวพ้ระสวดมนต ์

ไดน้ ัง่ทาํสมาธิ ไดป้ลงอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะค่อยๆสะสมขึ้นไปเอง จนถงึ

จดุทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกไดไ้ปถงึ ก็คอืพระนิพพาน แดนแห่งความ

เกษมสาํราญ แดนแห่งบรมสุข แดนแห่งการสิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิ มนัไม่เป็น

สิง่สุดวสิยัของพวกเราเลย ถา้สุดวสิยัแลว้พระพทุธเจา้จะไมเ่สยีเวลามาประกาศธรรม

สอนพวกเรา เพราะพระพทุธเจา้ทรงทราบดวีา่ พวกเรากบัพระพทุธเจา้ก็เป็นมนุษย์

ธรรมดาเหมอืนกนั พระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้กดิมาเป็นพระพทุธเจา้โดยอตัโนมตั ิ พระพทุธเจา้

เกดิมาก็เป็นปถุชุนเหมอืนเรา มกีเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจ
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เหมอืนๆกนัท ัง้นัน้ แต่พระพทุธเจา้เป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมาไดก้็เพราะมวิีริยะ ความ

พากเพยีรทีจ่ะทาํแต่ความด ี ละการกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย มคีวามขยนัหม ัน่เพยีรใน

การขดัเกลา ชาํระกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงท ัง้หลาย ใหอ้อกไปจาก

จติจากใจนัน้เอง จนกลายเป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง  

พวกเราก็เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ คอืไดเ้กดิเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ มอีาการ ๓๒ ครบ

บริบูรณ์เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ แต่กลบัโชคดกีวา่พระพทุธเจา้เสยีอกี ตรงทีม่คีนส ัง่สอน 

มคีนคอยชี้ทาง คอยบอกวา่ควรจะไปทางไหน พระพทุธเจา้ทรงลาํบากกวา่พวกเรามาก 

เพราะไมม่ใีครสอน ในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้มาประสูตนิ ัน้ ไมม่พีระพทุธศาสนาหลง

เหลอือยู่แลว้ จงึไมม่ใีครรูเ้รื่องของการดบัทกุข ์ การตดัภพตดัชาต ิตดัการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ พระพทุธเจา้จงึตอ้งลาํบากลาํบนมากกวา่พวกเราอกี เป็นรอ้ยๆเท่า พนัๆเท่า แต่ก็ไม่

ทรงทอ้แท ้ ถา้เป็นกบัการเดนิทาง พระพทุธเจา้ก็ตอ้งเดนิทางไกลกวา่เราเป็นรอ้ยเป็นพนั

เท่า เราเดนิทางใกลนิ้ดเดยีว เพราะมแีผนที ่ ไมต่อ้งวกไปเวยีนมา ไมต่อ้งหลงไปผดิทาง

เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ตอ้งหลงไป เรามคีนเขยีนแผนทีบ่อกเราแลว้วา่ จากทีน่ี่ไปถงึที่

น ัน่ไปอย่างไร ทางตรงเป๊ะเลย ไปอย่างน้ี ไปทางน้ีเถดิ แลว้เดีย๋วเดยีวก็ถงึ แลว้ก็งา่ย

ดว้ยไมย่ากไมล่าํบาก  

การทีจ่ะไปถงึหรอืไมถ่งึนัน้ อยู่ทีต่วัเรา วา่มศีรทัธาความเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนหรือไม ่ มวิีริยะความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะดาํเนินตามแนวทาง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนหรือไม ่ มขีนัติความอดทนอดกล ัน้หรือไม ่ สิง่เหลา่น้ีมอียู่ในตวัของเราอยู่แลว้ แต่

ไมเ่อาออกมาใชเ้ท่านัน้เอง ส่วนใหญ่เราจะใชไ้ปกบัสิง่ทีผ่ดิ เราจะมคีวามขยนัถา้ไปทาํ

อะไรสกัอย่างหน่ึงทีถู่กใจเรา เช่นเวลาโกรธใคร เกลยีดใคร เราจะมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร

ทีจ่ะทาํลายลา้งเขาใหไ้ด ้ น่ีแสดงวา่เรามคีวามพากเพยีร มคีวามอดทน เราจะรอจอ้งทาํ

รา้ยเขาจนกวา่จะไดท้าํรา้ยเขา แต่เรามคีวามขยนั มคีวามอดทน ไปในทางของกเิลส ของ

ตณัหาเท่านัน้เอง แทนทีจ่ะเอาความขยนัความอดทนมาใชใ้นทางทีถู่กทีด่ ี ในทางทีจ่ะ

นาํพาไปสู่ความสุขและความเจริญ แต่กลบัไมใ่ชก้นัเท่านัน้เอง  
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แต่วนัน้ีเราโชคดทีีไ่ดม้าเกดิ ในขณะทีย่งัมพีระพทุธศาสนาหลงเหลอือยู่ในโลก มกีาร

สอนมกีารปฏบิตัธิรรม มผูีน้าํพา มเีพือ่นทีค่อยจะชวน คอยจะดงึใหไ้ปในทศิทางทีด่ ีจงึ

ไมค่วรปลอ่ยโอกาสอนัดงีามน้ีใหผ้่านไป อย่าไปหลงกบัการสะสมทรพัยส์มบตั ิ ขา้วของ

เงนิทอง สะสมความสุขทางโลกน้ีมากจนเกนิไป หามาเท่าทีจ่าํเป็นก็พอแลว้ เพือ่จะไดม้ี

เวลามากๆเอาไวท้าํบญุทาํทาน รกัษาศีลปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนากนั จะดี

เสยีกวา่ เพราะน่ีเป็นทรพัยส์มบตัทิีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะเกดิขึ้นมาภายในใจของเรา เป็นทรพัยท์ี่

จะทาํใหเ้รากลายเป็นมหาเศรษฐ ี เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลายไดก้ลายเป็นเศรษฐกีนั ท่านเป็นเศรษฐธีรรม ซึง่มคีวามสุขมากกวา่เศรษฐทีาง

โลกทางเงนิ ซึง่มคีวามสุขก็ช ัว่ขณะทีไ่ดเ้อาเงนิไปใชเ้ท่านัน้เอง แต่ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้ง

กลายเป็นทาสของเงนิ ตอ้งอาศยัเงนิเป็นผูใ้หค้วามสุข ถา้วนัไหนไมม่เีงนิไมม่ทีอง วนันัน้

ก็จะมแีต่ความทกุข ์ เวลามเีงนิก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา มคีวามกงัวล กลวัจะสูญหายไป 

กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมาอกี  

เศรษฐเีงนิจงึไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่เศรษฐธีรรมน้ีเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะเมือ่มี

ธรรมแลว้ กเิลสตณัหา ความโลภความอยากท ัง้หลาย ก็จะไมม่อียู่ในใจ เมือ่ไมม่คีวาม

โลภ ความอยาก ความอิม่ความพอ ก็จะปรากฏขึ้นมา อยู่เฉยๆก็มคีวามสุขแลว้ ไมต่อ้ง

หวาดกลวัวา่จะมใีครจะมาแยง่ความสุขในใจของตนไป ไมต่อ้งหวาดกลวัวา่จะมใีครมา

ขโมยธรรมะทีม่อียู่ในใจไป เพราะเป็นสมบตัทิีอ่ยู่ภายใน ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก ไม่มใีครจะ

มาฉุดกระชากลากไปจากใจได ้ เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง และไปกบัเราดว้ยเมือ่ตายไป อยู่กบั

ใจ ใจไปทีไ่หนธรรมะก็จะไปกบัใจ ไมเ่หมอืนกบัสมบตัขิา้วของเงนิทองท ัง้หลายทีอ่ยู่ใน

โลกน้ี มนัเป็นของโลกน้ี เราเพยีงยมืมาใช ้ เมือ่ตายไปก็ตอ้งคนืทกุสิง่ทกุอย่างใหก้บัโลก

น้ีไป ใครจะเอาไปก็เป็นเรื่องของเขา เราไมม่สีทิธิทีจ่ะไปหา้มเขาได ้ เวลาเราตายไปแลว้ 

เราก็ไมม่สีทิธิแลว้ กลายเป็นคนขอทานไปก็วา่ได ้ เพราะไมม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองหลง

เหลอือยู่เลย  

แต่ถา้ไดส้ะสมบญุกศุลไว ้ ไดส้ะสมธรรมะไว ้ น่ีแหละคอืทรพัยท์ีแ่ทจ้ริง เราจะเป็น

เศรษฐที ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ และในขณะทีต่ายไป ถา้ยงัไมถ่งึการสิ้นสุดแห่งการเวยีน
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วา่ยตายเกดิ ภพชาตทิีร่ออยู่ขา้งหนา้ก็จะเป็นภพชาตทิีเ่จริญรุ่งเรืองกวา่เดมิ รํา่รวย

กวา่เดมิ โอกาสทีจ่ะสิ้นทกุขก์็มมีากกวา่เดมิ การทาํความดจีงึไมม่ส่ีวนเสยีเลย มแีต่กาํไร

ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต จงึไมค่วรปลอ่ยโอกาสอนัดน้ีีใหผ้่านไป เพราะการได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยแ์ต่ละครัง้นัน้เป็นของยาก ขึ้นอยู่กบับญุบารมทีีไ่ดส้ะสมไว ้ ถา้

สะสมมาก โอกาสทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็มมีาก โอกาสทีจ่ะไดก้ลบัมาสะสมบญุ

บารมกี็มมีาก บญุบารมกี็จะมมีากยิง่ๆขึ้นไป ทาํใหภ้พชาตลิดนอ้ยถอยลงไปอย่าง

รวดเร็ว แต่ถา้ไมใ่ชโ้อกาสอนัดทีีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์มาสะสมคุณงามความดกีนั มวัแต่ไป

หาความสุขทางโลกแลว้ ชาตหินา้อาจจะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี หลายภพหลาย

ชาตเิลยทเีดยีว อาจจะตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมเป็นเดรจัฉานบา้ง หรือไปตกในนรก ก็ขึ้นอยู่

กบับาปกรรมทีไ่ดท้าํไว ้จงึอย่าประมาทในเรื่องของเวลา  

คนเราเกดิมาแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตาย ไมม่ใีครรูว้า่จะตายเมือ่ไหร่ ไมม่ใีครรูว้า่ จะมี

อายุยนืยาวนานสกัเพยีงไร แต่เราไมต่อ้งไปกงัวล ขอใหเ้อาวนัต่อวนัน่ีแหละเป็นตวั

สาํคญั ขณะน้ียงัมชีวีติอยู่ อย่าปลอ่ยใหเ้วลาทีม่คุีณค่าอย่างยิง่น้ีหมดไป กบัการสะสม

สิง่ทีไ่มม่สีาระเลย ขอใหพ้ยายามสะสมสิง่ทีเ่ป็นสาระ เป็นคุณเป็นประโยชน ์คอืบญุกศุล 

คุณงามความด ี ธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนใหพ้วกเราศึกษาและปฏบิตักินั 

พยายามทาํใหม้ากๆ ทกุวนัทกุเวลา เวลาใดทีม่เีวลาวา่งก็ขอใหห้นัเขา้หาธรรมะกนั 

แทนทีจ่ะไปเปิดฟงัเรื่องราวทีส่รา้งความวุน่วาย เรื่องราวทีไ่มม่สีาระกบัจติใจ เปิดหา

ธรรมะฟงักนั หาเทปมาฟงัก็ได ้หาหนงัสอืธรรมะมาอ่านก็ได ้หรือหาหอ้ง หาสถานทีส่งบ

สงดั นัง่ทาํจติใจใหส้งบ หาความสงบใหม้ากๆ เพราะมคีวามสงบมากเท่าไหร่ ก็แสดงวา่

เรามธีรรมะมากเท่านัน้ เมือ่มธีรรมะมากแลว้ กเิลสตณัหาก็จะนอ้ยลงไป ความทกุข ์

ความวุน่วายใจก็จะนอ้ยลงไป  

อย่าไปดบัทกุขด์ว้ยการหาความทกุขม์าเพิม่ ดว้ยการหาเงนิทอง หาตาํแหน่งหนา้ที ่ หา

บริษทับริวาร หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะมคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่พ่วงมาดว้ย 

ไมเ่ชื่อลองพจิารณาดูเอาก็แลว้กนั คนทีเ่สพยาเสพตดินัน้มคีวามสุขหรือไม ่ มคีวามสุข

แต่มคีวามทกุขห์รือไม ่ มมีากกวา่ความสุขเสยีอกี คนทีเ่สพสุรายาเมาก็เหมอืนกนั สิง่



51 
 

เหลา่น้ีมคีวามทกุขซ์่อนอยู่ แต่คนทีไ่มฉ่ลาด คนทีไ่มใ่ชโ้ยนิโสมนสกิาร คอืใคร่ครวญ

พจิารณาดว้ยความรอบคอบ ท ัง้เหตแุละผลแลว้ จะไมเ่หน็ความทกุข ์จะไมเ่หน็โทษของ

อบายมขุท ัง้หลาย จะเหน็แต่คุณอย่างเดยีว เพราะเวลาไดเ้สพอบายมขุแลว้มคีวามสุข 

แต่เป็นความสุขทีไ่ดใ้นขณะทีเ่สพเท่านัน้เอง แต่โทษหรือทกุขท์ีจ่ะตามมานัน้มองไมเ่หน็ 

เมือ่เกดิขึ้นแลว้ก็ไมรู่ว้า่มาจากการเสพสิง่ต่างๆนัน่เอง จงึขอใหพ้ยายามศึกษาใหเ้หน็ซึ้ง

แก่ใจวา่ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นคุณ เพราะเมือ่รูแ้ลว้ จะไดแ้ยกแยะไดถู้ก สิง่ใดทีเ่ป็น

โทษจะไดล้ะเวน้ ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวดว้ย สิง่ใดเป็นคุณเป็นประโยชน ์ ก็ทาํใหม้ากๆยิง่ๆขึ้นไป 

เมือ่ทาํไดอ้ย่างน้ีแลว้โทษทีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่มด่กี็จะไมป่รากฏ มแีต่ความสุขความ

เจริญอย่างเดยีว การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๐๒ 

ใจเป็นประธาน 
๒๔ มิถนุายน ๒๕๔๗ 

การมาวดัเพือ่ทาํบญุถวายทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการมาทาํนุ

บาํรุงดูแลรกัษาใจ เพราะใจเป็นสว่นที่สาํคญัที่สดุของชีวิต ชวีติจะด ี จะกา้วหนา้ จะสุข 

จะเจริญรุ่งเรือง ก็ขึ้นอยู่กบัใจทีด่นี ัน่เอง ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ดว้ยการประพฤติ

ปฏบิตัใินศีลในธรรม ใจจะเป็นใจทีด่ไีมไ่ด ้ เพราะใจตอ้งอาศยัศีลธรรมเป็นเครื่องเชดิชู 

เป็นเครื่องส่งเสริม ใหเ้ป็นใจทีด่ ี ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแล ใจกจ็ะเป็นใจทีไ่มด่ ี เมือ่ใจไมด่ ี

ชวีติก็จะไมด่ตีามมา ใจทีไ่มด่กี็คอืใจทีถู่กอาํนาจของกเิลสตณัหาโมหะอวิชชาครอบงาํ ที่

จะฉุดลากใจใหล้งไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่ความเสือ่ม ความทกุขท์ ัง้หลาย พระพทุธเจา้จงึทรงเนน้

สอนพทุธศาสนิกชน ใหเ้หน็ความสาํคญัของใจ วา่ใจเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดของชวีติ ใจเป็น

ใหญ่ ใจเป็นประธาน ทกุสิง่ทกุอย่างสาํเร็จไดด้ว้ยใจ ถา้ใจด ี ใจก็จะสรา้งสิง่ทีด่ ี

ความสขุความเจริญ สวรรค ์ มรรคผลนิพพาน การสิ้นสดุแหง่การเวียนว่ายตายเกดิ ก็

เกดิจากใจทีไ่ดร้บัการทาํนุบาํรุงรกัษา ดว้ยคุณธรรมความดที ัง้หลายนัน่เอง ใจจะทกุข ์

จะวุน่วาย จะเดอืดรอ้นเพราะขาดคุณงามความด ี ขาดบญุ ขาดกศุล ขาดธรรมะ ทีจ่ะ

คอยฉุดลากใจใหถ้อยห่างจากความเลวรา้ยท ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการนาํพาของความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความไม่รูใ้นสิ่งที่ถูกตอ้งท ัง้หลาย  

ถา้มธีรรมะใจก็จะมแีสงสวา่ง เมือ่มแีสงสวา่งก็จะเหน็สิง่ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํ 

เหน็วา่อะไรถูก เหน็วา่อะไรผดิ อะไรเป็นเหตขุองความสุข อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์

เมือ่เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ก็สามารถหลกีเลีย่งเหตขุองความทกุขท์ ัง้หลายได ้ ไมไ่ปกระทาํ

ในสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา หลกีเลีย่งจากความชัว่ ความเสยีหายท ัง้หลาย แต่

