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กัณฑ์ท่ี ๒๔๑

มนุ ษย์กบั พระพุทธศาสนา
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ชีวติ ของคนเรานัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่
เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นมากทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ น
มนุษย์ การปรากฏขึ้นมาของพุทธศาสนาในแต่ละครัง้ ก็เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นมากเช่นเดียวกัน
โอกาสทีเ่ ราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนา
จึงถือว่าเป็ นลาภอัน
ประเสริฐ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เกิดขึ้นได้งา่ ยๆ เพราะเหตุปจั จัยทีจ่ ะทําให้เกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นสิง่ ที่
ยากอย่างยิง่ คือผูท้ จ่ี ะมาเกิดนัน้ จะต้องได้รักษาศีลมาอย่างสมํา่ เสมอ และเมือ่ ถึงเวลาจะ
มาเกิดเป็ นมนุษย์ก็ยงั ต้องมาแย่งคิวกัน เพราะการเกิดของมนุษย์นนั้ มีจาํ นวนไม่มาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับพวกมดพวกแมลงพวกสัตว์ต่างๆ เขาจะมีลูกออกมาครัง้ ละเป็ นฝูง
เช่นปลาจะออกมาครัง้ ละเป็ นฝูง แมลงต่างๆก็จะออกมาครัง้ ละเป็ นฝูง สัตว์อน่ื ๆก็
ออกมาเป็ นครอก ครัง้ ละหลายๆตัวด้วยกัน แต่สาํ หรับมนุษย์เรานัน้ โดยทัว่ ไปจะออกมา
ได้เพียงครัง้ ละหนึ่งคนเท่านัน้ เอง โอกาสที่เราจะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์จงึ เป็ นสิง่ ทีย่ ากกว่า
การไปเกิดเป็ นเดรัจฉานหลายร้อยเท่า เพราะการเกิดเป็ นเดรัจฉานนัน้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมี
ศีล ไม่ตอ้ งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหก
หลอกลวง เพราะการประพฤติเหล่านี้เป็ นเหตุปจั จัยให้ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานกัน เป็ นแมลง
เป็ นสัตว์ต่างๆ
แต่จะมาเกิดเป็ นมนุษย์น้ ตี อ้ งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมาต่างๆ ถ้าไม่สามารถรักษาข้อปฏิบตั ทิ งั้ ห้าข้อนี้ได้
โอกาสทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์น้ แี ทบจะไม่มเี ลย เพราะศีลเป็ นเหมือนกับตัว๋ เวลาจะขึ้น
รถหรือเครื่องบิน ก่อนทีจ่ ะขึ้นไปได้เราต้องตีตวก่
ั ๋ อน ถ้าไม่มตี วเจ้
ั ๋ าหน้าทีห่ รือพนักงาน ก็
จะไม่ให้เราขึ้นไปนัง่ บนรถหรือบนเครื่องบิน เพราะไม่มตี วั ๋ ฉันใดเหตุปจั จัยทีจ่ ะทําให้เรา
มาเกิดเป็ นมนุษย์ก็คอื ศีลห้านี่เอง นอกจากศีลห้าแล้วเรายังต้องไปเข้าคิวไปแย่งกับคน
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อืน่ เหมือนกับทีเ่ ขาสอบเอ็นทรานซ์กนั ปี หนึ่งมีนกั เรียนสอบเอ็นทรานซ์กนั เป็ นจํานวน
แสน แต่โรงเรียนรับได้เพียงไม่ก่หี มืน่ คนเท่านัน้ เอง ถึงแม้จะเรียนจบมาแล้วแต่เมือ่ มา
สอบก็ยงั ต้องมาแข่งกับคนอืน่ อีก เช่นเดียวกับการมาเกิดเป็ นมนุษย์ ถึงแม้เราจะมีศลี
แล้ว เราก็ยงั อาจจะต้องมาแข่งกับคนอืน่ อีก ถ้าเขารักษาศีลได้มากกว่าเรา บริสุทธิ์กว่าเรา
เขาก็มโี อกาสได้เกิดก่อนเรา ถ้าศีลของเราสูเ้ ขาไม่ได้เราก็ยงั จะต้องรอไปก่อน ยังต้องไป
เกิดเป็ นอย่างอืน่ ก่อน ไปใช้กรรมอย่างอืน่ ก่อน จนกว่าจะมีโอกาสมาเกิดเป็ นมนุษย์ นี่คอื
ความยากเย็นของการเกิดเป็ นมนุษย์
การเกิดของพระพุทธศาสนา ก็เป็ นสิง่ ทีย่ ากยิง่ กว่าการเกิดเป็ นมนุษย์อกี หลายร้อยเท่า
ทีเดียว เพราะ ๑. จะต้องมีพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็ นมนุษย์ ๒. เมือ่ เกิดเป็ นมนุ ษย์แล้วก็
ยังต้องมาปฏิบตั ธิ รรม จนกว่าจะบรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา โดยไม่มี
ใครสามารถช่วยหรือสังสอนชี
่
้ทางให้กบั พระพุทธเจ้าได้เลย นอกจากพระพุทธเจ้าจะต้อง
เป็ นผูค้ ลําทางไปเอง ทดสอบทดลองวิธีการต่างๆ ถูกบ้างผิดบ้าง จนกว่าจะได้บรรลุเป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา ๓. เมือ่ ได้เป็ นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่แน่วา่ จะประกาศ
ศาสนาหรือไม่ พระพุทธเจ้าบางพระองค์เมือ่ ทรงบรรลุแล้วก็ไม่ทรงประกาศ ไม่ทรงสัง่
สอนสัตว์โลก ก็ทรงเป็ นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไป พระพุทธเจ้าบางพระองค์ทรงมี
ความสามารถมากในการประกาศสังสอนสั
่
ตว์โลก ก็ทรงประกาศพระศาสนา เช่น
พระพุทธเจ้าของพวกเราทีพ่ วกเราให้ความเคารพกราบไหว้บูชาอยู่ทกุ วันนี้ ทรงเป็ นผูม้ ี
พระปัญญาบารมีมาก
ทรงสามารถประกาศสอนพระศาสนาให้แก่สตั ว์โลกได้อย่าง
มากมาย จึงปรากฏมีพระพุทธศาสนาขึ้นมา
เหตุปจั จัยสําคัญสองประการ ทีจ่ ะทําให้เราดําเนินหรือปฏิบตั ติ นให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ หลายได้ ก็คอื การได้เกิดเป็ นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนา ความทุกข์ท่ี
เกิดจากการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย จะได้รบั การปลดเปลื้องให้หมดสิ้นไป ในขณะ
ทีเ่ ราเป็ นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนา
เพราะถ้าเกิดเป็ นมนุษย์แต่ไม่ได้พบ
พระพุทธศาสนา โอกาสทีเ่ ราจะดําเนินให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายนัน้ ย่อมเป็ นสิง่ ที่
ยากเย็นอย่างมาก เพราะการทีจ่ ะหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ีได้ เป็ นการเดินทางทีเ่ ราไม่เคย
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ไปมาก่อน ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราหลงทางอยู่ในป่ าใหญ่ หาทางออกจากป่ าไม่ได้
ถ้าจะออกจากป่ าได้โดยง่าย ก็ตอ้ งมีผูร้ ู้จกั ทางนําทาง ถ้ามีนายพรานทีช่ าํ นาญป่ า เดิน
ผ่านมาก็จะเป็ นโชคของเรา
เพราะเขาจะพาให้เราออกจากป่ าได้อย่างง่ายดาย
พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนกับนายพราน ทีส่ ามารถพาคนทีห่ ลง
ทางในป่ า ให้ออกจากป่ าได้อย่างปลอดภัย พวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนาอย่างยิง่ คือ
หนึ่งได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ และสองได้พบพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นเหมือนผูน้ าํ ทางพาชีวติ
ของพวกเราให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทงั้ หลาย นี่คอื ความโชคดีของพวกเรา แต่พวก
เราจะรู้หรือไม่นนั้ ก็อกี เรื่องหนึ่ง
บางคนได้เกิดเป็ นมนุษย์แล้ว ได้เกิดในเมืองพุทธแล้ว แต่กลับไม่เห็นคุณค่าเห็น
ประโยชน์ของการได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา กลับใช้ชวี ติ แบบไร้ค่า ด้วย
การยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขต่างๆ กินเหล้าเมายา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคน
ชัว่ เป็ นมิตร การกระทําเหล่านี้ล ้วนเป็ นการกระทําทีจ่ ะฉุดลากให้ผูก้ ระทําไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่
กองทุกข์นนั ่ เอง คนทีก่ ระทําตนอย่างนี้เป็ นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอด เกิดมาเป็ น
มนุษย์ก็ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการเป็ นมนุษย์ เพราะไม่สามารถทํากิจทีจ่ ะทําตนให้เป็ น
มนุษย์ทป่ี ระเสริฐ อย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ แต่บางคนก็หูดี
ตาดี เมือ่ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ได้ยนิ คําสอนอันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ก็เกิดศรัทธา
เชื่อว่าการประพฤติปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นการกระทําทีด่ ที ว่ี เิ ศษ
ทีเ่ ลิศทีส่ ุด ไม่มอี ะไรทีจ่ ะดี ทีจ่ ะวิเศษ ทีจ่ ะเลิศ เท่ากับการปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะสิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั นัน้ มีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นตําแหน่งฐานะทีส่ ูงส่งขนาดไหนก็ตาม ไม่
ว่าจะมีบริษทั บริวารมากน้อยเพียงใดก็ตาม ไม่วา่ จะมีความสุขทีเ่ กิดจากการได้เสพรู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ตาม สิง่ เหล่านี้เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย เหมือนสวรรค์กบั นรก

5

สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้บรรลุถงึ คือพระนิ พพาน การสิ้นสุดแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดนัน้ เปรียบเทียบแล้วเป็ นเหมือนกับสวรรค์ ส่วนสิง่ ทีพ่ วกเรามีกนั
อยู่ทกุ วันนี้ ไม่วา่ จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไร มีตาํ แหน่งฐานะสูงมากน้อยเพียงไร มี
บริษทั บริวารมากน้อยเพียงไร มีความสุขจากการได้เสพรูป เสียง กลิน่ รส มากน้อย
เพียงไร ก็เหมือนกับความสุขในนรกนัน่ แหละ เพราะความสุขนี้มกั มีความทุกข์มาคอย
เพ่นพ่านให้เราได้สมั ผัสอยู่เสมอ พวกเราจึงบ่นกันทุกวันว่ามีความทุกข์กนั อยู่ไม่เป็ นสุข