ถา้ใจไมม่ธีรรมะแสงสวา่ง ก็เปรียบเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดื ย่อมไมส่ามารถเหน็สิง่

ต่างๆได ้ ย่อมไมส่ามารถเหน็ผดิถูกดชี ัว่ได ้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็จะเหน็กลบัตาลปตัรไป มี
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มิจฉาทิฏฐ ิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็สิง่ทีด่วีา่เป็นสิง่ทีไ่มด่ ี เหน็สิง่ทีไ่มด่วีา่เป็นสิง่ทีด่ ี

จะเหน็กลบักนั เมือ่เหน็กลบักนั แทนทีจ่ะเดนิถอยออกจากความทกุข ์ ก็จะเดนิเขา้หา

ความทกุข ์ เหมอืนกบัเดนิเขา้หากองไฟนัน่แหละ ถา้เดนิเขา้หากองไฟก็จะตอ้งถูกไฟเผา

ผลาญไปในทีสุ่ด เพราะความมดืบอดพาไป ทาํไมคนเราจงึตอ้งเดนิเขา้หาในสิง่ทีไ่มด่ี

ท ัง้หลาย ก็เพราะความไมรู่น้ ัน่เอง คอืขาดธรรมะแสงสวา่ง ขาดสมัมาทิฏฐ ิ ความ

เหน็ชอบ เหน็ถูกตอ้ง จงึหลงอยู่กบัสิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ไมรู่จ้กัหยุดจกัหยอ่น 

อะไรเลา่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัต่อใจ แต่ใจกลบัไปเหน็วา่เป็นสิง่ทีด่ ี ก็พวกอบายมขุท ัง้หลาย 

เช่นสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ความเกยีจครา้น รวมไปถงึ

การกระทาํผดิศีลผดิธรรม เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูด

ปดมดเทจ็ ซึง่ลว้นเป็นตน้เหตขุองความทกุขท์ ัง้สิ้น  

แต่ทาํไมคนเราจงึยงัหลงอยู่กบัอบายมขุท ัง้หลาย กบัการทาํผดิศีลผดิธรรม เพราะใจมี

ความมดืบอด ขาดธรรมะแสงสวา่งนัน่เอง จึงเหน็วา่อบายมขุและการทาํบาปทาํกรรม เป็น

ของทีไ่มเ่สยีหายอะไร ทาํได ้ ทาํแลว้มคีวามสุข มคีวามเพลดิเพลนิ เวลากนิเหลา้เขามี

ความสุข มคีวามเพลดิเพลนิ เวลาเลน่การพนนัเขาก็มคีวามสุข มคีวามเพลดิเพลนิ เวลา

ออกไปเทีย่วยามคํา่คนื เขาก็มคีวามสุข มคีวามเพลดิเพลนิ เวลาเขามคีวามเกยีจครา้น 

เขาก็มคีวามสุข มคีวามเพลดิเพลนิเหมอืนกนั แต่เขาหารูไ้มว่า่มนัเป็นความสุข ความ

เพลดิเพลนิช ัว่ขณะเท่านัน้เอง แต่หลงัจากนัน้แลว้เขาจะตอ้งลาํบาก จะตอ้งทกุข ์ เพราะ

การไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุท ัง้หลาย ไมไ่ดผ้ลติอะไรออกมาใหเ้ป็นทีพ่ึง่พาอาศยัได ้

นัน่เอง มแีต่จะคอยดูดเอาทรพัยากรต่างๆทีม่อียู่ใหห้มดไป ทรพัยส์นิเงนิทอง เวลาทีม่ ี

ค่า สุขภาพร่างกาย ก็จะถูกอบายมขุดูดไป ดูดไป จนไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ จนไม่

สามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนได ้ ก็เลยตอ้งไปทาํในสิง่ทีเ่สยีหายกบัผูอ้ืน่ ไปลกัทรพัย ์ ไปฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปโกหกหลอกลวง  

น่ีคอืผลทีเ่กดิขึ้น จากการไมท่าํนุบาํรุงดูแลรกัษาใจ ดว้ยคุณธรรมความดงีามท ัง้หลาย 

ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัอย่างสมํา่เสมอ มาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะเมือ่ทาํสิง่เหลา่น้ีแลว้ ใจจะมคีวามดไีวต่้อตา้นสิง่ทีจ่ะฉุดลากใจ 
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ใหไ้ปสู่ความชัว่ท ัง้หลาย คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง เจา้ ๓ ตวัน้ีแหละเป็น

ตวัการสาํคญัทีสุ่ด ทีม่อียู่ในใจของเรา ถา้ไมไ่ดร้บัการชาํระปลดเปลื้องดว้ยการเขา้หา

ธรรมะ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม เจา้ตวักเิลสตณัหาคอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากท ัง้หลาย จะมอีาํนาจอยู่ภายในใจ จะเป็นตวัส ัง่การ ใหใ้จไปทาํในสิง่ทีจ่ะตอ้ง

มาเสยีใจในภายหลงั แต่ถา้มธีรรมะแสงสวา่ง อย่างวนัน้ีทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมกนั เราก็จะรู ้

วา่อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นภยั อะไรเป็นตวัชกัจูงเราไปสู่โทษ ไปสู่ภยัท ัง้หลาย เราก็

พยายามต่อสูข้ดัขนื ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ธรรมน้ีเท่านัน้แหละทีจ่ะสามารถทาํลายความ

ชัว่รา้ยท ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายในใจของเราได ้ 

ธรรมก็เปรียบเหมอืนกบันํา้กบัผงซกัฟอก ทีเ่ราใชซ้กัฟอกเสื้อผา้ ถา้ไมม่นีํา้ ไมม่ี

ผงซกัฟอก เสื้อผา้จะไมส่ะอาด แต่จะเป้ือนอยู่อย่างนัน้ แต่ถา้เอาเสื้อผา้ลงไปแช่ในนํา้กบั

ผงซกัฟอก ทิ้งไวส้กัระยะหน่ึง แลว้ก็เอามาขยี้ เอามาซกั เดีย๋วเดยีวสิง่สกปรกท ัง้หลายที่

ตดิอยู่ในเสื้อผา้ ก็จะหลดุลอยออกมาหมดสิ้น ธรรมะก็เป็นอย่างนัน้ ถา้มธีรรมะอยู่

ภายในใจแลว้ ธรรมะก็จะชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความไม่ด ี ความ

เลวรา้ยท ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดสิ้นไป เมือ่ใจสะอาดหมดจดแลว้ จะเป็นใจทีม่ ี

แต่ความสุขโดยถ่ายเดยีว ความสขุความทกุขท์ี่แทจ้ริงนั้นไม่ไดอ้ยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจ ถา้มี

ธรรมะใจก็มสุีข ถา้มกีเิลสตณัหาใจก็เป็นทกุข ์ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความรวยความจน ไม่ได ้

อยู่กบัฐานะสูงตํา่ เป็นพระหรือฆราวาส ไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่เหลา่น้ี สิง่เหลา่น้ีเป็นเพยีง

องคป์ระกอบเท่านัน้เอง แต่ไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะใหเ้กดิสุขหรือเกดิทกุขก์บัใจ ตวัที่จะทาํให ้

เกดิสขุ เกดิทกุขก์บัใจ กค็ือธรรมะกบักเิลสเท่านั้น ธรรมะกบักเิลสจงึเป็นศตัรูกนัอยู่

เสมอ เป็นคู่ต่อสูก้นัอยู่เสมอ ถา้มธีรรมะกเิลสก็จะถอยออกไป ถา้ขาดธรรมะกเิลสก็จะ

ฮกึเหมิมกีาํลงั ธรรมะกบักเิลสเป็นเหมอืนแสงสวา่งกบัความมดื ถา้แสงสวา่งมมีากกวา่ 

ความมดืก็จะหายไป ถา้ความมดืมมีากกวา่ แสงสวา่งก็จะหายไป ถา้ตอ้งการใหใ้จมี

ความสุขมากๆ ก็ตอ้งสรา้งธรรมะใหม้ากๆ แต่ถา้ไมส่รา้งธรรมะ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ ความมดืคอืกิเลสก็จะครอบงาํ

จติใจ เมือ่ครอบงาํแลว้ การกระทาํก็จะไปในทศิทางทีไ่มด่ ีทีจ่ะสรา้งความเสยีหาย ความ
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เศรา้โศกเสยีใจใหก้บัใจอย่างแน่นอน จงึไมค่วรประมาทในเรื่องการทาํบญุทาํทาน การ

รกัษาศีล การปฏบิตัธิรรม  

ถา้ปรารถนาความสุขความเจริญอย่างแทจ้รงิ จะขาดสิง่เหลา่น้ีไมไ่ด ้ เพราะถา้ขาดแลว้ 

จะไมม่คีวามสุขใจ จติใจจะไมเ่จริญท ัง้ๆทีม่สีิง่อย่างอืน่มากมาย เช่นมเีงนิทอง มสีมบตัิ

ขา้วของ มบีริษทั มบีริวารมากมาย แต่นัน่ไมไ่ดห้มายความวา่ใจจะมคีวามสุข ใจจะ

เจริญ เพราะการไดส้มบตัมิามากมายนัน้ บางครัง้ก็ไมไ่ดม้าดว้ยความด ี แต่ไดม้าดว้ย

ความไมถู่กตอ้ง เช่นจากการคดโกงเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ยวธิีการต่างๆ อย่างน้ีเรียกวา่

เป็นการสรา้งความเสือ่มใหก้บัจติใจ ใจไมไ่ดเ้จริญ เพราะใจจะเจริญได ้ ตอ้งเจริญดว้ย

ศีลธรรม ถา้จะรํา่รวยก็ตอ้งรํา่รวยดว้ยความถูกตอ้ง ดว้ยการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ย

การไมไ่ปทาํผดิศีลผดิธรรม อย่างน้ีใจจงึจะไมเ่สือ่ม แต่ถา้ไดส้ิง่ต่างๆมาดว้ยการสรา้ง

ความเดอืดรอ้นเบยีดเบยีนผูอ้ืน่แลว้ ถงึแมจ้ะมสีมบตัเิงนิทองมากมาย แต่ใจกลบัเสือ่ม

ทรามลงไป จากมนุษยก์็กลายเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกไป 

เพราะใจไมไ่ดร้บัการรกัษา ดว้ยคุณธรรมความดงีามนัน่เอง เพราะความโลภมอีาํนาจ

ผลกัดนั ใหก้ลา้ทาํบาปทาํกรรม เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่นตอ้งการ ตอ้งการสามหีรือภรรยา

ของผูอ้ืน่ ก็เอามาโดยไมเ่กรงกลวัต่อบาปต่อกรรม ไดม้าแบบน้ีไมด่ ี เพราะจะเสยีสิง่ทีม่ ี

คุณค่าในจติใจไป คอืเสยีความเป็นมนุษยไ์ปนัน่เอง  

คนเราจะเป็นมนุษยไ์ดส้มบูรณ์ จะตอ้งมศีีล ๕ บริบูรณ์ ขาดศีล ๕ เมือ่ไหร่แลว้ แสดง

วา่ใจไดเ้สือ่มลงไปสู่เดรจัฉานบา้ง เปรตบา้ง อสุรกายบา้ง สตัวน์รกบา้ง ขึ้นอยู่กบัการ

กระทาํบาปกรรม วา่จะมมีากนอ้ยเพยีงไร และดว้ยสาเหตอุนัใด ถา้ทาํมากและรุนแรงก็

จะตอ้งเสือ่มลงไปมาก เสือ่มลงไปถงึข ัน้นรกเลยทเีดยีว เช่นเกดิความโกรธแคน้แลว้ไป

ฆ่า ไปทาํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ ท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งฆ่าเลย แต่ฆ่าเพราะความ

โกรธแคน้ ขาดความเมตตา อย่างน้ีตายไปก็ตอ้งตกนรกไป แต่ถา้ฆ่าดว้ยความจาํเป็น 

เช่นมอีาชพีเป็นชาวประมง ตอ้งออกไปหาปลามาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพราะความจาํเป็น 

คดิวา่ไมเ่ป็นไร แต่ก็ยงัเป็นบาปอยู่ เพราะความไมรู่ค้วามหลงพาไป ก็จะตกลงไปเป็น

เดรจัฉาน พวกเดรจัฉานเขาฆ่ากนัเพือ่ยงัชพี แต่ไมไ่ดฆ่้าเพราะความโกรธแคน้เกลยีดชงั 
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เขาจงึเป็นแค่เดรจัฉาน แต่ผูท้ีฆ่่าผูอ้ืน่ดว้ยความโกรธแคน้เกลยีดชงันัน้ จะตอ้ง

กลายเป็นสตัวน์รกไป ท ัง้ๆทีย่งัเป็นคนอยู ่แต่ใจไดก้ลายเป็นสตัวน์รกไปแลว้ ถา้ฆ่าผูอ้ืน่

เพือ่ยงัชพี เช่นเป็นเพชฌฆาต เป็นทหาร เป็นตาํรวจ เวลาต่อสูก้บัผูร้า้ยท ัง้หลาย ก็ตอ้ง

ฆ่าเขา อย่างน้ีก็เป็นบาปเป็นกรรม ทาํใหจ้ติใจเสือ่มลงไปในข ัน้เดรจัฉาน ถา้แสวงหาสิง่

ต่างๆมาดว้ยความโลภ ดว้ยความอยาก อยากจะรวย อยากจะมสีมบตัมิากมายก่ายกอง

ลน้ฟ้า อย่างน้ีก็จะกลายเป็นเปรตไป ถา้เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ดว้ยความกลวั ก็จะกลายเป็น

อสุรกายไป  

น่ีคอืความเสื่อมทีจ่ะตามมา ถา้ละเมดิศีล ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี 

พูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง เมือ่ทาํไปแลว้จะตอ้งกลายเป็นสตัวป์ระเภทใดประเภทหน่ึง

ใน ๔ ประเภทน้ีเท่านัน้ ถา้ไมต่อ้งการทีจ่ะใหจ้ติใจเสือ่มลงไปในสภาพนัน้ ก็ตอ้งฝืน

ความรูส้กึภายในใจ เวลาเกดิความโกรธก็จะตอ้งเจริญเมตตา คอืใหอ้ภยั อย่าไปถอืโทษ

โกรธเคอืงกนั ถอืวา่เป็นการใชห้น้ีเก่าไป เราเคยไปทาํอะไรเขามา ตอนน้ีเขาก็เลยมาทาํ

กบัเรา ก็ถอืวา่ใชห้น้ีคนืกนัไป ผ่านไปแลว้ก็ผ่านไป สิง่ทีเ่ขาวา่เขาทาํเรา มนัก็ผ่านไปแลว้ 

ไปโกรธแคน้โกรธเคอืงก็ไมไ่ดท้าํอะไรใหด้ขีึ้น แต่กลบัทาํใหใ้จรอ้น ใจเป็นทกุขข์ึ้นมาเสยี

เปลา่ๆ ถา้มคีวามเมตตา ใหอ้ภยัเขาได ้ใจก็สงบ ใจก็เยน็ ถา้เกดิมคีวามโลภ ความอยาก 

เพือ่รกัษาชวีติของตนไว ้ ก็พยายามหามาดว้ยสมัมาชีพ ไมเ่บยีดเบยีนสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ถงึแมจ้ะตอ้งไปเป็นขอทาน ก็ยงัดกีวา่ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ถงึแม ้

จะตอ้งไปลา้งสว้มเป็นภารโรง ก็ยงัดกีวา่ไปยงินกตกปลา  

ขอใหย้ดึความถูกตอ้งเป็นเครื่องดาํเนินชวีติ ถงึแมจ้ะยากจน จะตํา่ตอ้ย แต่อย่างนอ้ยใจ

ไมต่ํา่ไปดว้ย ใจยงัสูงอยู่ เพราะรกัษาใจดว้ยคุณงามความด ี ดว้ยธรรมะน้ีเอง ถา้อยาก

ใหใ้จเจริญสูงขึ้น เมือ่มโีอกาส มเีงนิทองเหลอืใช ้ มสีมบตัขิา้วของเหลอืใช ้ ก็ใหเ้อาไป

แจกจ่ายผูอ้ืน่ทีเ่ดอืดรอ้น อย่างน้ีก็จะพฒันาใจใหสู้งขึ้น ใหก้ลายเป็นเทพ เป็นเทวดา

ขึ้นมา มนัเกดิจากการกระทาํของเรา การใหท้านจะทาํใหก้ลายเป็นเทวดาขึ้นมา การรกัษา

ศีลเป็นการรกัษาความเป็นมนุษย ์ การปฏบิตัธิรรมนัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ เป็นการ

พฒันาจติใหก้ลายเป็นพรหม การเจริญวปิสัสนาพจิารณาทกุสิง่ทกุอย่าง อย่างต่อเน่ือง 
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ใหเ้หน็วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่ของเรา ใจก็จะ

กลายเป็นพระอริยบคุคล เป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี พระอนาคาม ี พระอรหนัต์

ไปในทีสุ่ด  

น่ีคอืความเจริญของใจ เจริญแบบน้ีต่างหาก สุขก็สุขแบบน้ีต่างหาก ความสขุของใจกค็ือ

ความสงบ ถา้ใจสงบเมือ่ไหร่ความสุขก็จะเกดิขึ้นเมือ่นัน้ เมือ่มคีวามสงบ มคีวามสุข ก็

จะมคีวามอิม่ มคีวามพอ จะไมห่วิ ไมอ่ยาก ไมต่อ้งการอะไร ถงึแมจ้ะเป็นขอทานอย่าง

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก็เป็นขอทานทีไ่มห่วิ ไมอ่ยากจะเป็นอะไร 

ใครจะใหเ้ป็นอะไรก็ไมอ่ยากเป็น เพราะใจไมห่วิใจไมอ่ยาก ใจมคีวามสุขแลว้ เพราะใจมี

ปญัญา เหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีไ่ม่ใช่ความทกุข ์ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุท ัง้หลายก็เป็น

ความทกุข ์เพราะมคีวามเสือ่มเป็นเงาตามตวั มเีจริญก็ตอ้งมคีวามเสือ่ม เจริญลาภก็ตอ้ง

เสือ่มลาภ เจริญยศก็เสือ่มยศ มสุีขก็มทีกุข ์ มสีรรเสริญก็มนิีนทา เป็นสิง่ทีท่กุๆคนใน

โลกน้ีจะตอ้งสมัผสัดว้ยกนัท ัง้นัน้ อยู่ทีว่า่จะสมัผสัแบบไหน ถา้สมัผสัแบบคนโงเ่ขลาเบา

ปญัญา ก็จะหลงดอีกดใีจเวลาเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้

เศรา้โศกเสยีใจ เมือ่ตอ้งสูญเสยีลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไป  

แต่ถา้เป็นคนฉลาดมปีญัญาอย่างพระพทุธเจา้ อย่างพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก็จะไม่

ยนิดกีบัการเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมือ่ไมม่คีวามยนิด ีเวลาเกดิความเสือ่มก็ไม่

มคีวามเศรา้โศกเสยีใจ เพราะพอใจทีจ่ะอยู่โดยปราศจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 

ท ัง้หลายนัน่เอง อยู่เฉยๆตวัเปลา่ๆ ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เรื่องอะไรไปหาเหามาใส่หวั เหา

ก็คอืลาภ ยศ สรรเสริญ สุขท ัง้หลายน่ีแหละ เป็นเหาท ัง้สิ้น แต่คนทีข่าดปญัญา ขาด

ธรรมะ มคีวามมดืบอดครอบงาํอยู่ ก็จะหลงตดิอยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แลว้ก็ตอ้ง

วุน่วายกบัการดูแลรกัษา วุน่วายกบัการแสวงหา และวุน่วายกบัการสูญเสยีไป น่ีแหละ

เป็นทกุขท์ ัง้สิ้น ถา้ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมมาก่อน ไมเ่คยปฏบิตัธิรรมมาก่อน ไมเ่คยเจอ

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบภายในใจมาก่อนแลว้ รบัรองไดว้า่รอ้ยท ัง้รอ้ย ก็จะตอ้งหลง

ตดิอยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุขท ัง้หลาย เพราะเป็นสิง่ทีด่งึดูดจติใจ ทีย่งัมคีวามมดื

บอด มกีเิลสตณัหาซ่อนเรน้อยู ่ตวัทีด่งึดูดลาภ ยศ สรรเสริญ สุขใหเ้ขา้สู่ใจ หรือใหใ้จ
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เขา้สู่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง นัน่เอง ถา้ใจไดร้บั

การชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไปแลว้ ก็จะไมม่ตีวัดูดใหใ้จไปยนิดี

กบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท ัง้หลาย เมือ่ไมม่คีวามยนิดแีลว้ ความทกุข ์ความเศรา้โศก

เสยีใจทีเ่กดิจากการเสือ่ม การสูญเสยีของลาภ ยศ สรรเสริญ สุขท ัง้หลาย ก็จะไมม่ใีน

หวัใจอกีต่อไป  

น่ีแหละคอืความวเิศษของใจ ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ทาํนุบาํรุงดว้ยธรรมะ อย่างทีท่่าน

ท ัง้หลายไดม้าประพฤตปิฏบิตักินัอย่างสมํา่เสมอ มาทาํบญุ มารกัษาศีล มาปฏบิตัธิรรม 

มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ขอใหท้าํไปเรื่อยๆเถดิ ขอใหม้คีวามแน่วแน่ต่อธรรมะ คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ แลว้ความสุข ความเจริญท ัง้หลายทีป่รารถนากนั ก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมา 

ความทกุขท์ ัง้หลาย ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย ก็จะอยู่ห่างไกลจากจติจากใจ ชวีติจะดาํเนิน

ไปดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข จะมมีากมนีอ้ยก็ไมส่าํคญั ถา้ตราบใดใจไดร้บัการดูแลดว้ย

บญุ ดว้ยกศุลแลว้ รบัรองไดว้า่จะมแีต่ความสุข มแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความ

เจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง ถา้ยงัไมส่ิ้นกเิลสในชาตน้ีิ ตายไปก็จะไดไ้ปเกดิในภพชาตทิีด่ี

กวา่เดมิ ถา้ไดท้าํบญุทาํทานรกัษาศีลมาก ก็ไดไ้ปเกดิเป็นเทพ ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมนัง่สมาธิ 

ก็ไดไ้ปเกดิเป็นพรหม ถา้ไดเ้จริญวปิสัสนาปญัญา ก็จะไดเ้กดิเป็นพระอริยบคุคล 

ตามลาํดบัแห่งภูมธิรรม ทีไ่ดเ้จริญไวใ้นแต่ละภพแต่ละชาต ิ จนบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ป

ในทีสุ่ด  

น่ีคอืสิง่ทีจ่ะไดร้บัจากการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาจติใจ ดว้ยการมาวดัอย่างสมํา่เสมอทกุๆ

วนัพระ หรือวนัทีว่า่งจากภารกจิการงาน เช่น วนัเสารว์นัอาทติย ์ อย่าปลอ่ยใหเ้วลาอนัมี

ค่าน้ีผ่านไป โดยไมแ่สวงหาบญุแสวงหากศุล ไมท่าํนุบาํรุงดูแลรกัษาใจ ไมเ่ช่นนัน้แลว้ใจ

จะเหีย่วแหง้ อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย มแีต่ความหวิ มแีต่ความกระหาย เป็น

เหมอืนกบัพวกเปรตพวกผที ัง้หลาย มแีต่ความโกรธแคน้โกรธชงั เหมอืนกบัพวกสตัว ์

นรกท ัง้หลาย เพราะไมไ่ดร้บัการดูแล ไมไ่ดร้บัการกาํจดัสิง่ทีส่รา้งความเลวรา้ยท ัง้หลาย

ทีม่อียู่ภายในใจ คอืกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ใจจงึมแีต่ความหวิโหย มแีต่ความทกุข ์ มแีต่

ความวุน่วายใจ แลว้ก็ไมแ่สวงหาสิง่ทีจ่ะมาดบัมนั กลบัไปแสวงหาในสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิ
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ความรุนแรงเพิม่มากขึ้นไปอกี ทกุครัง้ทีโ่ลภแลว้ทาํตามความโลภ ความโลภจะไมล่ด

นอ้ยถอยลงไป แต่จะเพิม่มากขึ้นเป็นทวคูีณ ทกุครัง้ทีอ่ยากอะไรแลว้แสวงหาตามความ

อยาก ความอยากจะเพิม่มากขึ้นทวคูีณ เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองความอยาก ไดค้บืก็จะ

เอาศอก ไดศ้อกก็อยากจะเอาวา จะขยายออกไปเรื่อยๆ จงึตอ้งคอยกาํจดัไปเรื่อยๆ

จนกวา่จะหมดสิ้นไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๐๓ 

ศาสดา 
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานจากพวกเราไป ไดท้รงตรสัไวว้า่ พวก

เธอท ัง้หลายจะไมอ่ยู่โดยปราศจากศาสดา เพราะธรรมวินัยทีต่ถาคตตรสัไวช้อบแลว้ จะ

เป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป เพราะผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็

ตถาคต ผูน้ั้นย่อมเหน็ธรรม น่ีคอืคาํสอนทีไ่ดท้รงตรสัไว ้ เพราะทรงเป็นห่วงพวกเราจะ

คดิวา่ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดจ้ากไปแลว้ จะไมม่คีรูคอยอบรมส ัง่สอน ถา้พวกเรานอ้ม

เอาคาํสอนต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน มาประพฤตปิฏบิตั ิ ไมช่า้ก็เร็วก็จะมี

ดวงตาเหน็ธรรม เมือ่มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ก็จะเหน็พระพทุธเจา้ จะมพีระพทุธเจา้อยู่

ในใจ ปกป้องคุม้ครองรกัษา ใหพ้น้จากภยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง  

การหอ้ยพระไวท้ีค่อนัน้ เป็นการหอ้ยเพือ่เตอืนสต ิปลกุจติสาํนึกใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ 

ใหร้ะลกึถงึคาํส ัง่คาํสอน เพือ่จะไดป้ระพฤตปิฏบิตัติาม เพราะเมือ่ไดป้ระพฤตปิฏบิตัแิลว้ 

จะมสีิง่คุม้ครอง ถา้หอ้ยพระไวเ้ฉยๆ แต่ไม่สนใจศึกษาปฏบิตั ิตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ พระทีห่อ้ยคอก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ต่อใหเ้ป็นพระทีม่รีาคาแพงๆ 

หลายสบิลา้นบาท ปลกุเสกโดยพระเกจอิาจารยช์ื่อดงัขนาดไหนก็ตาม ถา้ไมน่อ้มเอาพระ

ธรรมคาํสอนมาปฏบิตั ิทาํความด ีละเวน้การกระทาํความชัว่ท ัง้หลายแลว้ พระทีห่อ้ยคอ

ก็จะไมช่่วยเหลอืเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้ยงัไมล่ะไมเ่ลกิจากอบายมขุท ัง้หลาย เช่นเสพ

สรุายาเมา เลน่การพนัน เที่ยวกลางคืน คบคนชัว่เป็นมิตร เกยีจครา้น รวมถงึการ

กระทาํทีไ่มด่ไีมง่ามท ัง้หลาย ไดแ้ก่การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี 

พูดปดมดเทจ็ พูดคาํหยาบ พูดเพอ้เจอ้ พูดส่อเสยีดยุยงใหเ้กดิความแตกแยกสามคัค ีมี

ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจแลว้ละก็ พระจะไมคุ่ม้ครองเลย เพราะเป็นสิง่

ตรงกนัขา้มกบัพระนัน่เอง  
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ถา้เป็นพระแลว้ จะอยู่หา่งไกลจากอบายมขุท ัง้หลาย ห่างไกลจากการกระทาํความชัว่

ท ัง้หลาย หา่งไกลจากความโลภ ความโกรธ ความหลงท ัง้หลาย ถา้ไดอ้ยู่ไกลจากสิ่ง

เหล่าน้ีแลว้ ภยัต่างๆที่เกิดจากสิ่งเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได ้ อย่าไปคดิวา่

พษิภยัเป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นมาเอง ความทกุขท์ ัง้หลาย ความเสือ่มเสยีท ัง้หลายนัน้ ลว้นเกดิ

จากการกระทาํของเราท ัง้สิ้น ถา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุ ยุ่งเกี่ยวกบัการทาํบาปทาํกรรม 

ยุ่งเกี่ยวกบัความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยีทีไ่ม่

ปรารถนา ก็จะเป็นผลตามมาอย่าแน่นอน ถา้ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเหลา่น้ีแลว้ รบัรอง

ไดว้า่ ความทกุข ์ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย จะไมเ่ป็นสิง่ทีจ่ะตามมา ส่วนเหตกุารณ์ทีเ่ป็น

ธรรมดา คอืความเสือ่มของสงัขารร่างกาย ไดแ้ก่ความแก ่ความเจบ็ ความตายนัน้ เป็น

ธรรมดาของโลก เป็นคตธิรรมดา เป็นธรรมชาตขิองโลก เมือ่มเีกดิ ย่อมมแีก่ มเีจ็บ มี

ตายเป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา  

สิง่เหลา่น้ีแมแ้ต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก็จะตอ้งเป็นดว้ยกนัทกุๆ

พระองค ์ เพราะเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เหมอืนกบัเวลาทีต่กลงไปในนํา้ ก็ตอ้งเปียก

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมม่ใีครไมเ่ปียก เพราะธรรมชาตขิองนํา้ย่อมใหค้วามเปียกชื้นกบัผูส้มัผสั 

ฉนัใดผูม้าเกดิในโลกน้ี ก็ตอ้งสมัผสักบัความเสือ่ม เป็นธรรมดา คอืความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ไมม่ใีครอยู่เหนือสิง่เหลา่น้ีได ้ ไมว่า่จะเป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นประธานาธบิด ี

เป็นนายกรฐัมนตรี ก็ตอ้งเจอกบัสิง่เหลา่น้ีดว้ยกนัท ัง้นัน้ สิง่เหลา่น้ีจงึไมใ่ช่เป็นความ

เสือ่มทีแ่ทจ้ริง ความเสือ่มทีแ่ทจ้ริงนัน้ เกดิจากการกระทาํของเรา ทีไ่ดแ้สดงไวเ้มือ่สกัครู่

น้ี คอือบายมขุท ัง้หลาย การทาํบาปทาํกรรมท ัง้หลาย การสะสมความโลภ ความโกรธ 

ความหลงท ัง้หลายน้ีแหละ ทีจ่ะเป็นเหตใุหเ้กดิความเสือ่มขึ้นมา ไมม่คีวามเจริญทีจ่ะ

เกดิขึ้นไดก้บับคุคลนัน้ๆ ต่อใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรี เป็นประธานาธิบด ี เป็นพระเจา้

แผ่นดนิ ก็ไมถ่อืวา่เป็นความเจริญ ตอ้งถอืวา่เป็นความเสื่อม เพราะเป็นความเสือ่มของ

จติใจนัน่เอง  

การทาํความดนีัน้ ก็เพือ่รกัษาจติใจใหอ้ยู่ดนี ัน่เอง ใหเ้ป็นสุคต ิ ใหเ้จริญใหรุ่้งเรือง ถา้ทาํ

บาปทาํกรรม ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุ มแีต่ความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ละก็ ใจ
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จะตอ้งเสือ่มไปเรื่อยๆ เสือ่มจากความเป็นมนุษย ์ ลงไปสู่ความเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต 

เป็นอสรุกาย เป็นสตัวน์รก เพราะการกระทาํเหลา่น้ีลว้นเป็นเหตขุองความเสือ่มท ัง้สิ้น 

พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่สอนใหเ้หน็ธรรม วา่มคุีณค่ายิง่กวา่สิง่ใดๆในโลก ทรงสอนใหส้ละ

ทรพัยส์มบตั ิ เงนิทองขา้วของและชวีติเพือ่รกัษาธรรม ดงัทีไ่ดท้รงปฏบิตัมิา ในเบื้องตน้

ก็ไดท้รงสละราชสมบตัขิองราชกมุาร เพือ่ออกปฏบิตัธิรรม ในขณะปฏบิตัธิรรมกท็รง

กลา้ทีจ่ะสละชวีติ เพือ่ใหไ้ดธ้รรมทีท่รงปรารถนา ทรงอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั

ดว้ยกนั แต่เมือ่เหน็วา่ การอดอาหารไมใ่ช่วถิทีาง ทีจ่ะทาํใหจ้ติหลดุพน้จากอาสวะท ัง้ปวง

ได ้จงึทรงยอ้นกลบัมานัง่สมาธิ ตัง้จติอธิษฐานไวว้า่ จะไมล่กุจากทีน่ ัง่อนัน้ีไปเป็นอนัขาด 

ตราบใดถา้ยงัไมไ่ดบ้รรล ุ ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้ปวงแลว้ ถา้ร่างกายน้ีจะตอ้งตายไปในขณะทีป่ฏบิตั ิก็ขอใหต้ายไป  

น่ีคอืความสาํคญัของธรรมะ เพราะถา้มอียู่ในใจแลว้ จะปลอดภยัจากทกุขท์ ัง้หลาย ทกุข ์

ทีเ่กดิจากความแก่ จากความเจ็บ จากความตาย จากการพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั จากการ

ประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบ ไมป่รารถนา เพราะธรรมะจะรกัษาจติใจใหอ้ยู่เหนือสิง่เหลา่น้ีได ้

ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะทาํใหอ้ยู่เหนือความทกุขท์ีเ่กดิจากความเจ็บ ความแก่ ความตายได ้

ต่อใหม้เีงนิเป็นรอ้ยลา้น พนัลา้น เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะตอ้งวุน่วายใจ เวลาใกลจ้ะตาย 

ก็ยิง่วุน่วายใจใหญ่ เวลาตายไปเงนิทองก็ช่วยอะไรไมไ่ด ้ ไมส่ามารถยบัย ัง้ความตายได ้