กัน แต่แทนทีจ่ ะหาวิธที ร่ี กั ษาความทุกข์เรากลับไม่สนใจ หรือถ้าสนใจก็ยงั ไม่สนใจ
เท่าทีค่ วร ถ้าเราลองปฏิบตั ดิ ูตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
เราจะเริ่มเห็นผลทีละ
เล็กทีละน้อย แล้วต่อไปเราจะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้ามาก
ยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถปฏิบตั ไิ ด้เต็มทีเ่ ลย
ในเบื้องต้นเราก็ตอ้ งอาศัยการถูไถ การฉุดลาก การบังคับ เพราะการทําบุญทําทาน การ
รักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรม การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากสําหรับพวกเรา เพราะไม่
เคยทํามาก่อนนัน่ เอง ไม่ค่อยถนัด เหมือนคนทีเ่ คยใช้แต่มอื ขวา แล้วต้องมาใช้มอื ซ้าย
จะรู้สกึ ว่าไม่ค่อยถนัด แล้วจะไม่อยากทํา แต่ถา้ เรารู้วา่ มันจําเป็ น เช่นมือขวาเสียไปใช้
งานไม่ได้ เราก็ตอ้ งมาหัดใช้มอื ซ้าย เมือ่ หัดใช้ไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะถนัดกับการใช้มอื
ซ้าย เพราะมือซ้ายกับมือขวาก็ไม่มคี วามแตกต่างกัน แตกต่างอยู่ทใ่ี จของเรา ทีเ่ คยใช้
เคยถนัดมือไหน ก็จะชอบใช้มอื นัน้ ถ้าเราเคยใช้มอื ขวามาประจํา เราก็จะชอบใช้มอื ขวา
จะไม่ค่อยชอบใช้มอื ซ้ายเท่าไร เพราะไม่สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ได้
เหมือนกับการใช้มอื ขวา
การประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นอย่างนัน้ พวกเราไม่
ค่อยได้ทาํ กันมานัน่ เอง เราไม่ค่อยได้ทาํ บุญกันมาก เราไม่ค่อยได้รกั ษาศีลกัน เราไม่
ค่อยได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมปฏิบตั ธิ รรมกัน พอจะต้องทํากันแต่ละครัง้ ก็รู้สกึ ว่ามัน
ลําบาก มันยาก ไม่เหมือนกับเวลาทีเ่ ราออกไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปดูหนังฟังเพลง
ไปกินอาหารตามร้านอาหารตามโรงแรมต่างๆ แทบจะไม่ตอ้ งมีคนชวนเลย ขอให้รู้วา่ จะ
ไปเท่านัน้ แหละ ขึ้นไปนัง่ รออยู่ในรถแล้ว เพราะนี่คอื ความถนัดของพวกเรา ส่วนใหญ่
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พวกเราจะถนัดกับการหากามสุข หาเงินหาทองกัน แต่เราไม่ค่อยถนัดในการหาบุญหา
กุศล หาธรรมะกัน ชีวติ ของพวกเราจึงวนเวียนอยู่กบั ความทุกข์ อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
เพราะการกระทําของเราไม่ได้เป็ นการชําระ เป็ นการลดละความทุกข์ ทีม่ อี ยู่ในใจของเรา
ให้นอ้ ยลงไป แต่กลับเป็ นการสะสม เป็ นการเพิม่ ความทุกข์ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
สะสมภพชาติให้มตี ่อไปเรื่อยๆ เพราะความไม่รู้นนั ่ เอง
พวกเรายังเป็ นพวกหูหนวกตาบอด
ยังไม่รู้จกั ทางทีจ่ ะพาพวกเราไปสู่ความสิ้นทุกข์
นัน่ เอง เรายังคิดว่าความสิ้นทุกข์ของพวกเรา ก็คอื การหาความสุขเล็กๆน้อยๆ จากสิง่
ต่างๆในโลกนี้ เช่นหาความสุขจากคนนัน้ หาความสุขจากคนนี้ หาความสุขจากสิง่ นัน้ หา
ความสุขจากสิง่ นี้ หาความสุขจากการกระทําเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่มนั ก็เป็ นความสุขชัว่
ประเดีย๋ วประด๋าว พอผ่านไปมันก็หมดไป ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ปล่อยให้เรามี
ความอยาก มีความต้องการ ทีจ่ ะหาความสุขเพิม่ เติมขึ้นไปอีก เพราะความสุขแบบนี้หา
มาได้มากน้อยเพียงไร ก็ไม่ทาํ ให้เกิดความอิม่ เกิดความพอขึ้นมาในจิตในใจ นี่คอื วิถี
ชีวติ ของพวกเรา ความถนัดของพวกเราอยู่ทางนี้
แต่พวกเราโชคดีชาติน้ ีได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอน
ว่า วิถชี วี ติ ของพวกเราทีด่ าํ เนินกันอยู่ทกุ วันนี้เป็ นทางทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่ได้เป็ นทางทีพ่ าไปสู่
ความสิ้นทุกข์ ไม่ได้พาไปสู่การดับทุกข์ วิถที างทีจ่ ะพาพวกเราไปสู่ความสิ้นทุกข์ดบั ทุกข์
นัน้ ต้องเป็ นวิถที างของพระพุทธเจ้า คือวิถแี ห่งทาน ศีล และภาวนา ทําบุญทํากุศล ละ
เว้นจากการกระทําบาป และชําระจิตใจ ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา นี่เท่านัน้ ที่
จะเป็ นทางทีจ่ ะพาเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง เป็ นทางทีจ่ ะพาเราไปสู่ความอิม่ ความพอ
เป็ นทางทีจ่ ะพาเราไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ไม่มที างอืน่ มีทางนี้ทางเดียวเท่านัน้
พวกเราจะมาหรือไม่มา ก็ไม่มใี ครบังคับเราได้
แต่คนทีฉ่ ลาด เมือ่ ต้องพิจารณา เมือ่ ต้องเลือกระหว่างทางสองทาง ทางเก่าทีเ่ ราเคยเดิน
อยู่ ทีม่ แี ต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ผสมกับความสุขเล็กๆน้อยๆ ทีเ่ ราแสวงหามาได้ใน
แต่ละครัง้ กับวิถที างของพระพุทธเจ้า ทีใ่ นเบื้องต้นจะเต็มไปด้วยความยากความลําบาก
ความทุกข์ความทรมาน แต่เมือ่ ได้ฟนั ฝ่ าความยาก ความลําบาก ความทุกข์ไปทีละเล็กที
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ละน้อยแล้ว ต่อไปจิตของเราจะมีกาํ ลังมากยิง่ ขึ้น มีพลังมากยิง่ ขึ้น จะมีความสามารถที่
จะต่อสูก้ บั ความทุกข์ ความยาก ความลําบาก ทีเ่ กิดจากการทําความดี ทีเ่ กิดจากการละ
การกระทําความชัว่ ทีเ่ กิดจากการต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่
ภายในใจของเรา จนกลายเป็ นเรื่องง่ายไป เพราะเกิดความชํานาญ เกิดความถนัดขึ้นมา
นัน่ เอง เมือ่ เกิดความถนัดเกิดความชํานาญแล้ว ก็ไม่ตอ้ งบังคับอีกต่อไป จะทําไปอย่าง
อัตโนมัติ ทําไปอย่างสบายอกสบายใจ
ในเบื้องต้น เราจึงต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความพยายาม ต้องพยายามผลักดันตัวเรา
เอง ดึงตัวเราเองเข้าหาศาสนา เข้าหาธรรมะอยู่เรื่อยๆ เช่นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดฯ
แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วกัน ไปกินเหล้าเมายา ไปเล่นกัน ก็ขอให้ลดจํานวนลง ลดมันลงมา
แล้วเอาเวลาทีไ่ ปเทีย่ วไปเล่นนี้มาหาพระศาสนา
การหาพระศาสนานี้ก็หาได้หลายวิธี
ด้วยกัน ถ้ามีโอกาสมาวัดได้ก็มา ถ้าไม่มโี อกาส อยู่บา้ นหาหนังสือธรรมะอ่านก็ได้ มีเทป
ธรรมะก็เปิ ดเทปธรรมะฟัง หรือเปิ ดวิทยุ เปิ ดโทรทัศน์ทม่ี กี ารแสดงพระธรรมเทศนา
อย่างนี้ก็ถอื ว่าเราได้เข้าวัดแล้ว เพราะวัดไม่ใช่เป็ นสถานที่ วัดเป็ นทีๆ่ มีธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า วัดเป็ นสถานที่ ทีเ่ ราสามารถปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ได้ ถึงแม้จะไม่ได้มาวัด เราก็ยงั รักษาศีลได้ อยู่บา้ นเราก็รกั ษาศีลได้ ละเว้นจากการฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมาได้ เรา
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ไม่วา่ เราจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัด
เราจะนัง่ สมาธิ เดินจงกรมทีไ่ หน เราก็สามารถทําได้ ขณะทีเ่ รานัง่ อยู่ในรถเราก็สามารถ
ทําสมาธิได้ แทนทีจ่ ะนัง่ แล้วก็ดูสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ไป เราก็หลับตา กําหนดจิตใจของเรา ให้อยู่
กับคําบริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ หรือจะสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณไปเรื่อยๆก็ได้ อย่างนี้ก็ถอื ว่าได้ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ได้ภาวนา
แล้ว หรือเวลาเราเห็นอะไร สัมผัสกับอะไร เราก็สอนก็เตือนตัวเราเองว่าสิง่ ทีเ่ ราเห็น สิง่ ที่
เราสัมผัสนี้ เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าไปยึดไปติด
ไปยินดีอยากได้ เวลาทีไ่ ม่ได้ข้นึ มาเราจะเสียใจ มีความทุกข์ หรือเวลาได้มาแล้ว แต่ตอ้ ง
เสียมันไป เราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ ทางทีด่ แี ล้วเราไม่ควรไปยึดไปติดกับมัน
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ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเกี่ยวข้องกับมัน ก็อย่าไปเอามา ถ้ามีความจําเป็ น ก็ตอ้ ง
เตือนสติดว้ ยปัญญาเสมอว่า สิง่ ทีเ่ รามีน้ มี นั ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็ตอ้ ง
จากเราไป หรือไม่เช่นนัน้ เราก็ตอ้ งจากมันไป นี่เป็ นเรื่องธรรมดาของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ถ้า
คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ก็ถอื ว่าเราได้เจริญปัญญา ได้เจริญวิปสั สนาแล้ว เท่ากับได้บาํ เพ็ญ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปเข้าวัด แต่ถา้ มีโอกาสเข้าวัด โอกาสที่
เราจะปฏิบตั ิ ก็จะมีมากยิง่ ขึ้น และง่ายกว่าการปฏิบตั อิ ยู่นอกวัด เพราะเวลาอยู่ในวัดนัน้
บรรยากาศต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ช่วยให้เราได้ปฏิบตั ธิ รรม เวลาอยู่นอกวัดนี้เราต้องฝื น
กับสิง่ แวดล้อมต่างๆ เพราะคนรอบตัวเราไม่ได้ปฏิบตั เิ หมือนเรา
แต่ถา้ ได้มาอยู่ในวัดแล้ว คนทีอ่ ยู่ในวัดก็มกี ารปฏิบตั คิ ล้ายๆกัน จะถือศีลแปดไม่
รับประทานข้าวเย็นก็ไม่มปี ญั หาอะไร เพราะคนในวัดก็ไม่มใี ครรับประทานอาหารเย็นกัน
พอตกเย็นก็ไม่มอี ะไรมายัวกิ
่ เลสให้หวิ โหยขึ้นมา แต่ถา้ อยู่บา้ นถือศีลแปดคนเดียว แต่
คนอืน่ เขาไม่ได้ถอื ศีลแปดไปกับเราด้วย เวลาตอนเย็นเขาก็กนิ ข้าวกัน ทํากับข้าวกับปลา
กินกัน กลิน่ อาหารมันก็โชยมาใส่จมูกเรา ทําให้เราต้องทรมาน เพราะเมือ่ ได้ดมกลิน่
อาหารแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา เมือ่ มีความอยากแล้วก็จะมีความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้
ไม่ได้เข้าวัด เราก็ตอ้ งพยายามปฏิบตั ไิ ป อยู่นอกวัดก็ปฏิบตั ไิ ด้ ขอให้จติ ใจเรามีความ
เข้มแข็งเท่านัน้ เมือ่ เราตัง้ จิตตัง้ ใจจะรักษาศีล ก็พยายามรักษาให้ได้ เพราะถ้าจะรอมา
เข้าวัดนัน้ มันอาจจะสายเกินไป หรือช้าเกินไป หรือน้อยเกินไป เพราะอาทิตย์หนึ่งเรา
อาจจะเข้าวัดได้เพียงครัง้ เดียว เช่นวันนี้ญาติโยมมาวัดกันได้ แต่อกี หกวันนัน้ ก็ตอ้ งมี
ธุระ มีภารกิจต่างๆมากมาย
เราจึงควรสอดแทรกการปฏิบตั ใิ นขณะทีเ่ ราอยู่นอกวัด เช่นในเบื้องต้นก็ฝึกสติ เวลาทํา
อะไรก็ให้มสี ติอยู่กบั เนื้อกับตัว ให้รู้วา่ เรากําลังทําอะไร กําลังพูดอะไร อย่าให้ใจของเรา
ไปอยู่ไกล อย่าไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ อย่าไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคต พยายามให้อยูก่ บั
ปัจจุบนั ให้อยู่กบั สิง่ ทีเ่ รากําลังทําอยู่ เช่นเรากําลังเขียนหนังสือ ก็ให้อยู่กบั การเขียน
หนังสือ กําลังทํากับข้าว ก็ให้อยู่กบั การทํากับข้าว อย่าทํากับข้าวไปแล้วก็คดิ ถึงเรื่องเมือ่
วานนี้ หรือเรื่องทีจ่ ะทําในวันพรุ่งนี้ จิตใจของเราจะไม่น่งิ จะวอกแวก แกว่งไปแกว่งมา
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แล้วจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมา ทําให้มคี วามรู้สกึ ทีไ่ ม่ดตี ามมา แต่ถา้ คอยควบคุมจิตใจ
ด้วยสติให้อยู่กบั การกระทําในปัจจุบนั ไม่วา่ จะทําอะไรก็ให้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ แล้ว
จิตของเราจะนิ่ง จะไม่แกว่งไปแกว่งมา จะมีความสงบ มีความเย็น มีความสบาย
นี่คอื การปฏิบตั ทิ เ่ี ราสามารถปฏิบตั ไิ ด้เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนแห่งหนตําบลใด แต่ถา้ อยู่
ในทีท่ ม่ี คี วามพลุกพล่านมากๆ ก็จะมีเครื่องรบกวนจิตใจมาก จะทําให้การควบคุมสติ
ค่อนข้างจะยากลําบาก ไม่เหมือนกับเวลาทีเ่ ราอยู่คนเดียว อยู่ในสถานทีส่ งบสงัด ไม่มี
คนพลุกพล่าน เวลาจะควบคุมสติควบคุมจิตใจให้อยู่กบั ปัจจุบนั ก็จะง่ายกว่ามาก จิตใจ
ก็จะสงบ มีความร่มเย็นเป็ นสุข ง่ายกว่าการปฏิบตั ทิ ่ามกลางสิง่ ต่างๆ คนต่างๆ การ
กระทําต่างๆ จึงขอให้เราเข้าใจเสมอว่า วัดทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทส่ี ถานที่ วัดอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ
ของเรา ถ้าเราปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่วา่ เราจะอยู่ทไ่ี หนแห่งใด
เราก็ได้เข้าวัดอยู่แล้ว เช่นเห็นคนเดือดร้อน พอทีจ่ ะช่วยเหลือเขาได้ เห็นคนแก่จะเดิน
ข้ามถนน ก็ช่วยพาข้ามถนน เสียสละเวลาสักหน่อย แทนทีจ่ ะรีบเดินหนีไป ก็ยอม
เสียเวลาพาคนแก่ข ้ามถนน ไปช้าหน่อย แต่ได้ทาํ ประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็ นการ
ทําบุญทํากุศลแล้ว
จึงขอให้มองว่าวัดอยู่ทค่ี วามประพฤติของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในขณะใดใน
เวลาใดทีเ่ ราคิดดี พูดดี ทําดี ในขณะนัน้ เราก็อยู่ในวัดแล้ว เราถึงวัดแล้ว ได้บูชาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ด้วยการปฏิบตั บิ ูชา โดยไม่ตอ้ งไปซื้อดอกไม้ธู ปเทียน ไม่
ต้องไปหาพระพุทธรูปเพือ่ กราบไหว้บูชา เพียงแต่คดิ ดี พูดดี ทําดี เราก็ได้บูชาพระ
รัตนตรัย ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้ว เมือ่ ได้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ผลก็คอื
มงคลย่อมเกิดขึ้นกับเรา ดังในพระบาลีทท่ี รงตรัสไว้ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคล
มุตตมัง การบูชาบุคคลหรือสิง่ ทีส่ มควรแก่การบูชาเป็ นมงคลอย่างยิง่ เช่นเวลาเรามาวัด
เรามากราบพระ จุดธู ปเทียนดอกไม้ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
นี่คอื การกระทําทีเ่ ป็ นมงคล เพราะเมือ่ เราระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆ
คุณแล้ว เราก็จะระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ระลึกถึงการคิดดี พูดดี ทําดี
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วันนี้เรากราบพระแล้ว ขณะนี้จติ ใจของเราคิดดี พูดดี ทําดี เราไม่ได้คดิ ร้ายกับใคร
ไม่ได้ทาํ ร้ายใคร เรานัง่ อยู่ในความสงบ อย่างนี้ก็ถอื ว่าได้คดิ ดี พูดดี ทําดีแล้ว
ถ้าเราสามารถรักษาจิตใจของเรา รักษากาย วาจา ใจของเรา ให้สงบได้อย่างนี้ตลอดเวลา
แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่มเี รื่องเลวร้ายต่างๆ เกิดขึ้นกับชีวติ ของเรา เรื่องเลวร้ายต่างๆ ที่
มันเกิดขึ้นนัน้ ก็เพราะกาย วาจา ใจของเรามันไม่สงบ มันไม่น่ิง มันวุ่นวาย มันคิดไม่ดี
พูดไม่ดี ทําไม่ดี แล้วก็นาํ ไปสู่เรื่องราวต่างๆ ปัญหาต่างๆตามมา ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ถ้าเรา
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงการคิดดี พูดดี ทําดีอยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะ
ทําให้เราสามารถตัง้ อยู่ในความดี ตัง้ อยู่ในความสงบ ตัง้ อยู่ในความสุขได้ ทําให้ชวี ติ ของ
เราอยู่ไกลจากความทุกข์ อยู่ไกลจากความวุน่ วายใจทัง้ หลาย การมีวดั หรือการเข้าวัดจึง
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับชีวติ ของเรา เพราะจะพาให้ชวี ติ ของเราไปสู่ความร่มเย็น
เป็ นสุข ห่างไกลจากความทุกข์ความวุน่ วายใจทัง้ หลาย
จึงอยากจะให้ท่านทัง้ หลาย ให้ความสําคัญต่อการเข้าวัด เข้าหาพระพุทธศาสนา เพราะ
การทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนานี้เป็ นโอกาสทีด่ ที ส่ี ุดแล้ว ไม่มี
โอกาสอันไหนจะดีเท่ากับโอกาสนี้ เพราะเราจะสามารถปฏิบตั จิ นจิตของเราหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ หลุดพ้นจากความโลภ
ความโกรธ ความหลงทัง้ หลายได้ ไม่มภี พไหนชาติไหน ไม่มเี วลาใด ทีจ่ ะวิเศษเท่ากับภพ
นี้ชาติน้ แี ล้ว จึงอยากจะให้ท่านทัง้ หลายอย่าปล่อยให้ภพชาติอนั ประเสริฐนี้ กับ
พระพุทธศาสนาทีม่ คี าํ สอนอันประเสริฐนี้ หลุดลอยจากมือไป หลุดลอยจากใจไป โดยที่
ไม่ได้รบั ประโยชน์อะไรเลย ด้วยการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการเข้าวัด ด้วยการทําบุญ
ให้ทาน ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ด้วยการรักษาศีลอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ และ
เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ใช้เวลาทีม่ อี ยู่น้ ตี ่อการบําเพ็ญ ต่อการปฏิบตั ติ ลอดเวลา แล้วรับรอง
ได้วา่ สิง่ ทีเ่ ลิศ สิง่ ทีว่ เิ ศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ครอบครอง
เป็ นสมบัตนิ นั้ ก็จะเป็ นสมบัตขิ องพวกเราเช่นเดียวกัน เพราะสมบัตชิ ้นิ นี้ไม่มลี ขิ สิทธิ์ ไม่
มีใครสามารถเก็บไว้สําหรับตนเองได้ เป็ นสมบัตสิ ่วนกลาง ใครสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ก็
สามารถรับรางวัลนี้ได้เช่นเดียวกัน ไม่เหมือนกับรางวัลทีอ่ อกในลอตเตอรี่ จะมีรางวัลที่
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หนึ่งเพียงรางวัลเดียว แล้วคนถูกก็ถูกได้คนเดียว แต่น่เี ป็ นรางวัลทีท่ กุ คนมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะถูก
ได้ ถ้าปฏิบตั ใิ ห้ถงึ เท่านัน้ เอง จึงขอฝากเรื่องราวของการมาวัด เรื่องราวของการมาเกิด
เป็ นมนุษย์และการได้มาเจอพระพุทธศาสนา ให้ท่านไประลึกไปพินจิ พิจารณา เพือ่ ให้
เกิดเป็ นคติสอนใจ ให้ได้มาบําเพ็ญมาปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๒

การพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙

การมาวัดเป็ นการมาพัฒนาชีวติ จิตใจ ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการพัฒนาชีวิตจิตใจที่ยงั ่ ยืนอย่างแท้จริง ในโลกนี้มกี ารพัฒนาอยู่ ๒
แบบด้วยกัน คือแบบทีย่ งยื
ั ่ นและแบบทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ น แบบทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นก็คอื การพัฒนาทางด้าน
วัตถุ ข้าวของเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข การพัฒนาสิง่ เหล่านี้แม้จะได้มามากน้อย
เพียงไรก็ตาม แต่มนั มีขอบเขต มีอายุขยั คือชีวติ ของเรานัน้ ก็ไม่เกินร้อยปี เป็ นส่วนใหญ่
เมือ่ ชีวติ ของเราหมดสิ้นไปแล้ว สิง่ ทีเ่ ราพัฒนาต่างๆไม่วา่ จะเป็ นลาภ เป็ นยศ เป็ น
สรรเสริญ เป็ นความสุขทีไ่ ด้จากการเสพ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็จะ