ไมส่ามารถยบัย ัง้ความทกุขท์ีโ่หมกระหนํา่เขา้สู่จติใจได ้ แต่ธรรมะของพระพทุธเจา้น่ี

แหละ จะเป็นสิง่เดยีวเท่านัน้ในโลกน้ีทีจ่ะรกัษาใจ ไมใ่หไ้ปทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆที่

เกดิขึ้น ทีม่าสมัผสักบัใจ ถา้ใจมธีรรมะแลว้ จะรูจ้กัปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ ก็จะไม่

มอีะไรเขา้มารบกวนจติใจ  

ปญัหาของใจเกดิจากความไมรู่ ้ เกดิจากความหลง ทีผ่ลกัดนัใหไ้ปยดึไปตดิ ไปรกัไป

ชอบ ไปเกลยีดไปชงั ไปทาํสิง่ต่างๆ เวลามอีะไรเกดิขึ้นกบัสิง่ทีไ่ปยดึไปตดิไว ้ก็ตอ้งเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา ลองสงัเกตดู ถา้เป็นสมบตัขิองคนอืน่ เช่นบา้นของคนอืน่ รถยนตข์อง

คนอืน่ เวลาบา้นเกดิไฟไหมข้ึ้นมา หรือรถยนตเ์กดิพลกิควํา่เสยีไป ถูกทาํลายไป ถา้เป็น

ของคนอืน่ เราจะไมรู่ส้กึเสยีอกเสยีใจ และไมเ่ดอืดรอ้นเลยแมแ้ต่นิดเดยีว แต่ถา้เป็น
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บา้นของเรา เป็นรถยนตข์องเรา จะตอ้งเกดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา

ทนัท ีเพราะอะไรท ัง้ๆทีก่็เป็นบา้นเหมอืนกนั เป็นรถยนตเ์หมอืนกนั ต่างตรงทีใ่จไมไ่ดไ้ป

ยดึไปตดิ กบัไปยดึไปตดิเท่านัน้เอง บา้นของคนอืน่ รถยนตข์องคนอื่น เราไมย่ดึ เราไม่

ตดิ เราก็ไมท่กุข ์แต่บา้นของเรา รถยนตข์องเรา เรายดึเราตดิวา่เป็นของเรา มนัก็เลยเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้เตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อนล่วงหนา้แลว้วา่ บา้นน้ีก็ไม่ใช่ของเรา 

รถยนตค์นัน้ีก็ไมใ่ช่ของเรา เป็นของยมืมาไวส้าํหรบัใชเ้ท่านัน้ สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งคนืเขา

ไป จะคนืไปเมือ่ไหร่ก็ไมม่ใีครรู ้เมือ่ถงึเวลาจะเกดิขึ้น ก็ตอ้งเกดิขึ้น เมือ่จติใจพรอ้มทีจ่ะ

จากสิง่เหลา่น้ีแลว้ เวลาทีต่อ้งจากกนั ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ไมท่กุขอ์ะไร  

น่ีแหละคอืความหมายของธรรมะ คอืปญัญา ความรูท้ีถู่กตอ้ง เรียกวา่สมัมาทิฏฐ ิขอให ้

รู ้ ขอใหเ้หน็ ขอใหม้องวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดม้าต ัง้แต่ร่างกายของเรา รวมไปถงึสิง่ของ

ต่างๆ บคุคลต่างๆ ไมว่า่จะเป็นสาม ีภรรยา บตุรธิดา บดิามารดา พีน่อ้ง ญาตสินิทมติร

สหายนัน้ ไมใ่ช่สมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง เป็นสมบตัชิ ัว่คราว เหมอืนกบัของยมื สกัวนั

หน่ึงเขาก็จะตอ้งมาเอาคนืไป เวลาเขาเอาไป ถา้รูล้ว่งหนา้ไวก่้อน เตรียมตวัเตรียมใจไว ้

ก่อน ก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมท่กุข ์ แต่ถา้ไมเ่ตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน เมือ่เหตกุารณ์

เกดิขึ้นมา จะทาํใจไมไ่ด ้ จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้

เป็นสิง่ทีร่กัมากยิง่กวา่ตวัเรา ก็จะทาํใหท้นอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ถงึกบัจะตอ้งฆ่าตวัตาย ตาม

ไปกบัสิง่ทีสู่ญเสยีไปก็ม ี น่ีเป็นเพราะความหลง ทาํใหย้ดึตดิกบัสิง่ต่างๆท ัง้หลาย ทีไ่ดม้า

นัน่เอง โดยไมม่ธีรรมะคอยกระซบิ คอยบอกเลยวา่ อย่าไปหลง อย่าไปยดึ อย่าไปติด 

สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนั สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนืสิง่เหลา่น้ีไป ไมม่ใีครเอาอะไรตดิตวัไปได ้

มาตวัเปลา่ๆ เวลาไปก็ไปตวัเปลา่ๆ ตอ้งทิ้งไวห้มด ทกุสิง่ทกุอย่าง สงัขารร่างกายกป็ลอ่ย

ใหค้นอืน่เผาให ้ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ก็ใหเ้ขาจดัการกนัไป เอาไปแบ่ง เอาไป

แจก เอาไปจ่ายกนั ตามแต่สมควร  

น่ีคอืความจริงของโลกน้ี ความจริงของชวีติน้ี ถา้ไมต่อ้งการใหค้วามทกุขม์าเหยยีบยํา่

จติใจ ก็ตอ้งยดึเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ การไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ

นัน้ ยงัไมเ่พยีงพอ เพราะยงัไมส่ามารถทาํใหใ้จมกีาํลงัทีจ่ะทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่
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สอนได ้ เช่นทรงใหป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง เรายงัทาํไมไ่ด ้แต่จะเริ่มทาํได ้ ถา้เริ่มฝึกฝน

อบรมปฏบิตั ิ เริ่มใหส้ิง่เลก็ๆนอ้ยๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อชวีติไปก่อน อย่างวนัน้ีท่านก็

สละเวลาเลก็ๆนอ้ยๆของท่าน สละทรพัยส์นิสมบตัเิงนิทองเลก็ๆนอ้ยๆทีม่เีหลอืใช ้ ซื้อ

ขา้วของมาถวายพระ อย่างน้ีก็เป็นการปลอ่ยวางแลว้ แต่ยงัตอ้งทาํไปอกีเรื่อยๆ ทาํให ้

มากยิง่ๆขึ้นไป เพราะถา้สามารถใหไ้ดม้ากเท่าไหร่ ใจก็จะมคีวามสุข มคีวามสงบมาก

ยิง่ขึ้นไปเท่านัน้ แลว้ความวุน่วาย ความหลงยดึตดิกบัทรพัยส์นิสมบตัขิา้วของเงนิทอง ก็

จะลดนอ้ยถอยลงไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเหน็วา่ เงนิทองทีม่เีหลอืใชน้ี้ เก็บไวก้็มแีต่ความ

ทกุข ์มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ภาระ ตอ้งคอยดูแลรกัษา ถา้เอาไปใหไ้ปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็

ทาํใหผู้อ้ืน่เขามคีวามสุข แลว้เราก็มคีวามสุขดว้ย  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํในเบื้องตน้ อย่าสะสม อย่าตระหน่ี อย่าหวงสิง่ต่างๆ 

ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อชวีติ สิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อชวีติ ก็ไมม่อีะไรมาก มปีจัจยั ๔ ก็

พอเพยีงแลว้ มอีาหารรบัประทาน มยีารกัษาโรค มเีสื้อผา้เครื่องนุ่งห่มไวใ้ส่ มบีา้นไวอ้ยู่ 

แค่น้ีก็พอแลว้ สิง่อืน่ๆนัน้ลว้นเป็นของฟุ่มเฟือยท ัง้สิ้น ไมม่กี็ไมม่ปีญัหาอะไร ไมม่กีลบั

ดกีวา่เสยีอกี เพราะจะไดไ้มต่อ้งมาเป็นภาระ มเีพชรนิลจนิดา มทีองเก็บไวใ้นบา้น ก็ตอ้ง

กงัวล เวลาไปไหนมาไหนก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งคอยห่วง บางทกี็ไมอ่ยากจะออกจาก

บา้น กลวัขโมยขึ้นบา้น เอาสมบตัทิีม่อียู่ในบา้นไป แต่ถา้เอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ ก็ไม่

ตอ้งมากงัวลกบัเรื่องขา้วของเงนิทอง น่ีคอืการปลอ่ยวางในเบื้องตน้ ปลอ่ยวางสิง่ทีเ่หลอื

ใชเ้กนิความจาํเป็น  

แลว้ก็ปลอ่ยวางเรื่องราวอย่างอืน่ทีไ่มจ่าํเป็น อย่าไปยุ่งเกี่ยวดว้ยถา้ไมม่คีวามจาํเป็น 

เรื่องของคนอืน่ เขาจะเป็นอย่างไร จะดจีะช ัว่ ก็เรื่องของเขา คอยดูแลใจเราก็พอ ไม่ให ้

ไปยุ่งไปแบกภาระของคนอืน่ ถา้จะเกี่ยวขอ้งกบัคนอืน่ ก็ใหใ้ชป้ญัญา วา่จะสามารถ

ช่วยเหลอืไดห้รือไม่ เขายนิดทีีจ่ะรบัความช่วยเหลอืหรือไม ่ถา้ช่วยได ้ก็ช่วยไป ถา้ยนิดี

ใหช่้วย ก็ช่วยไป ถา้ไมย่นิด ีไมต่อ้งการใหว้า่กลา่วตกัเตอืน ก็อย่าไปเสยีนํา้ลายเสยีเวลา 

เพราะการวา่กลา่วตกัเตอืน การส ัง่สอนผูอ้ืน่ดว้ยธรรมะนัน้ เป็นเหมอืนกบัการใหท้รพัย์

ทีป่ระเสริฐ คนฉลาดเท่านัน้ทีจ่ะยนิดนีอ้มรบัเขา้มา ยกมอืไหวผู้ใ้หโ้อวาท เวลาใครวา่
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กลา่วตกัเตอืน เหมอืนกบัเป็นการชี้ขมุทรพัยใ์หรู้ว้า่อยู่ตรงไหน เวลาบกพร่อง ทาํตวัไมด่ ี

ถา้มคีนบอกใหรู้ ้ แลว้ไดส้ต ิ แกไ้ขเสยี ความบกพร่อง ความไมด่กี็จะหมดไป ก็จะ

กลายเป็นคนดขีึ้นมา  

แต่ถา้ปฏเิสธคาํวา่กลา่วตกัเตอืนของผูป้รารถนาด ีก็เท่ากบัปฏเิสธทรพัยท์ีป่ระเสริฐ ทีเ่ขา

ชี้บอกวา่อยู่ตรงไหนนัน่เอง คนทีข่าดทนุก็คอืคนทีไ่มต่อ้งการใหค้นอืน่มาวา่กลา่ว

ตกัเตอืน แต่คนทีฉ่ลาดย่อมยนิดทีีจ่ะฟงัคาํวา่กลา่วตกัเตอืนของผูอ้ืน่เสมอ ถา้ช่วยเหลอื

เขาได ้ อบรมส ัง่สอนเขาได ้ ก็ช่วยสอนไป แต่ถา้เขาไมย่นิด ี ก็อย่าไปสอนใหเ้สยีเวลา 

เพราะจะกลายเป็นการเกลยีดชงักนั เพราะมวัไปจํา้จี้จ ํา้ไช เขาก็จะโกรธเรา ถงึแมจ้ะเป็น

ลูกเรา ถา้มหีนา้ทีส่อน ก็พูดไปเพยีงครัง้สองครัง้ก็พอ ใหรู้ว้า่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดี

อะไรช ัว่ แต่ถา้เขาไมย่นิด ี ไมอ่ยากจะปฏบิตัติาม ก็เป็นกรรมของเขา ช่วยอะไรไมไ่ด ้แต่

ถา้เป็นคนฉลาดมสีาํนึก ยนิดรีบัฟงัแลว้นาํไปปฏบิตั ิตวัเขาก็จะดขีึ้นไปตามลาํดบั  

ดงันัน้พยายามปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยู่ใกลต้วั อย่าไปทกุขก์บัเรื่องของคนอืน่โดย

ไมจ่าํเป็น แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมแ่ยแส ไมใ่ยด ีไมเ่มตตากรุณา เพราะตอ้งมอียู่เสมอ 

ตอ้งยนิดทีีจ่ะช่วย ยนิดทีีจ่ะสงเคราะหผู์อ้ืน่อยู่เสมอ แต่ตอ้งมปีญัญา วา่การสงเคราะห ์

การช่วยเหลอืนัน้ เป็นไปไดห้รือไม ่ถา้เป็นไปไมไ่ด ้ก็ตอ้งวางใจเป็นอเุบกขา คอืตอ้งวาง

เฉย ถอืเสยีวา่คนๆน้ี เป็นเหมอืนกบัคนหูหนวกตาบอด พูดไปจนวนัตายก็ไมไ่ดย้นิ ชี้ไป

อย่างไรก็มองไมเ่หน็ เสยีเวลาเปลา่ๆ จะไดไ้มต่อ้งมาหนกัอกหนกัใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่

พ่อแมน่ัน้ โดยปกตยิ่อมมคีวามรกัลูกเสมอ มคีวามปรารถนาดต่ีอลูกเสมอ อยากใหลู้ก

ไดเ้ป็นคนด ีพยายามพรํา่สอนอยู่เสมอ แต่บางทลูีกก็เป็นเหมอืนกบัคนหูหนวกนัน่แหละ 

พูดไปยงัไง ก็เหมอืนกบัเขา้หูซา้ยออกหูขวา ไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในจติใจเลย ถา้พูด

มากๆ ก็อาจจะโกรธ เกลยีดชงับดิามารดาขึ้นมาเสยีอกี เป็นการสรา้งบาปสรา้งกรรม

ใหแ้ก่กนั ทาํใหข้าดความกตญั�ูกตเวท ี 

เวลาทีจ่ะส ัง่สอนลูก ก็ขอใหส้อนพอประมาณ ดูวา่เขายนิดทีีจ่ะฟงัหรือไมฟ่งั ถา้ไมย่นิดกี็

ถอืวา่จบกนั ทาํใจเสยีเถดิวา่ คนเราไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งจากกนั เกดิมาในโลกน้ี ไมไ่ดอ้ยู่

ดว้ยกนัไปตลอด ต่างคนต่างมกีรรมเป็นของๆตน ทาํอะไรไว ้ ก็ตอ้งรบัผลของกรรมนัน้ 
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การทีเ่ขาไมส่ามารถรบัสิง่ดีๆ  ทีเ่รามอบใหก้บัเขาได ้ก็เป็นเพราะจติใจของเขาในอดตี ได ้

สะสมบาปกรรมเอาไวม้าก ยงัตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่มด่ที ัง้หลาย เช่นตดิอยู่กบัอบายมขุ การ

เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื เลน่การพนนั เขาเคยสะสมนิสยัอย่างน้ีมา เมือ่มาเกดิใน

โลกน้ี นิสยัน้ีก็ตดิตวัมาดว้ย ไมไ่ดเ้อาจากพ่อ จากแม ่แต่มาจากกรรม ดงัทีพ่ระพทุธเจา้

ตรสัสอนวา่ เรามีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ เผ่าพนัธุท์ีแ่ทจ้ริงของเราคอืกรรม ไมใ่ช่บดิามารดา 

ผูใ้หเ้พยีงแต่ร่างกายเท่านัน้ แต่ร่างกายไมใ่ช่จติใจ ร่างกายจะทาํอะไรไดต้อ้งมจีติใจเป็น

ผูส้ ัง่การ ถา้จติใจชอบเลน่การพนนั ชอบเสพสุรายาเมา จติใจก็จะส ัง่ใหร่้างกายไปเลน่

การพนนั ไปเสพสุรายาเมา  

พ่อแมจ่งึตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ลูกเรานัน้เป็นลูกเราเพยีงครึ่งเดยีวเท่านัน้ คอืเป็นที่

ร่างกาย ร่างกายน้ีเป็นของเรา เราเป็นผูใ้หเ้ขา แต่ใจของเขานัน้มาจากทีอ่ืน่ ใจของเขามา

จากภพก่อนชาตก่ิอน เขาสะสมบญุกรรมอนัใดไว ้ เขาก็จะเป็นไปตามบญุตามกรรมทีไ่ด ้

สะสมมา ถา้ไดส้ะสมบญุมากพอสมควร และสะสมกรรมไมม่าก เวลาอบรมส ัง่สอนใหไ้ป

ในทางบญุ ในทางทีด่ ี เขาก็จะนอ้มรบัไปไดง้า่ย แต่ถา้สะสมกรรมมามากกวา่บญุ เวลา

สอนใหท้าํบญุ เขาจะนอ้มรบัไมไ่ดม้ากเท่าทีค่วร แต่จะไปทาํกรรมเสยีมากกวา่ อย่าง

พระพทุธเจา้นัน้ ไดส้ะสมบญุบารมมีามากหลายภพหลายชาตดิว้ยกนั พอมาเกดิเป็นราช

โอรส ถงึแมพ้ระราชบดิาอยากจะใหอ้ยู่เป็นกษตัริย ์ เพือ่จะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรดิ

ต่อไป แต่ใจไดโ้นม้เอยีงไปทางบญุทางกศุล อยากจะปฏบิตัเิป็นพระบรมศาสดา เป็น

พระอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้เท่านัน้ จงึไมม่อีะไรทีจ่ะหยุดย ัง้พระพทุธเจา้ได ้ถงึแมพ้ระ

ราชบดิาพยายามสรา้งปราสาท ๓ ฤดูไว ้ เพือ่เป็นเครื่องลอ่ใจใหพ้ระพทุธเจา้ไดอ้ยู่ในโลก 

อยู่เป็นฆราวาส เพือ่จะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรดต่ิอไป ก็ไมส่ามารถดงึพระพทุธเจา้ไวไ้ด ้

เพราะบญุบารมทีีพ่ระพทุธเจา้ไดส้ะสมมานัน้มมีาก มกีาํลงัแรงมากจนไมม่อีะไรจะ

หยุดย ัง้ได ้ 

เช่นเดยีวกบับญุบารมแีละบาปกรรม ทีพ่วกเราไดก้ระทาํกนัในแต่ละวนัก็เป็นเช่นนัน้ ถา้

ทาํบญุ บญุก็จะดงึไปในทางทีด่ ีถา้ทาํบาป ก็จะดงึไปในทางทีไ่มด่ ีอย่างวนัน้ีเรามาทาํบญุ

กนั ก็จะดงึใหม้าทาํบญุอยู่เรื่อยๆ ทาํกนัอยา่งต่อเน่ือง เพราะไดส้ะสมมาทางน้ี เมือ่สะสม
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มาดงัน้ี เมือ่ถงึเวลาก็จะมาทางน้ีโดยอตัโนมตั ิ เป็นไปตามกาํลงับุญที่ไดส้ะสมไว ้ จึง

ขอใหเ้ชื่อพระพทุธเจา้ ถงึแมจ้ะไม่ไดอ้ยู่กบัพวกเราแลว้ ถา้เชื่อฟงัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ และปฏบิตัติาม ก็เหมอืนกบัไดอ้ยู่กบัพระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ไมไ่ด ้

อยู่ทีส่รีระร่างกาย ทรงเคยตรสัไวว้า่ ต่อใหเ้ธอเกาะชายผา้เหลอืงของเรา แต่ถา้เธอไม่

สนใจใยดีต่อคาํสอนของเราแลว้ เธอกย็งัอยู่หา่งไกลจากเราเป็นหลายรอ้ยโยชน์ ในทาง

ตรงกนัขา้ม ถงึแมเ้ธอจะอยู่หา่งไกลจากเรา กี่รอ้ยโยชน์กต็าม แต่ถา้เธอระลกึถงึคาํ

สอนของเราอยู่เสมอ และนําไปปฏิบตั ิ เธอกไ็ม่ไดอ้ยู่หา่งไกลจากเราเลยสกันอ้ยนิด 

เพราะเธอจะไดร้บัประโยชน์จากเราอย่างเต็มที่ เหมือนกบัอยู่ขา้งหนา้เราน้ี  

น่ีแหละคอืความหมายของคาํวา่ ธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้ จะเป็นศาสดาของ

พวกเธอต่อไป อย่าไปคดิวา่ เราอยู่ห่างไกลจากศาสดา ถา้ระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เราก็อยู่ใกลพ้ระพทุธเจา้ และเมือ่ปฏบิตัจินจติมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมาแลว้ 

ก็จะรูว้า่ พระพทุธเจา้ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนเลย แต่อยู่ในใจของเราน้ีแหละ รอใหเ้ราเขา้ไปหา

ท่าน ท่านรอเราอยู่ในใจ ดงัทีไ่ดท้รงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ถา้

ปฏบิตัธิรรม ชาํระกเิลสอาสวะ ความมดืบอด ความหลงท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจาก

ใจแลว้ ความสวา่งไสวของพทุธะก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ความสวา่งไสวของธรรมะ 

ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ความสวา่งไสวของสงัฆะ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็จะปรากฏ

ขึ้นมาภายในใจของเราน้ีแหละ ประเดน็สาํคญัทีจ่ะทาํใหเ้รา ไดเ้ขา้สู่ความประเสริฐของ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ก็อยู่ทีส่ปุฏิปนัโนน้ีเอง คอืปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ปฏบิตัิ

ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ตลอดเวลา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๐๔ 

มนัเป็นอย่างน้ีแหละ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

วนัน้ีพวกเราไดม้ารวมตวักนั เพือ่ประกอบคุณงามความด ี ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หลงัจากนัน้แลว้ เราก็แยกกนัไป คราวหนา้ก็มารวมตวั

กนัอกี แลว้ก็แยกกนัอกี น่ีคือลกัษณะของสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี มกีารรวมตวักนัเขา้มา 

แลว้ก็แยกกนัออกไปอยู่เสมอ ศาลาหลงัน้ีก็เป็นแบบเดยีวกนั เป็นทีร่วมของอฐิ หนิ ปูน 

ทราย เหลก็ กระเบื้อง และสิง่ต่างๆ ทิ้งไวส้กัระยะหน่ึงอาจจะสกั ๕๐ ปี ๑๐๐ปี ก็ตอ้ง

แยกจากกนัไป สิง่ต่างๆทีต่ดิต ัง้ไวใ้นน้ี ก็จะเสือ่มสภาพลงไป หลน่ลงมา ถูกทิ้งไป ถา้ไม่

มกีารบูรณะซ่อมแซม ทิ้งไวส้กัระยะหน่ึง ก็จะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ เพราะเป็นเรื่อง

ปกตขิองธรรมชาต ิ ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ทีจ่ะตอ้งเป็นไปอย่างน้ี มีการรวมตวักนั

เขา้มาแลว้กแ็ยกตวักนัออกไป  

ร่างกายของเราก็เหมอืนกนั ของคนอืน่ก็เช่นกนั ไมว่า่จะเป็นมนุษยห์รือเป็นสตัว ์

เดรจัฉาน ก็เป็นแบบเดยีวกนัท ัง้นัน้ ตน้ไมภู้เขาก็เป็นแบบเดยีวกนั ทกุสิง่ทกุอย่างลว้นมี

การรวมตวักนั แลว้ก็แยกออกจากกนั เป็นปกต ิ ผูท้ีรู่เ้รื่องราวเหลา่น้ีแลว้ ย่อมไมห่ลง

ยดึตดิ ไมค่ดิวา่สิง่ต่างๆจะตอ้งอยู่รวมตวักนัไปตลอด เมือ่เกดิมกีารแยกตวักนั ผูรู้ ้ ผูท้ี่

ไมย่ดึตดิ ก็จะไมท่กุข ์ ก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ส่วนผูท้ีไ่มรู่ ้ ผูท้ีย่งัมคีวามหลงอยู่ ยงัมี

ความยดึตดิอยู่ ยงัตอ้งการใหส้ิง่ต่างๆรวมตวักนัอยู่ไปตลอดเวลา เมือ่สิง่ต่างๆ เกดิการ

แยกตวักนัขึ้นมา ก็จะเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั รบัไมไ่ดก้บัความเป็นจริง ที่

เกดิขึ้นกบัตนเอง น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งบคุคล ๒ คน คนที่รูก้บัคนที่ไม่รู ้ คนทีรู่ ้

ย่อมไมเ่หน็วา่เป็นเรื่องผดิปกตอิะไร ย่อมไมเ่หน็วา่จะตอ้งมาเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่ม

รอ้งไหไ้ปทาํไม แต่คนทีไ่มรู่น้ ัน้ เมือ่เกดิเรื่องราวเหลา่น้ีขึ้นมาแลว้ ก็อดรนทนใจไมไ่ด ้ทาํ
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ใจไมไ่ด ้ก็ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้เป็นชนิดทีรุ่นแรง 

ก็ถงึกบัตอ้งทาํลายชวีติของตนไปดว้ย เพราะมคีวามรูส้กึวา่ ไมรู่จ้ะอยู่ต่อไปไดอ้ย่างไร  

น่ีก็เป็นเพราะความหลงนัน่เอง ความไมรู่ ้ ไมเ่คยศึกษาธรรมชาตริอบตวัของตนเอง วา่

เป็นอย่างไร มวัแต่ปลอ่ยใหค้วามหลงหลอก ใหห้าสิง่นัน้สิง่น้ีมาครอบครอง เพราะเมือ่

ไดม้าครอบครองแลว้ จะมคีวามสขุ แต่ไมเ่คยคดิถงึดา้นเสยี คอืดา้นความทกุขบ์า้งเลย 

ทีม่อียู่กบัทกุสิง่ทกุอย่าง เพราะไมช่า้ก็เร็วกต็อ้งพลดัพรากจากกนัไป น่ีคอืความทกุขท์ีจ่ะ

ตามมาต่อไป คนทีไ่มรู่ ้ คนทีไ่มเ่คยสาํเหนียก รบัฟงัคาํสอนของนกัปราชญ ์ อย่างพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไมไ่ดส้นใจศึกษาจากประสบการณ์ทีเ่กดิขึ้นกบัตน แลว้เวลา

เกดิสิง่ต่างๆทีไ่มป่รารถนาขึ้นมา ก็จะตอ้งมคีวามเสยีใจ มคีวามทกุข ์พระพทุธเจา้จงึทรง

สอนพวกเรา จงอย่าประมาท จงพจิารณาอยู่เนืองๆวา่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง 

สงัขารก็คอืสิง่ต่างๆทีร่วมตวักนัเขา้มานัน่เอง เช่นร่างกายของเรา ก็เป็นสงัขารชนิดหน่ึง 

เป็นการรวมตวักนัเขา้มาของดิน น้ํา ลม ไฟ คอืธาต ุ ๔ มาในรูปแบบของอาหาร เมือ่

รบัประทานอาหารเขา้ไป ร่างกายก็เจริญเตบิโตขึ้นมา ทาํใหม้อีวยัวะครบบริบูรณ์ ๓๒ 

ประการดว้ยกนั  

ร่างกายน้ี ถา้ไมม่อีาหาร จะเจริญเตบิโต เป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ีไดห้รือไม ่ ย่อม

เป็นไปไมไ่ด ้ถา้ไม่ไดร้บัการทาํนุบาํรุงดว้ยอาหาร คอืธาต ุ๔ แลว้ ร่างกายน้ีย่อมอยู่ไมไ่ด ้

ย่อมตอ้งดบัไป แตกสลายไปก่อนเวลาอนัควร แต่ถา้ไดร้บัการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาดว้ย

อาหาร คอืธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทีม่าในรูปของอาหารแลว้ ก็จะสามารถอยู่ไปได ้

จนกวา่จะถงึวยัอนัสมควร เมือ่ถงึเวลานัน้แลว้ อาหารคอืธาต ุ ๔ ก็จะไมส่ามารถดูแล 

เยยีวยารกัษา ใหร่้างกายอยู่รวมตวักนัต่อไปได ้ เมือ่ถงึเวลานัน้แลว้ ธาตทุ ัง้ ๔ ก็ตอ้ง

แยกสลายออกจากกนัไป เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป น่ีก็คอืการรวมตวัแยกตวั

ของธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ รวมตวักนัเขา้มาก็กลายเป็นบคุคลต่างๆ เป็นหญงิ เป็นชาย 

เป็นนก เป็นแมว เป็นสุนขั เป็นอะไรต่างๆ ทีเ่หน็กนัอยู่ แต่ทกุสิง่ทกุอย่างเมือ่รวมตวักนั

แลว้ ไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งแยกออกจากกนัเป็นธรรมดา ถา้เราพยายามสอนใจเราอยู่เสมอ 
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ใหรู้ ้ ไมใ่หล้มื เวลาไดอ้ะไรมา ก็ตอ้งเตอืนสตตินเองวา่ ไดม้าไวเ้พยีงช ัว่คราวเท่านัน้ ไม่

วา่อะไรท ัง้สิ้น สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแยกจากกนัไป เขาไมจ่ากเราไป เราก็ตอ้งจากเขาไป  

ถา้คอยพรํา่สอนคอยเตอืนอยู่เรื่อยแลว้ จะไมห่ลง จะมภูีมคุิม้กนั คอืมปีญัญา มคีวามรู ้

ทีจ่ะทาํลายอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ ทาํลายความอยาก ทีจ่ะใหส้ิง่ต่างๆ

เป็นไปตามความตอ้งการ เพราะรูด้ว้ยปญัญาวา่ สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เขาไมไ่ดอ้ยู่เพือ่

เรา เขาไมไ่ดเ้ป็นเพือ่เรา เขาอยู่เขาเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ถา้มเีหตปุจัจยัทาํใหเ้ขา

ต ัง้อยู่ได ้ เขาก็จะต ัง้อยู่ ถา้ไมม่เีหตปุจัจยัทีจ่ะทาํใหเ้ขาอยู่ได ้ เขาก็ตอ้งลม้ลงไป ตอ้ง

สลายไป น่ีคอืความจริง ถา้รูค้วามจรงิน้ีแลว้ จะไมย่ดึไมต่ดิ จะไมอ่ยากใหส้ิง่นัน้สิง่น้ี 

เป็นไปตามความตอ้งการ แต่จะพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลง กบัการลม้หายตายจาก 

เมือ่ใจพรอ้มแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย จะไมม่คีวามหว ัน่ไหวเลย น่ีเป็นสิ่งที่

ใจของแต่ละคนสามารถทาํกนัได ้อยู่ทีว่า่จะทาํหรือไมท่าํเท่านัน้เอง  

ขณะทีฟ่งัน้ีบางทใีจยงัรบัไมไ่ดเ้ลย จะคดิวา่ทาํไมมาสอนใหป้ลงใหว้าง เพราะใจของเรา

ส่วนใหญ่ยงัไมอ่ยากปลง ยงัไมอ่ยากวาง ยงัอยากได ้ยงัอยากม ียงัอยากเป็น ยงัอยาก

ใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีเป็นไปตามความตอ้งการ ตามความอยาก ซึง่เป็นการฝืนความจริงแท ้ๆ  

เหน็อยู่แท ้ๆ  แต่กลบัมองไมเ่หน็ เพราะถูกอาํนาจของความหลงครอบงาํอยู่ ซึง่จะ

พยายามป้องกนัไมใ่หค้ดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี โดยใหค้ดิวา่ไมเ่ป็นมงคล น่ีก็เป็นความเหน็

ผดิอกีอย่างหน่ึง เพราะทกุสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนนัน้ ลว้นเป็นมงคลท ัง้สิ้น ไมเ่ป็น

อปัมงคลเลย เพราะจะทาํใหฉ้ลาด ใหอ้ยูเ่หนือความทกุขไ์ดน้ ัน่เอง ถา้ไมค่ดินัน่แหละ 

จะเป็นอปัมงคลทีแ่ทจ้รงิ ถา้ไมค่ดิถงึความแก ่ ความเจบ็ ความตาย ถงึการพลดัพราก

จากกนั ทีร่ออยู่ขา้งหนา้ แสดงวา่กาํลงัสะสมความอปัมงคลท ัง้หลายใหก้บัตน 

เหมอืนกบัสะสมลูกระเบดิไวใ้หก้องเท่าภูเขา พอถงึเวลามใีครไปจดุชนวนระเบดิเขา้ ก็จะ

ระเบดิขึ้นมาอย่างรุนแรง สรา้งความทกุขอ์ย่างหนกัหนาสาหสั จนถงึกบัรบัไมไ่ด ้ ถงึกบั

จะตอ้งฆ่าตวัตายไป ก็มอียู่หลายรายดว้ยกนั นัน่ก็เป็นเพราะไมย่อมสะสมความคิดที่

เป็นมงคลนัน่เอง คดิแต่สิง่ทีเ่ป็นอปัมงคล คอืคดิวา่ขอใหอ้ยู่ไปนานๆ ขอใหร้ํา่ขอใหร้วย 

ขอใหม้ตีาํแหน่งสูงๆ ขอใหค้นรกัอยู่กบัเราไปนานๆ อยู่กบัเราไปตลอด ไมใ่หท้ิ้งจากเรา
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ไป เหลา่น้ีลว้นเป็นความคดิทีเ่ป็นอปัมงคลท ัง้สิ้น เพราะเกดิจากความหลง เมือ่คดิแบบ

เหลา่น้ีแลว้ จะสรา้งความเครียดสรา้งความทกุขใ์หก้บัตน เมือ่ไมเ่ป็นไปตามความ

ปรารถนา  

จงึตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ความคดิส่วนใหญ่ของเรานัน้ เป็นความคดิทีฝื่นความจริง 

ความคดิอนัใดทีฝื่นความจริง ตอ้งถอืวา่เป็นอปัมงคลท ัง้สิ้น ความคดิทีเ่ป็นมงคลนัน้ 

ตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง คอือะไรจะเกดิ ก็ใหม้นัเกดิไปเถดิ ถา้แกไ้ขไม่ได ้หกัหา้ม