หมดไป ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ในจิตใจเลย จิตใจไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแบบไม่
ยังยื
่ นนี้เลย แต่การทําความดี ละการกระทําความชัว่ ชําระจิตใจ ชําระความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป ให้นอ้ ยลงไป และให้หมดสิ้นไปนัน้ เป็ นการพัฒนาที่
ยังยื
่ น เพราะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะอยู่ไปกับจิตใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เสือ่ ม ไม่สลาย ไม่แตก ไม่ดบั สิง่
ทีอ่ ยู่ตดิ กับจิตใจไปก็ไม่เสือ่ ม ไม่สลาย ไม่ดบั ไปเช่นเดียวกัน
ไม่เหมือนกับสิง่ ทีต่ อ้ งมีร่างกายเป็ นเครื่องรองรับ เช่นเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ต่างๆ ทีต่ อ้ งมีร่างกายเป็ นตัวรองรับ เมือ่ ร่างกายไม่สามารถทีจ่ ะดําเนินต่อไปได้แล้ว
พวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่างๆ ก็ตอ้ งหมดไปด้วย กลายเป็ นสมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไป เงิน
ทองทีห่ ามาได้มากน้อยเพียงไร เมือ่ เราตายไปก็ตกเป็ นสมบัตขิ องผูอ้ น่ื ต่อไป เป็ นของ
ลูกหลาน เป็ นของผูท้ เ่ี ราได้กาํ หนดไว้ในพินยั กรรม ถ้าไม่มลี ูกหลาน ก็อาจจะถวายให้กบั
วัด ให้กบั สาธารณะกุศลต่างๆไป สิง่ เหล่านี้ไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องเราอีกต่อไป แต่ความดี
งามต่างๆทีเ่ ราได้บาํ เพ็ญกันมา เช่นในวันนี้ เรามาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม จะติดไปกับจิตกับใจ จะกลายเป็ นนิสยั ขึ้นมานัน่ เอง ทําให้เรามีความ
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ผูกพันกับการกระทําสิง่ เหล่านี้ เหตุทพ่ี วกเราทัง้ หลายได้มาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ ก็
เพราะว่าเราได้เคยพัฒนาสิง่ เหล่านี้มาแล้วในอดีต ในชาติก่อนๆ มันจึงติดเป็ นนิสยั มา
ทําให้เราอยากจะมาวัด อยากจะมาทําบุญให้ทาน อยากจะมารักษาศีล อยากจะมาปฏิบตั ิ
ธรรม อยากจะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะเมือ่ ได้ปฏิบตั สิ ง่ิ เหล่านี้แล้ว ทําให้จติ ใจมีความ
ร่มเย็นเป็ นสุข ทําให้จติ ใจสูงขึ้น มีความเสียสละมากขึ้น มีความเห็นแก่ตวั น้อยลง การ
พัฒนาทีจ่ ะยกจิตใจให้สูงขึ้นได้นนั้ ต้องมีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั เพราะความเห็น
แก่ตวั จะฉุดลากจิตใจให้ลงสู่ทต่ี าํ ่ ส่วนความเสียสละ จะดึงจิตใจให้ข้นึ สู่ทส่ี ูง
เราลองสังเกตดู คนทีม่ คี วามเสียสละกับคนทีม่ คี วามเห็นแก่ตวั นัน้ จะแตกต่างกัน
เหมือนฟ้ ากับดิน คนสองคนอยู่ดว้ ยกัน คนหนึ่งเสียสละ ยินดีทจ่ี ะเสียสละทรัพย์ สิง่
ต่างๆให้กบั อีกคนหนึ่ง แต่อกี คนหนึ่งไม่เคยคิดทีจ่ ะเสียสละเลย คิดจะเอาอย่างเดียว ถ้า
เราต้องเลือกอยู่ดว้ ย เราจะอยู่กบั คนไหนดี จะอยู่กบั คนทีม่ แี ต่ความเห็นแก่ตวั หรือจะ
อยู่กบั คนทีม่ แี ต่ความเสียสละ เราจะรักจะเคารพคนแบบไหน คนทีม่ คี วามเห็นแก่ตวั
หรือคนทีม่ คี วามเสียสละ เพียงคิดเท่านี้เราก็จะเห็นคุณค่าของความเสียสละ เห็นโทษ
ของการเห็นแก่ตวั แล้ว นี่คอื สิง่ ทีเ่ รามาปฏิบตั กิ นั มาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการ
เสริมสร้างจาคะ คือการเสียสละ อย่างวันนี้ญาติโยมมาวัดก็ตอ้ งเสียสละเวลา เสียสละ
เงินทอง แต่ก็มคี วามดีใจ มีความพอใจ เพราะได้พฒั นาจิตใจของตนให้สูงขึ้น แต่คนทีม่ ี
แต่ความเห็นแก่ตวั จะเห็นว่าการมาวัดมีแต่การเสียอย่างเดียว เสียเวลาแทนทีจ่ ะเอาเวลา
นี้ไปเทีย่ ว ไปทํามาหากิน ไปหาเงินหาทอง ก็ตอ้ งมาเสียเวลานัง่ ฟังพระพูด นัง่ รอถวาย
ของต่างๆให้เสร็จเรียบร้อย กว่าจะได้กลับบ้านไปทําตามสิง่ ทีต่ นเองชอบทํา ก็จะเสียเวลา
ไปมาก ถ้าไม่มาเลย เช่นวันนี้ไม่ตอ้ งทํางาน ถ้าไม่มาวัดก็ได้นอนต่ออย่างสบาย แทนที่
จะต้องตื่นตัง้ แต่ตหี า้ หกโมงเช้า ก็นอนไปถึงเทีย่ งวันเลยก็ได้ เพราะเมือ่ คืนนี้เทีย่ วดึกไป
หน่อย ไปดืม่ เหล้าเสพสุรายาเมา เต้นรําร้องรําทําเพลง ซึง่ ไม่ได้เป็ นประโยชน์อะไรกับ
จิตใจเลย แต่เป็ นเครื่องฉุดลากจิตใจให้ถดถอยลงไป เพราะไม่สามารถทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามได้
คนทีต่ ดิ การเสพสุรายาเมา ติดการเทีย่ ว จิตใจจะหมกมุน่ อยู่กบั เรื่องราวเหล่านี้ จะไม่
คิดถึงเรื่องทีด่ ที ง่ี าม จะไม่เห็นว่าการมาวัด มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
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ปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เป็ นเรื่องทีด่ ที ม่ี ปี ระโยชน์ แต่จะเห็นว่าเป็ นเรื่องเสียเวลา สูไ้ ปเทีย่ วไม่ได้
ไปดืม่ เหล้าเมายาไม่ได้ มีความสุข สนุกสนานเฮฮา แต่เป็ นความสนุกสนานเฮฮาทีม่ ี
ความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ ทีค่ อยตามมาต่อไป ความสุข ความสนุกสนานเฮฮาก็เป็ นเพียงชัว่
ประเดีย๋ วประด๋าว ในขณะทีไ่ ด้กระทําสิง่ เหล่านัน้
เวลาออกไปเทีย่ วเราก็มคี วาม
สนุกสนานเฮฮา กินเหล้าก็มคี วามสุข แต่พอมันผ่านไปแล้ว ความสุขเหล่านี้ก็หมดไป
ปล่อยให้ใจมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว มีแต่ความหิว มีแต่ความอยาก ทีจ่ ะออกไป
เทีย่ วอีก อยากจะไปดืม่ อีก แล้วถ้าไม่ได้ออกไปเทีย่ ว ไม่ได้ออกไปดืม่ ก็จะมีอาการทีไ่ ม่
ดีตามมา มีความหงุดหงิดใจ มีความทุกข์ใจ มีความเศร้าหมองตามมา แต่ในทางตรงกัน
ข้าม คนทีม่ าทําความดีดว้ ยการเสียสละเวลา เสียสละทรัพย์ เช่นทีท่ ่านทัง้ หลายได้มา
กระทํากันในวันนี้ เวลาทําก็มคี วามสุข เป็ นความสงบสุขทีเ่ กิดจากจิตใจทีไ่ ด้ชนะ
ความเห็นแก่ตวั ชนะความโลภ ชนะความหลง และเมือ่ กลับไปทีบ่ า้ น เวลาทีค่ ดิ ถึงการ
กระทํานี้ เราก็สุขใจ ไม่มคี วามหิวทีอ่ ยากจะออกไปเทีย่ ว ไปดืม่ สุรา ไปทําอะไรต่างๆทีไ่ ร้
สาระ เพราะจิตใจอิม่ บุญ อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข อยู่บา้ นเฉยๆไม่ได้ทาํ อะไร ก็ไม่
เดือดร้อนอะไร
ไม่เหมือนกับการใช้เวลาไปกับการเทีย่ วเตร่ เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ทําในสิง่ ที่
ตนเองชอบทํา แต่ไม่มปี ระโยชน์กบั ผูห้ นึ่งผู ้ใด เพราะทําให้จติ ใจ มีแต่ความอ้างว้างเปล่า
เปลีย่ ว เวลาอยู่คนเดียวก็จะรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องหาเพือ่ นหาฝูงมาทํากิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ กลบความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดนี นั้ ทําเท่าไรกลบเท่าไรมันก็กลบไม่มดิ เหมือนกับเอาใบ
บัวมาปิ ดช้างทีต่ าย ฉันใดก็ฉนั นัน้ ใบบัวไปปิ ดช้างไม่ได้ เพราะใบบัวมันเล็กมันไม่ใหญ่
เท่ากับช้าง ฉันใดสิง่ ต่างๆทีพ่ วกเราทํากันตามความชอบของพวกเรา ไม่วา่ จะเป็ นการไป
เทีย่ ว ไปหาเพือ่ นฝูง ไปดืม่ ไปกินกัน ไปเล่น สิง่ เหล่านี้ไม่สามารถมาลบล้าง กลบความ
อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วทีม่ อี ยู่ในจิตใจของเราได้ แต่จะทําให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ
มันไม่ใช่เป็ นวิธีทจ่ี ะกําจัดมันนัน่ เอง
แต่เป็ นการเสริมสร้างความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว
เดียวดาย ความหิวความอยากให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป เปรียบเหมือนกับการเทนํา้ มันลงไปใน
กองไฟ แทนทีจ่ ะทําให้เพลิงนัน้ ลดน้อยถอยลงไปและดับไปในทีส่ ุด กลับทําให้เพลิงลุก
ไหม้แรงขึ้นไปอีก ทัง้ ๆทีร่ ู้สกึ ว่ามันลดน้อยลงไป ในขณะทีเ่ ราเทลงไปใหม่ๆ เพราะตอน
15

นัน้ นํา้ มันยังไม่รอ้ น ยังไม่ตดิ ไฟ ก็เหมือนกับเป็ นนํา้ ไปดับไฟทีก่ าํ ลังไหม้อยู่ ให้มนั เบา
บางลงไป แต่เพียงชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าวเท่านัน้ เอง พอนํา้ มันทีร่ าดลงบนกองไฟมันร้อน
ขึ้นมา มันก็จะเริ่มไหม้ ทําให้กองไฟลุกไหม้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่เหมือนกับการเอานํา้ ไป
ราดใส่กองไฟ ทีไ่ ม่ชา้ ก็เร็วก็จะทําให้ไฟดับหมดสิ้นไป
การทีจ่ ะกําจัดความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความทุกข์ใจ ความเศร้าหมองต่างๆ ให้หมดไป
จากใจได้นนั้ ต้องเอานํา้ แห่งธรรมะ คือความดีงามทัง้ หลายมาดับ ถึงจะทําให้จติ ใจมี
ความร่มเย็นเป็ นสุข มีความอิม่ เอิบใจขึ้นมาได้ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายมากระทํากันในวันนี้
เหมือนกับการเอานํา้ มาดับไฟทีม่ อี ยู่ในใจ ไฟแห่งความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย ไฟ
แห่งความเศร้าหมอง จะไม่สามารถอยู่ในจิตในใจต่อไปได้ ถ้าหมันเอานํ
่ า้ แห่งธรรมะของ
พระพุทธเจ้า มาราดใส่ลงไปเรื่อยๆ แล้วในทีส่ ุดสักวันหนึ่งก็จะไม่มไี ฟหลงเหลืออยู่เลย
ใจจะสงบร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วา่ จะอยู่ในสภาพใด ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนแห่งหนตําบลใด จะอยู่