ไมไ่ด ้ ป้องกนัไมไ่ด ้ ก็ใหม้นัเกดิไปเถดิ เพราะไมม่ใีครตา้นความจรงิของธรรมชาตไิด ้

อาจจะดูแลรกัษาสิง่ต่างๆไดช้ ัว่ระยะหน่ึง ในระดบัหน่ึง แต่จะไมส่ามารถดูแลรกัษาสิง่

ต่างๆไปไดต้ลอด เพราะไมอ่ยู่ไปไดต้ลอดนัน่เอง ทาํยงัไง ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งหมดไป เสือ่ม

ไป จากไป เสื้อผา้ทีเ่ราใส่ก็เหมอืนกนั เราเปลีย่นมากี่ชดุแลว้ เพราะมนัเก่าบา้ง มนัขาด

บา้ง เลก็ลงไปบา้ง เพราะร่างกายใหญ่ขึ้นบา้ง แต่เราจะไมค่่อยเศรา้โศกเสยีใจกบัเสื้อผา้

เท่าไร เพราะอะไร ก็เพราะความยดึม ัน่ถอืม ัน่ มไีมม่ากนัน่เอง ไมเ่หมอืนกบัความยดึม ัน่

ถอืม ัน่ในสิง่อืน่ๆ  

ดงันัน้จงดูวา่ เรายดึอะไรมาก เราตดิอะไรมาก ก็ขอทาํความเขา้ใจไวว้า่ เรากาํลงัสะสม

ลูกระเบดิไวม้ากนัน่เอง ถา้มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่มากเพยีงไร ก็เท่ากบัสะสมลูกระเบดิใหม้ี

มากขึ้นมาในหวัใจ เพราะเมือ่ถงึเวลาระเบดิแลว้ จะระเบดิดว้ยความรุนแรง คอืความ

ทกุขจ์ะมมีากมนีอ้ย ก็อยู่ทีอ่ปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่น่ีเอง ถา้ยึดมากกท็กุขม์าก ถา้ยึด

นอ้ยกท็กุขน์อ้ย ถา้ไม่ยึดไม่ตดิเลยกไ็ม่ทกุขเ์ลย จะเลอืกเอาอะไร ความทกุขห์รือความ

ไมท่กุข ์ เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจ พระพทุธเจา้ตดัสนิใจใหเ้ราไมไ่ด ้ พระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายตดัสนิใจใหเ้ราไมไ่ด ้ครูบาอาจารยต่์างๆ ตดัสนิใจใหเ้ราไมไ่ด ้แมแ้ต่คนทีร่กัเรา 

ก็ตดัสนิใจใหเ้ราไมไ่ด ้ เราตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจเอง จะตดัสนิใจไดไ้มไ่ด ้ ก็อยู่ทีว่า่ เห็น

ความจริงน้ีหรือไม ่ 

ถา้เหน็ความจริงของการรวมตวักนั แลว้ก็แยกตวักนั อย่างชดัเจนแลว้ รบัรองไดว้า่

จะตอ้งเลอืกทางทีไ่มท่กุขอ์ย่างเดด็ขาด เพราะไมม่ใีครอยากจะทกุขห์รอก ความทกุข ์

ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีด่เีลย เวลาทกุขแ์ลว้ มนัทรมานจติใจมาก เหมอืนกบัไฟทีเ่ผาผลาญหวัใจ
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นัน่แหละ อยู่อย่างไร มฐีานะอย่างไร จะรวยจะจนอย่างไร ก็ทกุขท์รมานดว้ยกนัท ัง้สิ้น 

ความรวยก็ดบัความทกุขไ์มไ่ด ้ความจนก็ดบัความทกุขไ์มไ่ด ้สิง่เดยีวทีจ่ะดบัความทกุข ์

ไดก้็คอืปญัญา คอืธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีน่อ้มเอาเขา้มาปฏบิตั ิ ทาํให ้

กลายเป็นธรรมะของเรา ทาํใหก้ลายเป็นปญัญาของเรา ดว้ยการใคร่ครวญพจิารณาอยู่

อย่างสมํา่เสมอ วนัๆหน่ึงอย่าลมืคดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี ตื่นขึ้นมาก็บอกตนเองวา่ วนัน้ีก็

อกีวนัหน่ึงของชวีติ แต่จะจบอย่างไรก็ไมรู่ ้จะมพีรุ่งน้ีหรือไมก่็ไมรู่ ้ถา้คดิอย่างน้ีเรียกวา่

เป็นมงคล เพราะไมย่ดึไมต่ดินัน่เอง  

ตอ้งเตอืนสตอิยู่เสมอวา่ ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน วนัน้ีจะออกไปทาํอะไร ก็ไมรู่ว้า่จะได ้

ดงัใจหรือไม ่ ไดก้็ดไีป ไมไ่ดก้็แลว้ไป ไมเ่หน็จะเสยีหายอะไร จะไดไ้มต่อ้งมากงัวล 

เพราะใจสามารถอยู่ไดก้บัทกุสภาพ ทกุเหตกุารณ์ ส่วนร่างกายอาจจะอยู่ได ้ หรืออาจจะ

อยู่ไมไ่ด ้ ถา้ไปเจอเหตกุารณ์ทีท่าํรา้ยร่างกาย ร่างกายก็อาจจะตายได ้ ขาดสิง่ต่างๆมา

เยยีวยา ก็ตายไดเ้หมอืนกนั แต่ยงัไงๆในไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งตายอยู่ด ี เรื่องความตายของ

ร่างกายไมใ่ช่ปญัหาสาํคญั ปญัหาสาํคญัคอืความรูส้กึของใจ วา่มคีวามรูส้กึอย่างไรกบั

เหตกุารณ์ต่างๆ ถา้ใจน่ิงเฉยไมวุ่น่วาย ไม่เดอืดรอ้นกบัเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้น แสดง

วา่ใจสบาย ใจไมท่กุข ์ ใจจะไมท่กุขใ์จจะสบายได ้ก็ตอ้งมปีญัญานัน่เอง คอืตอ้งยอมรบั

ความจริงของชวีติวา่ มนัเป็นอย่างน้ีแหละ  

วนัน้ีมนัเป็นอย่างน้ี จะใหม้นัเป็นอย่างอืน่ไปไดอ้ย่างไร วนัน้ีออกไปหาเงนิแทบเป็นแทบ

ตาย หาไมไ่ดเ้ลยสกับาทหน่ึง ก็ช่างมนัปะไร เมือ่ทาํดทีีสุ่ดแลว้ มนัหาไมไ่ด ้ มนัก็หา

ไมไ่ด ้ มารอ้งห่มรอ้งไห ้ มาเศรา้โศกเสยีใจ มนัก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร จะไปหาแบบ

ทจุริตมนัก็ไมด่ ี เพราะมนัเป็นโทษ ทาํไปแลว้ไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งใชก้รรม ตอ้งตดิคุกตดิ

ตะราง จติใจมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั อย่าไปหาเงนิหาทองดว้ยวธิีทีท่จุรติเลย หาไมไ่ดก้็ยอ

มอดเอาดกีวา่ อดขา้ววนัหน่ึงไมต่ายหรอก พระพทุธเจา้เคยอดมาแลว้ถงึ ๔๙ วนั

ดว้ยกนั ตราบใดไมง่อมอืงอเทา้แลว้ รบัรองไดว้า่ไมอ่ดตาย ในโลกน้ีมอีาหาร มอีะไรทกุ

อย่าง ทีห่าไดด้ว้ยลาํแขง้ลาํขา ขอใหอ้ย่าขี้เกยีจเท่านัน้ เพราะฉะนัน้อย่าไปกลวัความอด

ความอยาก อย่าไปกลวัความเป็นความตาย เพราะเป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา 
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เพราะเวลากลวัแลว้มนัสรา้งความทกุข ์ นอกจากนัน้แลว้ยงัจะผลกัใหไ้ปสรา้งความไมด่ ี

ไปสรา้งบาปสรา้งกรรม สะสมความทกุขใ์หม้มีากยิง่ขึ้นไปใหญ่ แต่ถา้ไมก่ลวัความอด

ความอยาก ไมก่ลวัความยากความลาํบาก ไมก่ลวังานกลวัการแลว้ รบัรองไดว้า่ชวีติจะ

ไมถู่กความทกุขรุ์มเรา้อย่างแน่นอน  

น่ีคอืหวัใจสาํคญัของการดาํเนินชวีติ จะตอ้งมคีวามกลา้หาญ มคีวามอดทน มคีวาม

เขม้แขง็ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร อย่าไปหวงัพึง่ผูอ้ืน่ อย่าไปหวงัพึง่สิง่หน่ึงสิง่ใดในโลกน้ี 

มาใหค้วามสุขกบัเรา เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ อยู่ทีใ่จทีป่ลอ่ยวางต่างหาก อยู่ทีใ่จไม่

ยดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ ใจสามารถอยู่ไดด้ว้ยความสุขอย่างยิง่ ถา้ไมไ่ปแบกไปหาม ไมไ่ป

ยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ ยิง่มมีากยิง่มคีวามทกุขม์าก ยิง่มนีอ้ยยิง่มคีวามทกุขน์อ้ย 

พระพทุธเจา้ทรงเหน็ดว้ยปญัญาแลว้ จงึไดป้ฏบิตัดิงัทีไ่ดท้รงปฏบิตั ิ คอืไดท้รงสละราช

สมบตั ิ สละความเป็นราชกมุาร ทีพ่รอ้มดว้ยทรพัยส์นิเงนิทอง พรอ้มดว้ยความสุข ที่

เกดิจากสิง่ของต่างๆ แต่ทรงเหน็ความทกุขท์ีม่อียู่ตดิกบัสิง่เหลา่นัน้ ทรงเหน็วา่สิง่ต่างๆ

เหลา่นัน้ลว้นเป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้สิ้น ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ไป 

เมือ่ถงึเวลานัน้ก็จะตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมาอย่างแน่นอน จงึมคีวามกลา้หาญทีจ่ะตดั ที่

จะละในสมบตัต่ิางๆ แลว้ออกแสวงหาความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจ น่ีแหละคอื

ความสุขทีแ่ทจ้ริง จติจะสงบไดก้็ตอ้งปลอ่ยวางนัน่เอง ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ

ท ัง้หลาย  

ถา้ยงัมคีวามผูกพนั ก็ยงัตอ้งมคีวามกงัวลใจ ถา้มสีาม ี มภีรรยา แลว้มคีวามผูกพนักบั

สามกีบัภรรยา ก็ตอ้งมคีวามกงัวลกบัสามกีบัภรรยาอย่างแน่นอน แต่ถา้ไมม่สีามไีมม่ี

ภรรยา จะไปเอาความกงัวลกบัสามกีบัภรรยาไดอ้ย่างไร หรือถา้ม ี แต่อยู่แบบไมผู่กพนั 

ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ จะมคีวามทกุข ์มคีวามกงัวลกบัสามกีบัภรรยาไดอ้ย่างไร มนัไมม่ ีแต่ก็

ไมไ่ดห้มายความวา่ จะขาดความเมตตากรุณาต่อกนั ยงัอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข 

แต่ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งรูอ้ยู่เสมอวา่ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งไปกนัคนละทศิคนละทาง น่ีคอื

วธิีดาํเนินชวีติอย่างมคีวามสุข ขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ ความสุขไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการมมีาก

มนีอ้ย แต่อยู่กบัการปลอ่ยวาง วา่มมีากนอ้ยเพยีงใด มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่มากนอ้ย
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เพยีงไร ถา้ปลอ่ยวางหมดไมย่ดึม ัน่ถอืม ัน่เลย ก็จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย จะมแีต่ความสุข 

เพราะจติใจสงบนัน่เอง จติใจจะไมว่า้วุน่ขุน่มวักบัเรื่องราวต่างๆ กบัคนต่างๆ กบัสิง่

ต่างๆ เพราะยอมรบัความเป็นจรงิของเขานัน่เอง เขาจะดกี็ดไีป เขาจะช ัว่ก็ช ัว่ไป เขาจะ

อยู่ก็อยู่ไป เขาจะตายก็ตายไป แต่จะไมห่วงัไมป่รารถนา ไมต่อ้งการอะไรจากเขาเลย 

เพราะสามารถหาความสุขไดใ้นตวัเราเอง ความสุขมอียู่แลว้ในใจของเรา เพยีงแต่รอให ้

เราทาํใหม้นัเกดิขึ้นมาเท่านัน้ และวธิีทีจ่ะทาํใหเ้กดิขึ้นมา ก็คอืการปลอ่ยวางนัน่เอง 

ปลอ่ยวางดว้ยปญัญา เพราะเหน็แลว้วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ เราไปควบคุมบงัคบั ให ้

เป็นไปตามความตอ้งการของเราไมไ่ดน้ ัน่เอง ทกุสิง่ทกุอย่างไมช่า้ก็เร็ว ก็จะตอ้งมกีาร

จากกนัไปเป็นธรรมดา  

น่ีคอืสิง่ทีจ่ะตอ้งคอยสอนใจอยู่เสมอ ถา้สอนแลว้ ต่อไปใจจะหดเขา้มาขา้งใน ไมนึ่ก

อยากมอีะไรเหมอืนเมือ่ก่อนน้ี เพราะเวลามคีวามหลง เหน็อะไรก็อยากจะไดไ้ปหมด 

เหน็อะไรก็อยากจะมไีปหมด น่ีคอืเป็นผลของความหลง คอืขาดปญัญานัน่เอง แต่ถา้มี

ปญัญาแลว้พอเกดิความอยากจะไดอ้ะไร มนัก็จะกระซบิเตอืนบอกวา่ ระวงันะไดม้าแลว้

เดีย๋วจะตอ้งทกุขก์บัมนันะ เดีย๋วจะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ เพราะจะไม่

เป็นไปตามความตอ้งการของเราเสมอไป แลว้มนัก็จะตอ้งจากเราไปในทีสุ่ด ถา้คอย

กระซบิคอยเตอืนอยู่ทกุเวลาแลว้ ไม่วา่จะเหน็อะไร จะไดย้นิอะไร จะตอ้งการอะไร เรา

จะไมก่ลา้ จะไมอ่ยาก เพราะรูว้า่ความจรงินัน้ เราอยู่เฉยๆเราก็มคีวามสุขแลว้ ไมเ่หน็

จะตอ้งไปหาอะไรมาสรา้งความทกุขใ์หม้นัเพิม่ขึ้นไปอกีเลย น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ 

ถา้สามารถชนะใจได ้ ชนะอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ชนะความอยากต่างๆทีม่อียู่ในใจ

ไดแ้ลว้ จะอยู่ไดด้ว้ยความสงบ ดว้ยความสบาย ถงึแมจ้ะไมม่อีะไรเลย แต่จะสบาย 

เพราะไมเ่ป็นภาระ มรีถยนตค์นัหน่ึง มนัก็เป็นภาระแลว้ ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งคอย

หานํา้มนัมาเตมิอกี น่ีก็เป็นภาระแลว้ แต่ถา้ไปไหนมาไหนดว้ยเทา้ ๒ เทา้ของเรา ภาระ

มนัก็ไมม่าก เพราะตอ้งดูแลร่างกายน้ีอยู่แลว้ ทาํไมไมใ่ชร่้างกายใหเ้กดิประโยชน ์ ทาํไม

ตอ้งไปหาภาระมาเพิม่ เพิม่ความทกุขใ์หก้บัเราไปทาํไม  
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น่ีแหละคอืปญัหาของพวกเรา คอืขาดปญัญาความรูน้ ัน่เอง ถูกความหลงครอบงาํ ถูก

ความหลงส ัง่สอน ใหม้มีากๆแลว้จะมคีวามสุข แต่เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขซ์่อนตวัอยู่ 

แต่มองไมเ่หน็ จะมาเหน็ก็ตอนทีต่อ้งสูญเสยีสิง่ต่างๆทีไ่ดม้า แต่ตอนนัน้มนัก็สายไปเสยี

แลว้ เพราะตอนนัน้ก็เหมอืนกบัไฟทีไ่หมบ้า้นไปแลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะดบัมนัได ้ จงึขอให ้

พยายามพรํา่สอนตนอยู่เสมอ ทกุวีท่กุวนัทกุเวลา เวลาเหน็อะไรก็พยายามมองวา่มนัไม่

เทีย่ง มองต ัง้แต่เริ่มตน้จนจบไป อย่างทีเ่มือ่สกัครู่ไดพู้ดถงึเรื่องศาลาหลงัน้ี เมือ่ไม่กี่ปี

ก่อนทีต่รงน้ีก็ไมม่ศีาลาหลงัน้ีต ัง้อยู่ แต่เมือ่มกีารเอาหนิ เอาทราย เอาปูน เอาอฐิ เอา

เหลก็ เอานํา้ เอาอะไรมารวมตวักนั มาก่อมาสรา้ง ก็กลายเป็นศาลาขึ้นมา ถา้พวกเราอกี

สกั ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปีกลบัมาทีน่ี่อกี ศาลาหลงัน้ีอาจจะไมไ่ดต้ ัง้อยู่ทีน่ี่แลว้ก็ได ้น่ีคอืสภาพ

ของทกุสิง่ทกุอย่าง ร่างกายของเราก็เริ่มจากหยดนํา้สองหยดในครรภข์องมารดา แลว้ก็

ก่อตวัขึ้นมาจากอาหารของมารดาทีห่ลอ่เลี้ยงก็คอืเลอืดนัน่เอง เลอืดของมารดาทีห่ลอ่

เลี้ยงทารกทีอ่ยู่ในทอ้ง ใหค่้อยๆเจริญเตบิโต เมือ่เต็มทีแ่ลว้ก็ตอ้งคลอดออกมา ก็ตอ้งมี

การใหอ้าหารเพิม่เตมิขึ้นไปอกี ใหน้ม ใหข้า้ว ใหป้ลา ใหน้ํา้ ใหผ้กั ใหส้ิง่ต่างๆ ร่างกายก็

เจริญเตบิโตขึ้นไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปก็จะเริ่มแก่ลงไป แก่ลงไป ผมเผา้ก็จะกลายเป็นสี

ขาว หนงัก็จะเหีย่วย่น หลงัก็จะโก่ง แลว้ในทีสุ่ดก็เดนิไมไ่หว ตอ้งนอนอยู่บนเตยีง จน

ในทีสุ่ดลมหายใจก็จะหมดไป ก็จะถูกจบัใส่ไปในโลง ตัง้ไวบ้นเมรุ แลว้ก็จดุไฟเผา 

กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไปในทีสุ่ด  

น่ีคอืลกัษณะของร่างกายของเรา และของทกุๆคน ทีจ่ะตอ้งเป็นอย่างน้ี เป็นสิง่ทีค่วร

พจิารณาดูอยู่เรื่อยๆ เพราะถา้ไมพ่จิารณาแลว้จะเผลอ จะลมื เมือ่เผลอลมื ก็จะเกดิ

ความอยากได ้ อยากม ี อยากเป็น เมือ่อยากแลว้ก็ตอ้งไปขวนขวาย ไปแบกความทกุข ์

ความวุน่วายใจ ชวีติจงึไมค่่อยมคีวามสุขเท่าไร มแีต่ความเครียด มแีต่ความกงัวลใจอยู่

ตลอดเวลา เพราะความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหเ้กดิความอยาก เกดิอปุาทาน แต่ถา้

พจิารณาดว้ยปญัญาอย่างทีส่อนไวว้า่ ทกุสิ่งทกุอย่างมีการเกดิข้ึน ต ัง้อยู่ ดบัไป มีการ

พลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดาแลว้ จะไมอ่ยากจะไดอ้ะไรอกีต่อไป เพราะรูว้า่สิง่ต่างๆที่

ไดม้านัน้จะตอ้งสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราอยา่งแน่นอน ถา้ไมต่อ้งการความทกุขแ์ลว้ ไป

เอามาทาํไม ในเมือ่อยู่เฉยๆ ไมม่สีิง่ต่างๆเหลา่น้ี เราก็อยู่ได ้ พระพทุธเจา้ก็อยู่แบบน้ี
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มาแลว้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายก็อยู่แบบน้ีมาแลว้ ครูบาอาจารยท์่านก็อยู่แบบน้ี

มาแลว้ เอามาทาํไม การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๐๕ 

โอกาสทองของชีวติ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

การไดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ถอืวา่เป็นบญุอนัประเสริฐ เป็น

โชค ๒ ช ัน้ดว้ยกนั เป็นโอกาสด ี เป็นโอกาสทองของชีวิต ทีว่า่เป็นบญุหรือเป็นโชค ๒ 

ช ัน้นัน้ ก็หมายถงึ การไดเ้กดิเป็นมนุษยก์็เป็นโชคชัน้ที๑่ การไดเ้จอพระพทุธศาสนาก็

เป็นโชคชัน้ที ่ ๒ เพราะโดยปกตแิลว้การจะมาเกิดเป็นมนุษยก์็เป็นสิง่ทีย่ากลาํบาก การ

ปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์ เพือ่มาประกาศสอนพระพทุธศาสนา ก็เป็นสิง่

ทีย่ากลาํบากกวา่อกีหลายลา้นเท่าดว้ยกนั แต่พวกเราน้ีตอ้งถอืวา่เป็นพวกมบีญุมวีาสนา 

มโีชคอย่างยิง่ ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ และไดเ้จอพระพทุธศาสนา เพราะถา้ไดเ้กดิเป็น

มนุษย ์ แต่ไมไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา การเกดิเป็นมนุษยก์็จะไมไ่ดคุ้ณประโยชน ์ มาก

เท่ากบัการทีไ่ดเ้จอพระพทุธศาสนา  

ถา้ไมม่พีระพทุธศาสนาเป็นผูน้าํทาง สอนใหไ้ปสู่ความด ีความประเสริฐ คอืการหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ เราก็จะไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้ไดโ้ดยตวัของเราเอง สิง่ทีเ่รา

จะทาํไดอ้ย่างมากกแ็ค่อาศยับญุบารมเีก่า ถา้เคยทาํบญุทาํทานรกัษาศีลมา ก็จะทาํบญุทาํ

ทานรกัษาศีลต่อ ถา้เคยนัง่สมาธิก็จะนัง่สมาธิต่อ แต่จะไมม่โีอกาสทีจ่ะเจริญวปิสัสนา

ปญัญา ซึง่เป็นปญัญาทีจ่ะมองเหน็ทะล ุ รูแ้จง้ตามสภาพความเป็นจริงของทกุขท์ีม่อียูใ่น

โลกน้ี ถา้ไมเ่หน็ทกุขก์็ยงัจะหลงยดึตดิอยูก่บัสิง่ต่างๆ กจ็ะไมห่ลดุพน้จากความทกุขไ์ป

ได ้ แต่ถา้มพีระพทุธศาสนา คอืมพีระพทุธเจา้มาประกาศพระธรรมคาํสอน สอน ถงึ

ความเป็นจริงของโลกน้ีวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ก็จะทาํใหเ้รา

มโีอกาสหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ความเกดิกเ็ป็นความทกุข ์ความแกก่เ็ป็นความทกุข ์ความเจบ็

กเ็ป็นความทกุข ์ ความตายกเ็ป็นความทกุข ์ ความพลดัพรากจากของรกักเ็ป็นความ
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ทกุข ์ การเผชิญกบัสิ่งที่ไม่ชอบกเ็ป็นความทกุข ์ เหลา่น้ีลว้นเป็นความทกุขท์ีพ่วกเราทกุ

คนตอ้งเผชญิกนั และไมใ่ช่แต่เฉพาะภพน้ีชาตน้ีิเท่านัน้ เพราะเมือ่ตายไปแลว้ ก็ยงัตอ้ง

กลบัมาเกดิอกี แต่อาจจะไมไ่ดเ้ป็นมนุษย ์อาจจะเป็นอย่างอืน่ไปก่อน สลบักนัไป นานๆ

จะไดม้าเกดิเป็นมนุษยส์กัครัง้หน่ึง เมือ่ไดเ้กดิเป็นมนุษยก์็เป็นโอกาสเดยีวทีจ่ะสามารถ

สะสมบญุบารมไีด ้ ถา้เกดิเป็นอย่างอืน่ เช่น เป็นเดรจัฉาน โอกาสทีจ่ะสะสมบญุบารมกี็

ไมม่ ี เพราะเดรจัฉานขาดปญัญาทีจ่ะรูจ้กัแยกแยะเรื่องบาปบญุคุณโทษได ้ มแีต่จะทาํไป

ตามความตอ้งการ ตามความหวิ ตามความอยาก จะผดิศีลอย่างไร ก็ไมถ่อืวา่เป็นเรื่อง

สาํคญั ขอใหไ้ดม้าตามความตอ้งการเท่านัน้ นัน่คอืวสิยัของเดรจัฉาน มมีนุษยเ์ท่านัน้ที่

สามารถแยกแยะไดว้า่ อะไรด ี อะไรช ัว่ อะไรถูก อะไรผดิ อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขความเจริญ อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยีท ัง้หลาย  

น่ีคอืความแตกต่างของภพชาต ิ ภพชาตขิองมนุษยจ์งึเป็นภพชาตทิีม่คุีณค่าอย่างยิง่ 

พระพทุธศาสนาเป็นคาํสอนทีป่ระเสริฐ ทีม่นุษยเ์ท่านัน้ทีส่ามารถประพฤตปิฏบิตัติามได ้

ถา้เกดิเป็นเดรจัฉาน เช่นเป็นสุนขั แลว้มาพบพระพทุธศาสนา เช่นสุนขัทีม่าอยู่ในวดัน้ี ก็

จะไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไรมากมายจากศาสนา อย่างมากก็ไดอ้าศยัความร่มเยน็ของ

ศาสนา คอืความเมตตา อาศยัอยู่อาศยักนิไปวนัๆหน่ึงเท่านัน้ แต่จะไมม่โีอกาสไดส้ะสม

บญุบารม ี ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดป้ฏบิตัธิรรม ยกจติของตนใหอ้ยู่เหนือความทกุขแ์ห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีคือความหมายของโชค ๒ ช ัน้ เป็นท ัง้มนุษยแ์ละไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนา จงึเป็นสิง่ทีน่่าจะยนิด ี เป็นโอกาสทองของชีวิต ไมค่วรปลอ่ยใหห้ลดุ

ลอยไป โดยไม่ไดต้กัตวงประโยชนจ์ากการไดเ้ป็นมนุษย ์ จากการไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนาเลย เปรียบเหมอืนกบัคนทีเ่ดนิหลงทางอยู่ในป่า แลว้ไปเจอนายพราน

ผูรู้ผู้ช้าํนาญทาง อาสาจะพาใหพ้น้ออกจากป่า ถา้เชื่อนายพราน เดนิตามนายพรานไป ก็

มโีอกาสทีจ่ะหลดุพน้จากการหลงวนเวยีนอยู่ในป่าไปได ้แต่ถา้ไมเ่ชื่อ ก็ตอ้งหลงวนเวยีน

อยู่ในป่าไปเรื่อยๆ  

น่ีคอืความสมัพนัธข์องพวกเรากบัพระพทุธศาสนา พวกเราเป็นเหมอืนกบัคนทีห่ลง

วนเวยีนอยู่ในป่าแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ วฏัสงสาร เกดิแลว้ตาย ตายแลว้เกดิมา นบั
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ภพไมถ่ว้น แลว้ยงัตอ้งดาํเนินต่อไปอกี ถา้ยงัไมไ่ดป้ฏบิตัจินหลดุพน้จากการเวยีนวา่ย

ตายเกดิน้ี พระพทุธศาสนาก็เป็นเหมอืนกบันายพรานผูช้าํนาญทาง ผูรู้ว้ธิีทีจ่ะพาใหห้ลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้เชื่อคาํสอนของพระพทุธศาสนา แลว้นาํไปปฏบิตั ิ เราก็

จะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดอ้ย่างแน่นอน แต่ถา้ไมเ่ชื่อ เราปฏเิสธคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ แลว้ดาํเนินชวีติไปตามความตอ้งการของเรา เราก็ยงัจะตอ้งวนเวยีนอยู่ใน

วฏัฏะแห่งการเกดิตายแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึอยู่ทีเ่ราจะตอ้งตดัสนิใจ วา่จะมศีรทัธา

ความเชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้หรือไม ่ ถา้มศีรทัธาความเชื่อ แลว้นาํสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนไปปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่จติของเราจะค่อยๆเจริญขึ้น จะค่อยๆอยู่

เหนือความทกุขข์องการเวยีนวา่ยตายเกดิ ภพชาตขิองเราจะค่อยๆถูกจาํกดัไปตามลาํดบั

แห่งการปฏบิตั ิ จนในทีสุ่ดก็จะปฏบิตัจินถงึธรรมข ัน้สูงสุด คอืพระนิพพาน เมือ่ถงึข ัน้

นัน้แลว้ภพชาตกิ็จะไมม่ตีามมาอกีต่อไป จติไมจ่าํเป็นตอ้งไปหาความสุขทีไ่หนอกีแลว้  

เพราะความสุขในไตรภพน้ี ลว้นเป็นความสุขทีม่คีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ดว้ยกนัท ัง้สิ้น ไป

อยู่ภพไหน ไปเกดิภพไหน ก็ตอ้งมคีวามแก่ ความเจ็บ ความตายตามมาท ัง้สิ้น แมแ้ต่

ภพของเทวดา ภพของพรหมก็เป็นเช่นนัน้ เกดิเป็นเทวดาสกัระยะหน่ึง เมือ่หมดบญุก็

จะตอ้งสิ้นจากความเป็นเทวดา กลบัลงมาสู่ภพทีต่ ํา่ลงมา เช่นเดยีวกบัภพของพรหมท ัง้ 

ส่วนสถานภาพของจติทีไ่มเ่สือ่มก็มอียู่ ถา้ไดป้ฏบิตัจิติจนถงึข ัน้อริยมรรคอริยผล ข ัน้

ของพระอริยบคุคล พระอริยเจา้ท ัง้หลาย ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระอรหนัต ์

ถา้ปฏบิตัธิรรมตามคาํสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ละเวน้การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย 

ชาํระจติใจของตนใหส้ะอาดหมดจด ตดักเิลสคอืความโลภ ความโกรธ ความหลงให ้

หมดสิ้นไปจากใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็นใจของพระอรหนัตไ์ป กลายเป็นจติ

นิพพาน เมือ่ถงึข ัน้นัน้แลว้ก็จะเขา้สู่ปรมงัสขุงั คอืบรมสุข ความสุขทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ไมม่ี

ความสุขอนัใดทีจ่ะเสมอเท่า เพราะเป็นความสุขทีบ่ริสุทธิ์ปราศจากความทกุข ์ ปราศจาก

ความเสือ่ม จะเป็นอย่างนัน้ไปตลอดอนนัตกาล  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนาสามารถมอบใหก้บัเราได ้ พระพทุธศาสนาเป็นสิง่ที่

พระพทุธเจา้มอบใหก้บัเรา ถา้เปรียบเทยีบกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี จะเปรียบคุณค่ากนัไมไ่ด ้
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พระศาสนามคุีณค่าเหนือกวา่มากมายทเีดยีว เพราะการไมม่คีวามทกุขน้ี์แหละเป็นสิง่ที่

ประเสริฐทีสุ่ด ต่อใหเ้ป็นมหาเศรษฐ ี มสีมบตัเิงนิทองเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น ก็ยงัไม่

สามารถหนีพน้ความทกุขไ์ปได ้ และเงนิทองทีม่มีากมายก่ายกองกจ็ะไมส่ามารถกาํจดั

ความทกุขน์ ัน้ได ้ แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีแหละ ทีจ่ะสามารถกาํจดัความ

ทกุขท์กุชนิด ใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ ไมใ่หค้วามทกุขต่์างๆมาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ

ไดอ้กีต่อไป คุณค่าของธรรมะจงึมคุีณค่ามากยิง่กวา่สิง่ต่างๆ ทีเ่ราใหคุ้ณค่ากบัมนั เช่น 

เพชรนิลจนิดา เงนิทองท ัง้หลาย ถา้มเีจา้ของรา้นเพชรรา้นพลอย เปิดโอกาสใหเ้ราเขา้ไป

ในรา้น แลว้บอกวา่ตอ้งการอะไรใหห้ยบิไปเลย แต่ใหเ้วลาเพยีง ๕ นาทเีท่านัน้ เราจะยนื

อยู่เฉยๆ ใจเย็นๆ หรือวา่จะรีบหยบิรีบเก็บสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งการ คนฉลาดตอ้งไมย่นื

เฉยๆอย่างแน่นอน เพราะรูว้า่มเีวลานอ้ย เมือ่เจา้ของรา้นเขาอนุญาต ใหห้ยบิเพชรนิล

จนิดาทีม่อียู่ในรา้นไป โดยไมต่อ้งเสยีสตางค ์ จะมายนืรีรออยู่ไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งรีบหยบิ

กนัอย่างขะมกัเขมน้อย่างแน่นอน เพราะรูว้า่สิง่ทีเ่ขาใหเ้รานัน้ เป็นสิง่ทีม่ค่ีานัน่เอง  

สิง่ทีพ่ระพทุธศาสนาใหก้บัพวกเรา ยิง่มคุีณค่ายิง่กวา่สิง่ทีเ่จา้ของรา้นเพชรพลอยจะ

ใหก้บัเรา เพราะสิ่งที่พระพทุธศาสนาจะใหก้บัเรา กค็ือการหลดุพน้จากความทกุข์

ท ัง้หลาย หลดุพน้จากความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความทกุขท์ี่

เกดิจากการเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ การหลดุพน้จากความทกุขเ์หลา่น้ี คอื

สิง่ทีพ่ระพทุธศาสนามอบใหก้บัเรา พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ มาเลยมาเอากนัไปเลย

มรรคผลนิพพาน อย่ามวัรรีอ ชวีติของท่านท ัง้หลายมเีวลานอ้ยมาก เพยีงไมก่ี่ปีชวีติก็จะ