คนเดียวหรืออยู่กบั หลายๆคน ก็จะไม่มคี วามรู้สกึ แตกต่างกัน ไม่เหมือนกับจิตใจของ
พวกเรา ทีย่ งั ไม่ได้รบั การพัฒนา ยังไม่ได้รบั การดับไฟแห่งความทุกข์ทงั้ หลาย ทีย่ งั แกว่ง
ไปมาเหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า เวลาได้อยู่กบั คนทีร่ กั ทีช่ อบ ก็แกว่งไปทางดีอกดีใจ แต่พอ
คนทีร่ กั ทีช่ อบจากเราไป หรือไม่ได้อยู่ใกล้กัน ความรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงาก็จะ
ตามมา เพราะว่าเราพัฒนาใจไปในทางทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นนัน่ เอง ไปเอาสิง่ ทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นมาเป็ นเครื่อง
ให้ความสุข เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลามีก็ดอี กดีใจ เช่นเวลาได้เงินได้ทองมา จะดีอกดีใจ แต่
พอใช้เงินหมดไป หรือเงินถูกขโมยไปหมด ถูกโกงไปจนหมดเนื้อหมดตัว ก็จะมีแต่ความ
ทุกข์ มีแต่ความเสียใจ มีแต่ความวุน่ วายใจ เพราะพัฒนาในสิง่ ทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ น ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอนนัน่ เอง
สิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอนเรากลับไม่พฒั นากัน เช่นการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ทีเ่ ราสามารถทําได้ตลอดเวลา ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นอะไรเลย การ
รักษาศีลก็ไม่ตอ้ งมีอะไรเลย เพียงแต่ให้รู้วา่ ศีลมีอะไรบ้าง แล้วก็ละเว้นจากการกระทําที่
ไม่ดเี หล่านัน้ เสีย ศีลก็คอื การละเว้นจากการกระทําบาป มีอยู่ ๕ ชนิดด้วยกัน คือการฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เป็ นการ
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กระทําทีจ่ ะสร้างความวุน่ วายใจ สร้างความทุกข์ใจให้กบั เรา ถ้าละเว้น ไม่ทาํ เสีย ความ
วุน่ วายใจ ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้น และควรละเว้นจากการทําในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์
ไปเทีย่ ว ไปดืม่ ไปกินไปหาความสนุกกับเรื่องราวต่างๆ ให้เอาเงินเอาทองทีไ่ ปใช้กบั สิง่
เหล่านี้ มาแจกจ่ายให้กบั ผูเ้ ดือดร้อน เช่นซื้อข้าวของมาถวายพระ ให้กบั พระก็ได้ ให้กบั
ฆราวาสก็ได้ ให้กบั พ่อกับแม่ก็ได้ เพราะพ่อแม่ก็เป็ นพระของเรา ท่านเรียกว่าเป็ นพระ
อรหันต์ของลูกๆ เป็ นพระทีบ่ ้าน แทนทีจ่ ะไปทําบุญกับพระนอกบ้าน ท่านสอนให้ทาํ บุญ
กับพระในบ้านก่อน มีอะไรพอทีจ่ ะให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ได้ก็ให้ท่านบ้าง ถึงแม้ท่านจะไม่
เรียกร้อง ท่านไม่ขอ หรือมีพอเพียงแล้วก็ตาม เพราะเวลาเราให้กบั ท่านก็เหมือนกับ
ให้กบั พระ เหมือนวันนี้ทญ
่ี าติโยมเอาข้าวของมาถวายพระ พระท่านบางครัง้ ท่านก็มี
เหลือเฟื ออย่างทีเ่ ห็นอยู่
แต่น่ไี ม่ใช่เป็ นเรื่องสําคัญ สําคัญอยู่ทว่ี า่ ขอให้เราได้ทาํ ถึงแม้พ่อแม่จะมีเงินมีทอง
มากมายกว่าเราก็ตาม ถ้าเรามีจติ ใจทีอ่ ยากจะบูชาพระคุณของท่าน ถึงแม้จะมีเล็กมีนอ้ ย
มีหา้ บาทสิบบาท เราเอาไปให้ท่าน อย่างน้อยก็จะทําให้ทา่ นมีความสุข และทําให้เราเป็ น
คนดีข้นึ ได้พฒั นาจิตใจ ได้เสียสละ แทนทีจ่ ะเอาเงินนี้ไปเสพสุรายาเมาเทีย่ วกับเพือ่ นฝูง
ก็เอาเงินนี้มาให้กบั คุณพ่อคุณแม่ หรือพาคุณพ่อคุณแม่มาทําบุญตักบาตร รักษาศีล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เหล่านี้เป็ นการกระทําทีเ่ กิดคุณเกิดประโยชน์กบั จิตใจของเรา เป็ นการ
พัฒนาอย่างถาวร แล้วจะติดเป็ นนิสยั ไปกับเรา เมือ่ ติดเป็ นนิสยั แล้วเวลาทําจะง่าย คนที่
ไม่เคยทําความดีจะรู้สกึ ว่ายาก ในแต่ละครัง้ ทีจ่ ะทําความดี คนทีเ่ คยทําความไม่ดี เวลา
ทําความไม่ดจี ะรู้สกึ ว่าง่าย เช่นเคยดืม่ สุรายาเมา จะรู้สกึ ว่าดืม่ ง่ายมาก ไปเทีย่ วก็งา่ ย
เล่นการพนันก็งา่ ย เพราะเคยทํามาจนติดเป็ นนิสยั แต่คนทีไ่ ม่เคยเทีย่ ว ไม่เคยดืม่ สุรา
ไม่เคยเล่นการพนัน จะไม่ชอบ จะรู้สกึ อึดอัดใจเมือ่ ต้องทําสิง่ เหล่านี้ เพราะไม่ได้ถูก
ปลูกฝังไว้ในจิตในใจนัน่ เอง ดังนัน้ การปลูกฝังนิสยั ทีด่ ี การกระทําทีด่ ี จึงเป็ นการ
ส่งเสริมให้ความดีเจริญงอกงาม และติดเนื้อติดตัวไปกับเรา อย่างชาติก่อนเราเคยได้
ปลูกฝังความดีงามมาแล้ว มันจึงพาให้เราได้มาทําบุญกันในวันนี้ ถ้าไม่เคยทําบุญมาก่อน
จะไม่คดิ อยากจะมาวัดกัน ถ้าเคยแต่เทีย่ ว เคยแต่ดม่ื เคยแต่เล่น เคยนอนดึกๆ จะไม่
ตื่นเช้า ไม่คดิ จะมาวัดกัน
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พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า การได้ทาํ บุญในอดีตเป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะบุญในอดีตนี้
แหละ จะเป็ นตัวผลักดันให้เราได้มาทําบุญ มาทําความดีเพิม่ มากยิง่ ขึ้นไป เพราะบุญ
และความดีน้ แี หละทีเ่ ป็ นตัวพัฒนา เป็ นตัวดันให้เราขึ้นไปสู่จดุ สูงสุดของชีวติ ได้ คือได้
เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้า จึงควรเห็นคุณค่าของการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นสิง่ ทีด่ ที งั้ นัน้ เวลาให้ทาน จิตใจก็สูงขึ้น มี
ความเห็นแก่ตวั น้อยลง มีความเสียสละมากขึ้น เวลารักษาศีล ก็ทาํ ให้เราเป็ นคนสะอาด
บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื มีความเมตตากับผูอ้ น่ื ทําให้ผูอ้ น่ื ยกย่องนับถือเคารพ ไม่มี
ใครรังเกียจคนทีม่ คี วามซือ่ สัตย์สุจริต เวลาทํางานทําการก็อยากจะได้คนทีซ่ อ่ื สัตย์สุจริต
ไม่ตอ้ งการคนลักเล็กขโมยน้อย โกหกหลอกลวง เมือ่ ได้รกั ษาศีล เราก็สร้างคุณสมบัตทิ ่ี
ดีงามให้กบั ตัวเรา เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็ได้ปญั ญา ได้ความรู้ต่างๆทีไ่ ม่เคยรู้มาก่อน
ได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ก็จะเกิดความเข้าใจดียง่ิ ขึ้น ทําให้รู้จกั ดําเนิน
ชีวติ ไปในทางทีด่ ที ค่ี วร ให้พบกับความสุขกับความเจริญอย่างแท้จริง เพราะถ้าไม่ฟงั
เทศน์ฟงั ธรรม ก็จะไม่ได้ยนิ เรื่องราวเหล่านี้ เช่นเรื่องการเสียสละ เรื่องการละเว้นจาก
การเบียดเบียนผูอ้ น่ื
คนทีไ่ ม่เคยเข้าวัดจะมองคนเข้าวัดว่าเป็ นคนงมงาย เป็ นคนโง่เขลาเบาปัญญา แต่คนที่
เข้าวัดนัน้ แหละเมือ่ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม แล้วนําไปปฏิบตั จิ นเห็นผลปรากฏขึ้นมาในจิตใจ
แล้ว จะเห็นคนทีไ่ ม่เข้าวัดเข้าวานัน่ แหละ ว่าเป็ นคนโง่เขลาเบาปัญญา เกิดมาเป็ นมนุ ษย์
ก็เสียชาติเกิด เพราะไม่มภี พไหนชาติไหนจะดีเท่ากับภพชาติของมนุษย์ ในการทีจ่ ะมา
พัฒนาชีวติ จิตใจของตนเอง ให้สูงขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของการพัฒนา ไม่มสี ตั ว์ชนิดใดที่
จะสามารถพัฒนาตนเอง ได้เท่ากับมนุษย์ ถ้าเกิดมาเป็ นเดรัจฉานก็จะไม่มโี อกาสได้ทาํ
ความดี เพราะชีวติ ของเดรัจฉานเป็ นแบบปากกัดตีนถีบ มีโอกาสทีจ่ ะกัดจะกินอะไรได้ก็
ต้องกัดต้องกิน ไม่คาํ นึงถึงเรื่องศีลธรรม ไม่รู้จกั ศีลธรรมด้วยซํา้ ไป มนุษย์จงึ ได้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นสัตว์ทป่ี ระเสริฐ เพราะมนุษย์เท่านัน้ ทีร่ ู้จกั บาปบุญคุณโทษ รู้จกั ศีล รู้จกั
ธรรม แต่ถ ้าเกิดมาแล้วไม่สนใจกับเรื่องศีลธรรม การมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็ นมนุ ษย์
สมบูรณ์แบบ เป็ นมนุษย์เพียงทางร่างกาย แต่จติ ใจก็ไม่ต่างจากเดรัจฉาน ทีอ่ ยู่แบบปาก
กัดตีนถีบ แสวงหาผลประโยชน์เพือ่ ส่วนตนเท่านัน้ ไม่คาํ นึงถึงผูอ้ น่ื ไม่คาํ นึงว่าการ
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แสวงหาผลประโยชน์ จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ ซือ่ สัตย์สุจริตหรือไม่
หรือมีแต่หลอกลวงผูอ้ น่ื เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้มาในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว ทาง
ศาสนาถือว่าไม่ได้เป็ นมนุษย์ แต่เป็ นเดรัจฉาน เพราะมีคุณสมบัตขิ องเดรัจฉานนัน่ เอง
เพราะไม่มศี ีลไม่มธี รรม
การทีจ่ ะเป็ นมนุษย์ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ จะต้องมีศีลห้าเป็ นพื้นฐาน ละเว้นจากกาฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา
และอบายมุขต่างๆ สิง่ เหล่านี้ทาํ ไปแล้วล้วนจะเกิดโทษกับผูก้ ระทํานัน่ เอง โทษมีทงั้ ใน
ปัจจุบนั และมีทงั้ ในอนาคต ในปัจจุบนั ก็ทาํ ให้จติ ใจทุกข์วุน่ วายใจ อนาคตก็อาจจะถูกจับ
เข้าคุกเข้าตะราง ถูกจับไปทําโทษ และอนาคตทีไ่ กลกว่านี้ก็คอื เมือ่ ตายไปแล้วก็ยงั ต้อง
ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน หรือไปเกิดในอบายใดอบายหนึ่ง เพราะนี่คอื เหตุทจ่ี ะพาให้ไป
นัน่ เอง แต่ถา้ เป็ นมนุษย์อย่างแท้จริงแล้ว จะรักษาศีลห้าอย่างสมํา่ เสมอ ในขณะทีม่ ชี ีวติ
อยู่ ก็มคี วามสุขสบายใจ ไม่เดือดร้อน ไม่หวันไหว
่
ไม่หวาดกลัวว่าใครจะมาว่าไม่ดี มา