หมดแลว้ ส่วนหน่ึงของชวีติก็จะทาํอะไรไมไ่ด ้ เมือ่เวลาเราแก่ เราเจ็บ เราตายนัน้ ทาํ

อะไรไมไ่ดเ้ลย แต่เวลาทีเ่รายงัไมแ่ก่ ยงัไมเ่จ็บ ยงัไมต่าย ยงัมกีาํลงัวงัชา ยงัมี

ความสามารถอยู่ อย่าปลอ่ยใหเ้วลาอนัมคุีณค่าน้ี ผ่านไปโดยไมต่กัตวงประโยชนจ์าก

พระพทุธศาสนา โบราณทา่นสอนวา่ น้ําข้ึนใหร้ีบตกั เพราะนํา้ก็เป็นเหมอืนกบัสิง่อืน่ๆ มี

ขึ้นมลีง ในฤดูฝน นํา้จะมมีากในแมน่ํา้ลาํคลอง ในช่วงนัน้ถา้ไมร่ีบเก็บกกัสะสมไวใ้นตุ่ม 

ในบ่อ ในไห เวลาถงึหนา้แลง้ นํา้ก็จะลด แลว้ก็จะไมม่นีํา้เหลอือยู่เลย เวลานัน้ถา้

ตอ้งการนํา้ก็จะลาํบาก ถา้ไมไ่ดก้กัเก็บสาํรองไว ้ 
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ฉนัใดชวีติของเราก็เป็นอย่างนัน้ ชีวติของเราจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัระดบันํา้

ในปลายฤดูฝน หลงัจากฝนหยุดตกแลว้ ระดบันํา้ก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ ชวีติของเรา

ก็เป็นเช่นนัน้ เมือ่เกดิมาแลว้ก็นบัถอยหลงัไดเ้ลยวา่ วนัทีจ่ะอยู่ในโลกน้ีมนีอ้ยลงไป

เรื่อยๆไปแต่ละวนัๆ วนัน้ีหมดไป โอกาสทองก็หมดไปวนัหน่ึง พรุ่งน้ีหมดไป โอกาสทอง

ก็หมดไปอกีวนัหน่ึง มะรืนน้ีหมดไป โอกาสทองก็หมดไปอกีวนัหน่ึง แลว้วนัต่อไปจาก

วนันัน้ ก็ไมแ่น่วา่จะมหีรือไม ่ เพราะชวีติของคนเรานัน้ ส ัน้ยาวไมเ่ท่ากนั บางคนโชคดมีี

บญุวาสนา ก็มอีายุยนืยาวนาน บางคนบญุวาสนานอ้ยทาํบาปทาํกรรมมามาก ชวีติก็ส ัน้ 

แต่ในขณะทีย่งัมชีวีติอยูใ่นขณะน้ี เรามคีวามเท่าเทยีมกนั สามารถตกัตวงผลประโยชน์

จากพระพทุธศาสนาไดเ้ท่าเทยีมกนั อยู่ทีว่า่จะทาํหรือไมท่าํเท่านัน้เอง  

เราตอ้งพยายามปลูกฝงัศรทัธาใหเ้กดิขึ้น ตอ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อวา่

เราไมไ่ดเ้กดิมาเพยีงชาตน้ีิชาตเิดยีว ยงัเกดิอกีต่อไปอกีหลงัจากทีต่ายไปแลว้ และจะ

เกดิตาย เกดิตายอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่จีบสิ้น ภพชาตทิีจ่ะไปเกดิก็ไมไ่ดห้มายความวา่

จะเป็นภพชาตทิีด่เีสมอไป ภพทีไ่มด่กี็มอียู่ เช่นภพของอบาย ไดแ้ก่เดรจัฉาน เปรต 

อสรุกาย สตัวน์รก เป็นภพทีจ่ะตอ้งไปกนั ถา้ทาํบาปทาํกรรมไว ้ ส่วนภพทีด่ ี ก็คอืภพ

ของมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม เป็นผลทีเ่กดิจากการทาํบญุทาํความด ี ละเวน้การ

กระทาํบาปท ัง้หลาย ส่วนมรรคผลนิพพานก็เป็นผลทีเ่กดิจากการปฏิบตัธิรรม นัง่สมาธิ 

เจริญวิปสัสนา ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีดว้ยปญัญา เพราะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

ในโลกน้ีลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ทกุขเ์พราะความไมเ่ทีย่ง ทกุขเ์พราะเป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ใน

การควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด มอีะไรในวนัน้ี พรุ่งน้ีก็อาจจะหมดไปได ้ ไมม่ใีครควบคุม

บงัคบัใหอ้ยู่กบัตนไปไดเ้สมอ  

แมแ้ต่ชวีติน้ี คอืสงัขารร่างกายอนัน้ีก็เป็นเช่นนัน้ จะหมดไปเมือ่ไรก็ไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้ต่อ

ใหเ้ทวดาก็ไมส่ามารถมาหยุดย ัง้ได ้ อย่าวา่แต่พวกหมอดูทีไ่ปหาเลย เวลาคดิวา่เราจะ

ตาย ก็รีบวิง่หาหมอดูกนัใหญ่ ขอใหห้มอดูช่วยต่ออายุให ้ การต่ออายุน้ีต่อไมไ่ด ้ เพราะ

ขึ้นอยู่กบัเหตปุจัจยัคอืบญุกรรมทีไ่ดท้าํมา ถา้อยากจะมอีายุยนืก็ตอ้งทาํบญุไปเรื่อยๆ 

ทาํบญุใหม้ากๆ แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ ทาํบญุในชาตน้ีิแลว้ จะอายุยนืทนัทใีนชาตน้ีิ 
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เพราะบญุทีท่าํในวนัน้ี ยงัตอ้งใชเ้วลาก่อนทีจ่ะแสดงผล เพราะร่างกายทีไ่ดม้าในภพน้ี

ชาตน้ีิ เป็นผลของบญุกรรมทีไ่ดท้าํมาในอดตี จงึไปกาํหนดชวีติอายุขยัในชาตน้ีิไมไ่ด ้แต่

สามารถกาํหนดไดใ้นภพหนา้ชาตหินา้ เราสามารถกาํหนดภพชาตหินา้ได ้อยู่ทีก่ารกระทาํ

ของเราในวนัน้ี  

ชวีติของเรา จะส ัน้จะยาวนัน้ ถูกกาํหนดไวแ้ลว้ ดว้ยบญุดว้ยกรรมทีท่าํมาในอดตี 

รวมท ัง้บญุกรรมทีท่าํในปจัจบุนั ก็มส่ีวนดว้ย เช่นถา้ประมาท เสพสุรายาเมา แลว้ไปขบั

รถ อย่างน้ีก็เป็นกรรมอกีอย่างหน่ึง จะทาํใหช้วีติของเราส ัน้ ถา้ขบัรถดว้ยความมนึเมา 

ดว้ยความประมาท ก็จะตอ้งประสบกบัอบุตัเิหต ุทาํใหถ้งึแก่ชวีติได ้แต่ถา้ฉลาดมปีญัญา 

ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ไมแ่ตะตอ้งของมนึเมาท ัง้หลาย เวลาขบัรถก็ขบัดว้ยความ

ระมดัระวงั อย่างน้ีโอกาสทีจ่ะไปประสบอบุตัเิหต ุ ก็แทบจะไมม่เีลย อายุก็จะอยู่ไดย้นื

ยาวนาน เพราะบญุกศุลทีไ่ดท้าํไว ้คอืความไมป่ระมาทนัน่เอง ทกุสิง่ทกุอย่างลว้นขึ้นอยู่

กบัตวัเราท ัง้สิ้น อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ทาํดผีลก็จะตอ้งดตีามมา ทาํไมด่ผีลก็จะตอ้งไม่

ดตีามมา ไมม่ใีครสามารถแกก้ารกระทาํของเราได ้ คอืถา้ทาํไปแลว้ จะไปกาํหนดใหผ้ล

เป็นอกีอย่างหน่ึงนัน้ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ 

จงึขอใหม้คีวามเชื่อม ัน่ในเรื่องบญุกรรม ในเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ ในผลของการปฏบิตัิ

ธรรม วา่จะนาํพาเราไปสู่การหลดุพน้ จากความทกุขท์ ัง้ปวง ไดอ้ย่างแน่นอน จงึไมค่วร

มองสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี วา่มคุีณค่ายิ่งกวา่การปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ีลว้นเป็นของไมเ่ทีย่งแทท้ ัง้สิ้น มสีมบตัขิา้วของเงนิ

ทองมากนอ้ยเพยีงไร สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากสมบตัเิหลา่นัน้ไป หรือสมบตัเิหลา่นัน้จะจาก

ไปก่อนก็ได ้ เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนนัน่เอง แต่สมบตัทิีพ่ระพทุธศาสนามอบใหก้บัเรา

นัน้ เป็นสมบตัทิีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นสมบตัทิีจ่ะอยู่ตดิใจของเราไปตลอด เป็นสมบตัทิี่

แทจ้รงิของเรา ทีไ่มม่ใีครจะสามารถมาแยง่ชงิจากเราไปได ้ ไมม่ใีครจะมาขโมยสมบตัทิี่

สรา้งไวใ้นใจได ้ 

น่ีแหละคอืความประเสริฐของสมบตั ิ ทีเ่รียกวา่อริยทรพัย ์ อริยสมบตัิ คอืการทาํบญุทาํ

ทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา 
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พจิารณาสงัขารร่างกายวา่เป็นของไม่เที่ยงแทแ้น่นอน มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ตอ้งดบัไป

ในทีสุ่ด ไมม่ใีครสามารถควบคุมบงัคบัได ้ ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่ของเรา ถา้พจิารณาเหน็

แลว้ดว้ยปญัญา จติก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ ร่างกายจะเป็นอะไรกจ็ะไมม่ี

ปญัหา จะไมส่ามารถมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจได ้ เวลาร่างกายแก่ใจก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไม่

ทกุขก์บัความแก่ เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ใจก็จะไมท่กุข ์ ไมเ่จ็บไปกบัความเจ็บไขไ้ด ้

ป่วยของร่างกาย เวลาร่างกายแตกดบัสลายไป ใจก็ไมไ่ดแ้ตกดบัสลายตามไปดว้ย 

เพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่แตกไม่ดบันัน่เอง เพยีงแต่วา่จะเวยีนวา่ยตายเกดิใน

วฏัสงสารต่อไปหรือไมเ่ท่านัน้ น่ีคอืความแตกต่างของใจ ถา้มธีรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ก็สามารถทาํใหใ้จไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ถา้จติใจไดร้บัการ

ชาํระดว้ยการปฏบิตัธิรรม ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไป เวลาตาย

ไปก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เมือ่ไมไ่ปเกดิก็ไมต่อ้งไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย เมือ่ไมแ่ก่ ไม่

เจ็บ ไมต่าย ก็ไมม่คีวามทกุขอ์กีต่อไป  

พระพทุธเจา้จงึทรงแสดงไวว้า่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ ตราบใดทีย่งัมกีารเกดิอยู่ 

ตราบนัน้ก็ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ ทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย จงึควรเหน็

โทษของการเกดิ เพราะมนัเป็นการพาไปสู่ความทกุขน์ ัน่เอง และตอ้งเหน็โทษของตน้เหต ุ

ทีจ่ะทาํใหไ้ปเกดิ คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆท ัง้หลายนัน่

แหละ คอืสิง่ทีจ่ะตอ้งชาํระ ทีจ่ะตอ้งตดัใหไ้ด ้ ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม เพราะเป็นเครื่องมอืทีจ่ะกาํจดัชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก 

อวิชชาความไมรู่ ้ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เมือ่ไมม่สีิง่เหลา่น้ีแลว้ ก็จะไมม่เีหตทุีจ่ะทาํ

ใหไ้ปเกดิอกีต่อไป เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ จติก็จะเป็นจติทีม่แีต่ความสุขไปตลอดอนนัต

กาล  

คดิดูซวิา่ระหวา่งอยู่เฉยๆแลว้มคีวามสุข กบัการดิ้นรนขวนขวายหาความสุข ทีม่แีต่

ความทกุขต์ดิมาดว้ย เราจะเอาอย่างไหน อยู่เฉยๆมคีวามสุขไมส่บายกวา่หรือ หาอะไร

มาแลว้ก็ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไหเ้มือ่สูญเสยีไป อย่างน้ีจะเกดิประโยชนอ์ะไร จะเป็น

ความสุขไดอ้ย่างไร นกัปราชญไ์ดพ้จิารณา ไดเ้หน็แลว้วา่ การไมม่อีะไรเลยนัน้แหละ คอื
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ความสุขทีแ่ทจ้ริง และเป็นธรรมชาตขิองจติทีส่ามารถอยู่ไดอ้ย่างเป็นสุข จติไมต่อ้งมี

อะไรเลย ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ จติไมม่คีวามจาํเป็น ทีจ่ะตอ้ง

มสีิง่เหลา่นัน้ เพือ่อาํนวยความสุข แทนทีจ่ะมคีวามสุขกบัสิง่เหลา่นัน้ กลบัจะมแีต่ความ

ทกุข ์ความกงัวล ความวุน่วายใจ เวลาอยู่คนเดยีว ไมม่คีวามทกุขก์บัใคร พอไปแต่งงาน 

มสีาม ี มภีรรยา ก็ตอ้งไปทกุขก์บัสามกีบัภรรยา เวลามลูีกก็ตอ้งทกุขก์บัลูก อย่างน้ีมนั

สนุกหรือ เป็นความฉลาดหรือความโงก่นัแน่ อยู่เฉยๆ อยู่ตวัคนเดยีว ทาํไมไม่เอา 

เพราะอยู่ไมไ่ดน้ ัน่เอง เพราะใจยงัมคีวามโลภความอยากอยู่ คอยหลอกคอยลอ่ ทาํให ้

เกดิความรูส้กึเหงาวา้เหว ่มคีวามหวิ มคีวามกระหาย อยากจะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา เป็นการ

หลอกลอ่ของกเิลสตณัหา  

มพีระพทุธเจา้เท่านัน้ทีฉ่ลาด ทีส่ามารถมองทะลถุงึปญัหาอนัน้ีได ้ วา่ ความทกุขข์อง

มนุษยเ์ราน้ี เกดิจากจติทีม่กีเิลสตณัหา และความสุขของมนุษยก์็เกดิจากการชาํระกเิลส

ตณัหาใหห้มดสิ้นไป พระพทุธเจา้จงึไดป้ฏบิตัแิละต่อสูจ้นสามารถกาํจดักเิลสตณัหา ให ้

หมดสิ้นไปจากพระทยัของพระองคไ์ด ้พระพทุธเจา้จงึไดบ้รรลถุงึบรมสุข ปรมงัสขุงั คอื

จติทีส่ะอาดบริสุทธิ์น ัน่แหละ เป็นจติทีม่คีวามสุขอย่างยิง่ หลงัจากนัน้แลว้จงึไดน้าํมาเผย

แผ่ส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย สตัวโ์ลกทีฉ่ลาด ทีฟ่งัแลว้เขา้ใจ เกดิศรทัธาขึ้นมา ก็

นาํไปปฏบิตั ิ ดว้ยวิริยะ ความอตุสาหะ ความพากเพยีร ขนัติ ความอดทน ความกลา้

หาญ ทีจ่ะลด ทีจ่ะละ ทีจ่ะตดัทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ป็นพษิเป็นภยั ทีเ่ป็นทกุขใ์หก้บัใจ จนใน

ทีสุ่ดก็หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายไปได ้ 

พวกเราก็เหมอืนกนั ถา้ตอ้งการทีจ่ะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ตอ้งการทีจ่ะหลดุพน้จาก

ความทกุข ์ ก็ตอ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนและไดป้ฏบิตัมิา ตอ้งมคีวามขยนัที่

จะปฏบิตัธิรรม มขีนัตคิวามอดทน มคีวามกลา้หาญ กลา้ทีจ่ะตดั ทีจ่ะลด ทีจ่ะละ 

สมบตัขิา้วของเงนิทองทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ พรอ้มทีจ่ะเสยีสละ ยกใหก้บัผูอ้ืน่ไป ถา้มี

ความกลา้หาญแบบน้ีแลว้ ก็จะสามารถเขา้ถงึธรรมอนัประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดเ้ขา้ถงึ

อย่างงา่ยดาย แต่ถา้ยงัมคีวามเสยีดาย ยงักลวัความทกุข ์ความยาก ความลาํบาก กลวั

อด กลวัอยากอยู่ อย่างน้ีรบัรองไดว้า่ ยงัจะตอ้งตดิอยู่ในคุกของการเวยีนวา่ยตายเกดิไป
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แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ผูท้ีจ่ะหลดุพน้ได ้ จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามกลา้หาญ มคีวามเขม้แขง็ 

ไมก่ลวัความอด ความอยาก ความลาํบากท ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ ถา้มคีวามกลา้

หาญแลว้สิง่ต่างๆเหลา่น้ี จะไมเ่ป็นอปุสรรคเลย จะทาํใหบ้รรลถุงึธรรมอนัประเสริฐได ้

อย่างรวดเร็วงา่ยดาย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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