จับเข้าคุกเข้าตะราง จับไปทําโทษ เพราะไม่ได้ทาํ ความผิด แล้วใครจะมาจับไปทําโทษได้
เป็ นไปไม่ได้ จะไม่มคี วามกังวล ไม่มคี วามวุน่ วายใจ แล้วเมือ่ ตายไปก็ยงั ได้กลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์อกี หรือไม่เช่นนัน้ ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม ถ้าได้ปฏิบตั ิ
ธรรมสูงยิง่ ขึ้นไป เช่นถ้าได้นงั ่ สมาธิ ได้ไหว้พระสวดมนต์ ทําวัตรเช้าวัตรเย็นอยู่เป็ น
ประจํา ทําจิตใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ จิตใจก็จะเป็ นพรหม เป็ นเทพไป
แล้วถ้าได้เจริญปัญญา คือวิปสั สนา พิจารณาให้เห็นถึงสภาพของความจริงของ
สภาวธรรมทัง้ หลายว่า ล้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ นัน้ อนิจจังคือไม่เทีย่ ง แท้
แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ก็คอื ไม่สุขนัน่ เอง ทุกสิง่ ในโลกนี้ไม่ได้ให้
ความสุขกับเราอย่างแท้จริง มีความทุกข์รออยู่เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือบุคคล อนัตตา
แปลว่าไม่มตี วั ตน ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน ศาลาหลังนี้ไม่มตี วั ตน รถยนต์ไม่มตี วั ตน
บ้านไม่มตี วั ตน เสื้อผ้าไม่มตี วั ตน ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตวั ตนเหมือนกัน ร่างกายของเรา
ก็เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง
ทีถ่ ูกประกอบขึ้นมาด้วยอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป
อาหารก็มาจากดิน จากนํา้ จากลม จากไฟ ร่างกายจึงเป็ นส่วนประกอบของดิน นํา้ ลม
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ไฟ เท่านัน้ เอง ไม่มตี วั ไม่มตี น เมือ่ ร่างกายนี้ตายไป หยุดหายใจ ธาตุ ๔ คือดิน นํ้ า ลม
ไฟ ก็จะแยกทางกันไป คนทีต่ ายไปไม่นานก็ไม่เหลืออะไร นํา้ ก็จะไหลออกมาหมด เหลือ
แต่หนังเหลือแต่กระดูก ทีแ่ ห้งกรอบ ทิ้งไว้นานๆก็จะกลายเป็ นขี้ฝ่ นุ ไป กลายเป็ นดินไป
นี่คอื วิปสั สนาหรือปัญญา ถ้ารู้จกั พิจารณาสิง่ ต่างๆในโลกนี้วา่ ล้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาแล้ว จิตก็จะได้พฒั นาขึ้นสู่อริยภูมิ ได้ไปเกิดเป็ นพระอริยเจ้า หรือเป็ นพระอริย
เจ้าในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เช่นได้เป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระสกิทาคามี พระอนาคามี
พระอรหันต์ เราสามารถเป็ นได้ในชาติน้ ี ในสมัยพุทธกาลมีผูบ้ รรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ น
จํานวนมาก เป็ นหมืน่ เป็ นแสนเลยก็วา่ ได้ เพราะนี่คอื อานิสงส์ทเ่ี กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม
จากการทําความดี เป็ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นถาวร และเมือ่ ได้เป็ นพระอริยเจ้าแล้ว ก็จะไม่
กลับมาเป็ นปุถชุ นธรรมดาอีกต่อไป จะเป็ นพระอริยเจ้าไปตลอดอนันตกาล
นี่คอื การพัฒนาทีแ่ ท้จริงทีย่ งยื
ั ่ น ทีพ่ ทุ ธศาสนามอบไว้ให้กบั พวกเรา พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พฒั นามาแล้ว ได้พสิ ูจน์มาแล้ว รู้ถงึ ผลของการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นแล้วว่าเลิศวิเศษอย่างไร จึงได้นาํ เอามาเผยแผ่ เอามาสังสอนพวกเรา
่
อยู่ทพ่ี วกเรา
จะรับไปปฏิบตั หิ รือไม่ อยู่ทเ่ี ราจะเลือกพัฒนาแบบไหน จะพัฒนาแบบยังยื
่ นตาม
พระพุทธเจ้า ตามพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย หรือจะพัฒนาแบบไม่ยงยื
ั ่ นตามคนรวย
ตามคนทีม่ ตี าํ แหน่งสูงๆ มีลูกน้อง มีบริวารมากๆ ตามคนทีม่ คี วามสุขจากการเทีย่ ว จาก
การกิน จากการดืม่ ก็สุดแท้แต่ นี่คอื ทางเลือก ๒ ทาง จะไปทางไหนไม่มใี ครบังคับ เรา
ต้องบังคับตัวเราเอง ถ้าไม่บงั คับแล้ว อํานาจใฝ่ ตาํ ่ ทีจ่ ะไปทางพัฒนาทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นยังมีกาํ ลัง
มากอยู่ ก็จะฉุดลากให้ไปทางนัน้ เราจึงต้องฝื น ต้องพยายามดึงให้มาทางนี้ให้ได้ ดึงมา
ทางศาสนา ดึงมาสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นอย่างแท้จริง
ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระอรหันต์อยู่เสมอ ท่านเป็ นเหมือนธงชัยของเรา เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ที ง่ี ามของเรา ถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้ว เรา
จะไม่หลงกับการพัฒนาทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ น แต่จะมุง่ มันต่
่ อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ด้วยการปฏิบตั ิ
ด้วยการทําบุญรักษาศีล ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ จนกว่า
ชีวติ จะหาไม่ แล้วการพัฒนาของเราก็จะก้าวไปสู่จดุ ทีส่ ูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด ถ้า
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ไม่ในชาติน้ กี ็ภายในไม่ก่ชี าติข ้างหน้า เมือ่ ได้พฒั นาถึงจุดสูงสุดแล้ว การเวียนว่ายตาย
เกิดก็จะหมดสิ้นไป ไม่ตอ้ งไปเกิด ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆ อย่าง
ทีพ่ วกเราทุกข์กนั อยู่ในปัจจุบนั นี้อกี ต่อไป เพราะได้พฒั นาจิตใจไปถึงจุดทีไ่ ม่ตอ้ งไปเกิด
นัน่ เอง นี่แหละคือสิง่ ทีว่ เิ ศษ ทีเ่ ลิศ ทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ทุ ธศาสนาได้มอบให้กบั พวกเรา อยู่ท่ี
พวกเราจะน้อมเอาไปปฏิบตั หิ รือไม่เท่านัน้ เอง จึงอยากขอฝากให้ท่านทัง้ หลาย จงนําเอา
เรื่องราวทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั กันในวันนี้ไปพินจิ พิจารณา ไปเตือนสติอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ความ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๓

ความดี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ (เช้า)
วันนี้ท่านทัง้ หลายไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ ไม่ตอ้ งไปโรงเรียน จึงได้ใช้เวลาทีว่ า่ งจาก
ภารกิจการงานการเรียน มาทํานุบาํ รุงพัฒนาจิตใจเสริมสร้างความดีความสวยความงาม
ให้กบั จิตใจ เพราะวัดก็เปรียบเหมือนกับร้านเสริมสวย เวลาทีเ่ ราต้องการทํารู ปร่าง
หน้าตาของเราให้สวยงาม เราก็ไปทีร่ า้ นเสริมสวย ไปให้เขาทําผม ตัดผม แต่งหน้า ทา
ปาก ทําเล็บ ทําอะไรต่างๆ แล้วก็ไปทีร่ า้ นตัดเสื้อผ้า ให้เขาตัดชุดสวยๆงามๆมาใส่ วัดก็
เป็ นเช่นนัน้ เป็ นเหมือนร้านเสริมสวยของจิตใจ เพราะความสวยงามมีอยู่ ๒ ชนิด
ด้วยกัน สวยกายกับสวยใจ สวยกายก็ตอ้ งอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ อาศัยเครื่องสําอาง
อาศัยช่างตัดผม ช่างทําผม ช่างทําเล็บ ให้ช่วยแต่งช่วยปรุงร่างกายให้สวยงาม สวยใจก็
ต้องอาศัยธรรมะ อาศัยบุญกุศล ทําให้เราสวยงามทางด้านจิตใจ เพราะคนทีช่ อบทําบุญ
ชอบฟังธรรมะ ชอบปฏิบตั ธิ รรม มีบญ
ุ มีธรรมะอยู่ในใจ เป็ นคนสวยงาม เพราะธรรมะ
เป็ นสิง่ ทีน่ ่าปรารถนาอย่างยิง่ อยู่ในตัวของคนใดก็จะทําให้คนนัน้ มีสง่าราศี น่าเคารพยก
ย่องนับถือ น่าคบค้าสมาคมด้วย
ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา พระพุทธองค์ทรงเต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณธรรมความดี
งามทัง้ หลาย ถึงแม้เราจะไม่เคยพบกับองค์ท่านมาก่อนเลย เพียงแต่ได้ยนิ กิตศิ พั ท์อนั ดี
งาม ก็ทาํ ให้เรามีความศรัทธา มีความเลือ่ มใส มีความเคารพนับถือ มีความอยากจะอยู่
ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า เพราะความสวยงามของจิตใจนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ไม่เหมือนกับ
ความสวยงามของร่างกาย ทีม่ แี ต่จะค่อยๆเสือ่ มไปตามกาลตามเวลา ต่อให้เราแต่งหน้า
ทาปากใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตาม เมือ่ เวลาทีห่ นังเริ่มเหีย่ ว ผมเริ่มขาว มีอาการ
ของคนชราปรากฏขึ้นมา ต่อให้แต่งอย่างไรก็ไม่สวยงาม เพราะมันฝื นกับความจริง
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นัน่ เอง แต่จติ ใจนี้ยง่ิ เวลาผ่านไปนานเท่าไร ก็ยง่ิ สวยงามมากขึ้นไป ยิง่ น่ารัก น่าชื่นชม
น่ายินดีมากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะความดีเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับใครนัน่ เอง
อยู่กบั คนดีแล้วจะรู้สกึ สบายใจ ทุกๆคนปรารถนาอยากจะได้คนดีทงั้ นัน้ เวลาแต่งงานก็
อยากจะได้สามีทด่ี ี ได้ภรรยาทีด่ ี เวลามีลูกก็อยากจะได้ลูกทีด่ ี เวลาคุณครู รบั นักเรียน
มาเรียนทีโ่ รงเรียน ก็อยากจะได้นกั เรียนทีด่ ี นักเรียนก็อยากจะได้คุณครู ทด่ี ี เพราะ
ความดีเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับใครทัง้ นัน้ และ
ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นทีจ่ ะหามาครอบครอง พวกเราทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะหามาเป็ นสมบัติ
ของเราได้ เพียงแต่เราต้องมีความพยายามบ้าง เพราะจิตใจของเรานัน้ ไม่ค่อยชอบทํา
ความดีกนั เท่าไร อยากได้ดีแต่ไม่ชอบทําความดี ก็เป็ นคนดีไม่ได้ คนเราจะดีได้ก็ตอ้ ง
ทําความดีกนั ความดีซ้อื ไม่ได้ ไม่มขี ายตามตลาด ตามร้านต่างๆ ความดีตอ้ งเกิดจาก
การกระทําของเรา
ความดีน้ อี ยู่ตรงไหน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความดีอยู่ทค่ี วามกตัญ�ูกตเวที รู้บญ
ุ คุณ
ของผูท้ ท่ี าํ ความดีให้กบั เรา รู้บญ
ุ คุณของผูท้ ม่ี พี ระคุณกับเรา กตเวทีก็คอื การทดแทน
บุญคุณของผูท้ ม่ี พี ระคุณแก่เรานัน่ เอง พวกเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้มผี ูม้ พี ระคุณกับ
เราทุกๆคน เพราะถ้าไม่มผี ูม้ พี ระคุณแล้ว พวกเราจะเกิดกันมาไม่ได้ และเมือ่ เราโต
ขึ้นมา เราจะโตเป็ นคนดี โตเป็ นคนฉลาดไม่ได้ ถ้าไม่มผี ูม้ พี ระคุณกับเรา ในเบื้องต้นผูม้ ี
พระคุณทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ก็คอื คุณพ่อคุณแม่ของเรา เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด ให้
ชีวติ นี้กบั เรา ร่างกายของเรานี้ ทีม่ อี ยู่ทเ่ี ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ ก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ เป็ น
ผูส้ ร้างเราขึ้นมา เมือ่ เราออกจากท้องคุณแม่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็คอยเลี้ยงดูเราด้วย
อาหาร เลี้ยงดูเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย หาเสื้อผ้าให้เราใส่ หาอาหารให้เรารับประทาน
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็หาหยูกหายาหาหมอมาดูแลรักษา ให้เราหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วย
พระคุณของคุณพ่อคุณแม่จงึ เป็ นสิง่ ทีใ่ หญ่โตอย่างยิง่ ทีเดียว ลูกๆทุกคนจึงควรรําลึกถึง
พระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างสมํา่ เสมอ ทุกเช้าทุกเย็นควรจะกราบคุณพ่อคุณแม่กนั
วันละสองครัง้ เช้าหนึ่งครัง้ เย็นหนึ่งครัง้ เวลาออกจากบ้านก็กราบลาคุณพ่อคุณแม่ เวลา
กลับมาทีบ่ า้ นก็กราบคุณพ่อคุณแม่ก่อน อย่าไปทําอะไรก่อน ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว จะเป็ น
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เด็กทีน่ ่ารักน่าเอ็นดู น่าชื่นชม น่ายกย่อง เพราะเรากําลังทําความดี ทําตัวของเราให้เป็ น
คนดี นี่คอื วิธีปฏิบตั เิ บื้องต้นต่อคุณพ่อคุณแม่ ทีแ่ สดงออกถึงความกตัญ�ู ต่อจากนัน้
เราก็ยงั ต้องแสดงออกต่อไปด้วยการเชื่อฟังคําสังคํ
่ าสอนของคุณพ่อคุณแม่ เพราะไม่มี
ใครทีจ่ ะรักเรา หวังดีกบั เราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างทีค่ ุณพ่อคุณแม่มี
อยู่ ก็จะมอบไว้ให้กบั เราทัง้ หมด หลังจากทีค่ ุณพ่อ คุณแม่จากเราไปแล้ว ของทุกสิง่ ทุก
อย่างทีค่ ุณพ่อคุณแม่มอี ยู่น้ ี จะเป็ นของเราทัง้ หมด เพราะคุณพ่อคุณแม่รกั เรามาก
อยากจะให้เราได้ดี อยากจะให้เรามีความสุข มีความเจริญ
เวลาทีค่ ุณพ่อคุณแม่เห็นเรากําลังทําอะไรทีไ่ ม่ดี ทีจ่ ะสร้างความเสียหาย สร้างความเสือ่ ม
เสียให้กบั ตัวเรา คุณพ่อคุณแม่ก็ตอ้ งคอยห้ามปราม เช่นเวลาเราไปทําอะไรผิด ไปลัก
ขโมยของๆคนอืน่ คุณพ่อคุณแม่ก็ตอ้ งว่ากล่าวตักเตือน ต้องคอยห้ามไม่ให้ไปทํา ของ
ต่างๆนัน้ มีเจ้าของ เราอย่าไปหยิบมาโดยทีเ่ จ้าของเขาไม่อนุญาตให้เราก่อน ถ้าเรา
อยากจะได้อะไรก็ขอคุณพ่อคุณแม่ บอกคุณพ่อคุณแม่วา่ อยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะได้สง่ิ
นี้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เสียหาย เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ คุณพ่อคุณแม่ก็จะหา
มาให้เรา แต่สง่ิ ทีเ่ ราอยากได้แต่มนั ไม่มปี ระโยชน์ แล้วจะทําความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
เรา คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ให้เรา เราก็อย่าไปไปโกรธท่าน เราต้องเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่รู้
ดีกว่าเรา รู้อะไรผิดอะไรถูก อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ เมือ่ เราอยากจะได้สง่ิ ทีเ่ ป็ นโทษ
สิง่ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความเสียหาย ท่านก็จะไม่ให้เรา เราก็อย่าไปเสียใจ อย่า
ไปโกรธท่าน กลับควรจะดีอกดีใจทีม่ คี นคอยดูแลเรา คอยสอนเรา คอยป้ องกันเรา
เพราะถ้าเราไม่มใี ครคอยดูแล คอยสอน คอยป้ องกันเรา เดีย๋ วเราจะไปทําในสิง่ ทีเ่ ป็ น
โทษกับเรา แล้วเราจะต้องเสียใจในภายหลัง
เราจึงต้องมีความเชื่อฟังในสิง่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่สงสอนเรา
ั่
เช่นเดียวกันกับคุณครู ที่
โรงเรียนคุณครูก็เป็ นเหมือนตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มเี วลาที่
จะมาสอนเราทุกสิง่ ทุกอย่าง เพราะคุณพ่อคุณแม่ตอ้ งไปทํางาน ต้องไปหาเงิน เพือ่ จะได้
เอาเงินมาเลี้ยงพวกเราให้อยู่กนั อย่างสุขอย่างสบาย คุณพ่อคุณแม่ก็เลยเอาเราไปฝากไว้
ทีโ่ รงเรียน ฝากคุณครูให้ช่วยสอนพวกเราอีกต่อหนึ่ง เราก็ตอ้ งเคารพคุณครู เหมือนกับ
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เราเคารพคุณพ่อคุณแม่ คุณครูบอกให้ทาํ อะไรก็ควรจะทําตาม คุณครูหา้ มไม่ให้ทาํ อะไร
ก็ไม่ควรทํา ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้วา่ เราจะเป็ นเด็กดี มีแต่คนยกย่องสรรเสริญ มี
คนชม จะไม่มใี ครว่าเรา ไม่มใี ครตําหนิเรา
เวลาทีเ่ ราถูกตําหนิ ถูกว่า ก็เพราะเรากําลังทําสิง่ ทีไ่ ม่ดนี นั ่ เอง เช่นสมมุตเิ ราอยู่ใน
ห้องเรียน คุณครูกาํ ลังสอนหนังสืออยู่ คุณครูก็อยากจะให้เราตัง้ ใจฟัง เราก็ควรตัง้ ใจฟัง
ไม่ควรไปเล่น ไปคุยกับเพือ่ นทีน่ งั ่ อยูข่ ้างๆ เพราะถ้าไปคุย ไปเล่นกับเพือ่ นแล้ว สิง่ ที่
คุณครูคอยสอนเราจะไม่เข้าถึงตัวเรา เราจะไม่รู้วา่ คุณครูสอนอะไรให้กบั เรา เราก็จะไม่
ฉลาด เพราะไม่มคี วามรู้ เราจะฉลาดได้ ก็ตอ้ งมีความรู้ เราจะมีความรู้ได้ ก็ตอ้ งคอยฟัง
สิง่ ทีค่ ุณครู สอนเรา หรือสิง่ ทีผ่ ูใ้ หญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คอยสอนเรา เวลาผูใ้ หญ่พูดอะไร
กับเรา เราจึงควรตัง้ ใจฟัง ถึงแม้เราจะไม่ชอบฟังก็อย่าไปปฏิเสธ ฟังไว้ก่อนแล้วลองเอา
ไปทําดู แล้วต่อไปเราจะเห็นคุณค่าในสิง่ ทีค่ ุณครูสอน ในสิง่ ทีค่ ุณพ่อคุณแม่สอน เพราะ
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีค่ ุณครูคุณพ่อคุณแม่สอนเรานัน้ สอนให้เรารู้จกั ว่า อะไรผิด อะไรถูก
อะไรดี อะไรชัว่ สอนให้เรารู้จกั ถึงเรื่องราวต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ของเรา สอนให้เรา
รู้จกั ทํามาหากิน มีอาชีพทีส่ ุจริต สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ สําคัญ เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการ
ดํารงชีวติ ให้เจริญก้าวหน้า มีแต่ความสุข มีแต่ความสบาย
เราจึงต้องอดทน อดทนตอนนี้ดกี ว่า ยากลําบากตอนนี้ดกี ว่า เพราะเมือ่ ต่อไปเราเรียนจบ
แล้ว เราได้รบั ปริญญาแล้ว เราจะสามารถไปทํางานหาเงินหาทองมาได้ เป็ นจํานวนมาก
อย่างสบาย ไม่ตอ้ งไปลําบากลําบนเหมือนกับคนทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ ทีเ่ มือ่ โตขึ้นจะไปทํา
อะไรได้นอกจากไปเป็ นคนรับใช้ ไปซักเสื้อผ้าให้คนอืน่ ไปกวาดบ้านถูบา้ นให้คนอืน่ ไป
ตัดต้นไม้ตัดหญ้าให้คนอืน่ ไปรับใช้คนอืน่ เพราะตนเองไม่มคี วามรู้ทจ่ี ะเอาไปทํามาหา
กิน
หาเงินหาทองเลี้ยงชีพของตนได้ จึงต้องอาศัยคนอืน่ ให้เงินกับเราด้วยการ
แลกเปลีย่ น เราก็รบั ใช้เขา เขาก็ให้เงินเรา แต่ถา้ เรามีความรู้ ก็สามารถนําความรู้น้ ีไปหา
เงินหาทองได้ ไม่ตอ้ งเหนื่อยยาก ไม่ตอ้ งออกกําลังกาย เพราะความรู้น้ เี ป็ นเครื่องมือทีจ่ ะ
ทําให้เรา หาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวติ ได้อย่างสะดวกสบาย
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ขณะทีเ่ ป็ นเด็กเราจึงต้องขวนขวาย มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนหนังสือ หาความรู้ เวลาไป
โรงเรียนอยู่ในห้องเรียนก็ตงั้ ใจฟัง เวลาคุณครู ให้การบ้านกลับมาทําทีบ่ า้ น เมือ่ กลับมาถึง
บ้านก็อย่าไปทําอะไรก่อน รีบทําการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เพราะการบ้านเป็ นงาน
ของเรา เป็ นหน้าทีข่ องเรา คนอืน่ ทําแทนเราไม่ได้ คุณพ่อทําให้เราไม่ได้ คุณแม่ทาํ ให้เรา
ไม่ได้ เพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทาํ ให้เรา เราก็จะไม่รู้ เพราะการทําการบ้านเป็ นการฝึ กให้
เรารู้เรื่องราวต่างๆให้ดขี ้นึ นัน่ เอง ให้เรามาทบทวน ให้เราเอามาใช้กบั ปัญหาต่างๆ คุณครู
เขาให้ความรู้เราแล้ว เราก็ตอ้ งเอาความรู้น้ ีมาทําประโยชน์ ความรู้น้ ีเราสามารถนํามา
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ เมือ่ เรารู้จกั แก้ไขปัญหาต่างๆแล้ว ต่อไปเวลามีปญั หาในอนาคต มี
เรื่องมีราว เราก็จะรู้จกั วิธีแก้ไขด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง วิธีทไ่ี ม่มโี ทษ ไม่มคี วามเสียหายตามมา
หน้าทีข่ องเราตอนทีเ่ ป็ นเด็ก ก็คอื พยายามเรียนรู้ให้มากๆ เรียนรู้จากผูใ้ หญ่ เรียนรู้จาก
คุณพ่อคุณแม่ เรียนรู้จากคุณครู เรียนไปเรื่อยๆ พยายามตัง้ ใจเรียนให้มากๆ อย่าไป
สนใจกับเรื่องการดูโทรทัศน์มากจนเกินไป ดูพอสมควรก็พอ กลับมาบ้านดูสกั ครึ่งชัว่ โมง
ก็พอแล้ว ควรจะทําอย่างอืน่ ช่วยคุณแม่ทาํ อะไรบ้างก็ได้ คุณแม่ทาํ อะไรอยู่ก็ถามคุณแม่
ว่าขอให้ผม ขอให้หนู ทาํ อะไรให้คุณพ่อคุณแม่บา้ ง คุณแม่ก็บอกว่าไหนลองไปจัดห้องที่
หนู อยู่ให้เรียบร้อยซิ เสื้อผ้าของหนู เอาไปพับ เอาไปเก็บไว้ให้เรียบร้อย ของเล่นของใช้
อะไรต่างๆ เอาไปเก็บใส่ตูเ้ อาไว้ให้เรียบร้อย อย่าวางไว้เกะกะตามทีต่ ่างๆ ถ้ากวาดบ้าน
เป็ นก็ช่วยท่านกวาดบ้านก็ได้ เวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชาม
อย่างนี้เป็ นการทําตัวของเราให้เป็ นประโยชน์ ทําตัวของเราให้เป็ นคนดี ถ้าเรามัวแต่ไป
เล่นเกมส์ เล่นคอมพิวเตอร์ ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกัน อย่างนี้ไม่ใช่เป็ น
ความดีเลย มีแต่เรื่องราว มีแต่ความเสียหายตามมา
เราจึงควรสนใจฟังคําสอนของผูห้ ลักผูใ้ หญ่ แล้วพยายามปฏิบตั ติ ามทีค่ ุณครู คุณ
พ่อคุณแม่คอยสอนเรา แล้วเราจะเป็ นเด็กทีน่ ่ารัก น่าชื่นชมยินดี มีแต่คนคอยสนับสนุน
ส่งเสริม เพราะไม่มใี ครอยากจะสนับสนุนส่งเสริมคนไม่ดี เพราะคนไม่ดมี กั จะไปทํา
เรื่องราวเดือดร้อนให้กบั คนอืน่ เช่นเป็ นคนขี้เกียจ ไม่ชอบเรียนหนังสือ ชอบเล่น ชอบ
ลักเล็กขโมยน้อย ชอบโกหก อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นคนไม่ดี เพราะการกระทําเหล่านี้นาํ ความ
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เสือ่ มเสียมาให้กบั ตนเองและผูอ้ น่ื ถ้าเป็ นคนแบบนี้ จะไม่มใี ครยกย่องชมเชย จะมีแต่วา่
กล่าวติเตียน แต่เราก็ควรฟัง ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาบอกนัน้ เป็ นความจริง เราก็ควรขอบใจเขา
เพราะเขากําลังทําหน้าทีเ่ ป็ นกระจกส่องหน้าเรา ธรรมดาเราจะไม่รู้วา่ หน้าของเราเป็ น
อย่างไร ดีหรือไม่ สวยหรือไม่ สะอาดหรือไม่ เราจะไม่รู้ ถ้าเราไม่มกี ระจกส่องหน้า ก่อน
จะออกจากบ้าน เราก็ตอ้ งดูทก่ี ระจกก่อนว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยไหม หวีเผ้าหวีผม
เรียบร้อยไหม ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยไหม หน้าตาสะอาดสะอ้านหรือเปล่า มีข้ตี าติดอยูท่ ่ี
ดวงตาหรือไม่ เราต้องอาศัยกระจก ผูท้ ค่ี อยตําหนิตเิ ตียนเรา ก็เป็ นเหมือนกับกระจก
นัน่ เอง เป็ นผูส้ ะท้อนความจริงของตัวเรา ให้เรารู้วา่ ขณะนี้เรากําลังไม่ดนี ะ เรากําลังขี้
เกียจนะ แทนทีจ่ ะเรียนหนังสือ แทนทีจ่ ะทําการบ้าน เรากําลังดูหนังสือการ์ตูน เล่นเกมส์
กันอยู่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่า หนู กาํ ลังทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ควรจะหยุด ควรจะทําการบ้าน
ก่อน ควรจะอ่านหนังสือก่อน เมือ่ ทําการบ้านเสร็จแล้ว อ่านหนังสือแล้ว มีเวลาว่างจะไป
เล่นบ้างก็ได้ แต่ควรจะรู้จกั ประมาณ รู้จกั ความพอดี มากเกินไปก็ไม่ดี น้อยเกินไปก็ไม่
ดี
เวลาเล่นก็ช่วยผ่อนคลาย ทําให้จติ ใจเราร่าเริงเบิกบาน แต่ถา้ เล่นมากเกินไปก็จะทําให้
เสียงานเสียการ เสียหน้าทีท่ เ่ี ราต้องทํา เพราะนอกจากเล่นแล้วเราต้องทําอย่างอืน่ อีก เรา
ต้องอาบนํา้ อาบท่า ต้องนอน เพราะจะต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน ต้องพักผ่อนหลับนอน
ไม่วา่ จะทําอะไร ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องมีความพอดี ต้องรู้จกั แบ่งเวลาให้ถูกต้อง เวลาพักก็
มี เวลาเรียนก็มี เวลารับประทานอาหารก็มี เวลาเล่นก็มี ให้รู้จกั แบ่งเวลา ถ้ารู้จกั แบ่ง
เวลาแล้ว จะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ชีวติ ของเราจะได้ไม่มปี ญั หา ไม่มี
เรื่องวุน่ วายใจตามมา จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจ จึงอยากจะให้ฝึกฝนตัวเราให้
เป็ นคนดี ด้วยการทําดี ด้วยการเชื่อฟังผูห้ ลักผูใ้ หญ่ มีความสํานึกในบุญคุณของผูห้ ลัก
ผูใ้ หญ่ เช่นคุณพ่อคุณแม่ คุณครูอาจารย์ ผูใ้ ห้เงินให้ทอง ให้ความรู้ ให้ของดีๆแก่เรา
เสมอ เราจึงควรให้ความเคารพนอบน้อม เวลาเจอคุณครู เจอคุณพ่อคุณแม่ ก็ควรยก
มือไหว้ เวลาจะจากท่าน เวลาจะไปไหน ก็ยกมือไหว้ลาท่าน ขออนุญาตก่อน ถ้าจะไป
ไหนตามลําพัง คุณพ่อคุณแม่ คุณครูตอ้ งรู้วา่ เราจะไปไหน เพราะถ้าเราไปหลงทางกลับ
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บ้านไม่ได้ก็จะลําบาก ต้องไปอยู่กบั คนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นพ่อเป็ นแม่เรา ไม่ทาํ สิง่ ทีด่ เี หมือนที่
คุณพ่อคุณแม่ทาํ กับเรา
ถ้าเราจะไปไหนคนเดียว ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ คุณครูก่อน ถ้าคุณพ่อคุณแม่
อนุญาตให้ไปถึงจะไปได้ ถ้าไม่ให้ไปก็อย่าไป พยายามอยู่ใกล้ๆ กับคุณพ่อคุณแม่คุณครู
เสมอ เพราะเรายังเล็กอยู่ ยังดูแลตัวเราเองไม่ได้ ช่วยตัวเราเองไม่ได้ ยังต้องอาศัย
ผูใ้ หญ่คอยดูแล คอยช่วยเหลือเรา นี่คอื สิ่งทีเ่ ราควรจะปฏิบตั ิ เชื่อฟังผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ให้
ความเคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ มีความขยันในการเรียนหนังสือ ในการทําการบ้าน ให้รู้จกั แบ่ง
เวลาให้ถูก ทําทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์ อะไรทีเ่ ป็ นหน้าทีข่ องเรา ก็ควรทํา อย่าปล่อย
ให้คุณพ่อคุณแม่มาทําให้กบั เรา อย่าให้คนอืน่ เขาทําให้กบั เรา เช่นการบ้าน คุณครู ให้
กลับเอามาทําทีบ่ า้ น เราก็ตอ้ งทําของเราเอง อย่าไปลอกของเพือ่ นเขา ไม่ใช่ตอนเช้าไป
โรงเรียนแล้ว ก็ไปขอลอกของเพือ่ นเขา เพือ่ นเขาทํามาแล้วแต่เราไม่ได้ทาํ ถ้าเราไม่ทาํ เอง
ต่อไปเราจะไม่รู้จกั วิชาทีเ่ ราเรียน เราจะไม่เข้าใจ เราจะไม่มคี วามรู้ความฉลาด แต่ถา้ เรา
ทําการบ้านของเราได้ ก็แสดงว่าเราเก่ง เราฉลาด แสดงว่าเรามีความรู้ นี่คอื วิธีวดั ผลการ
เรียนของเรา คุณครูก็จะรู้วา่ เราฉลาด เราเก่งหรือไม่ อยู่ทว่ี า่ เราสามารถทําการบ้านของ
เราได้หรือเปล่า ถ้าเราทําการบ้านได้ ต่อไปเวลาเราไปสอบเราก็จะสอบได้ แล้วเราจะสอบ
ได้ทด่ี ๆี ด้วย จะได้ทห่ี นึ่งกันทุกคนในห้องเลยก็ได้ ถ้าเราทุกคนขยันเรียนขยันทําการบ้าน
ตัง้ ใจฟังเวลาคุณครูสงสอน
ั่
นี่คอื วิธีการทําตัวของเราให้เป็ นคนดี ขอให้หนู ทกุ คน
พยายามนําในสิง่ ทีห่ ลวงพ่อได้พูดได้สอนวันนี้ ให้นาํ ไปปฏิบตั ดิ ู แล้วชีวติ ของหนู จะมีแต่
ความสุข มีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็ นคติ
สอนใจ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๔

เสริมสร้างบารมี
๙ กันยายน ๒๕๔๙

การบําเพ็ญบุญบารมี ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
บาํ เพ็ญเป็ นการเสริมสร้าง
ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ให้แก่ชวี ติ จิตใจของเรา ชีวติ จะมีความร่มเย็นเป็ น
สุข มีความก้าวหน้าได้ ก็ตอ้ งอาศัยบุญบารมี ซึง่ เปรียบเหมือนกับอาหารของต้นไม้
ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ก็ตอ้ งมีนาํ้ มีป๋ ยุ มีการทํานุบาํ รุงดูแล ต้นไม้จึงเจริญออกดอก
ออกผลได้ ถ้าไม่ได้รบั นํา้ ไม่ได้รบั ปุ๋ย ไม่ได้รบั การดูแล ต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโต ไม่
ออกดอกออกผล ชีวติ ของเราก็เป็ นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ทีต่ อ้ งมีการทํานุบาํ รุงดูแล
รักษา อาหารทีจ่ ะดูแลรักษาชีวติ จิตใจของเราให้เจริญรุ่งเรือง ก็คอื บุญบารมี ทีจ่ ะ
ส่งเสริมชีวติ ของเรา ให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด คือมรรคผลนิ พพาน ที่
สิ้นสุดแห่งความทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิด ความวุน่ วายทัง้ หลาย ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทัง้ หลาย พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญกันมา
นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถมอบให้กบั ตัวเราได้ สิง่ อืน่ ๆทีเ่ ราทํากันทุกวันนี้ ไม่สามารถมอบสิง่
เหล่านี้ให้กบั เราได้ ถ้าเรายังแสวงหาลาภยศสรรเสริญ สุข ทางรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะอยู่ เราจะไม่ได้ให้อะไรแก่ชวี ติ จิตใจของเราเลย ได้แต่ความสนุกความ
เพลิดเพลิน ความดีอกดีใจเป็ นระยะๆเท่านัน้ เอง แต่ในทีส่ ุดแล้วสิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มานัน้ ก็
จะต้องเสือ่ มต้องหมดไป ทิ้งให้เราอยู่กบั ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย ปล่อยให้เรา
เป็ นเหมือนกับคนขอทาน ไม่มอี ะไรติดเนื้อติดตัวติดใจ เมือ่ เราเดินทางต่อไปในภพหน้า
ชาติหน้าไปเกิดใหม่ ก็ตอ้ งไปเริ่มต้นใหม่ ไม่มอี ะไรเป็ นทุนเดิม ไม่เหมือนกับบุญบารมีท่ี
เราบําเพ็ญกันอยู่น้ ี ทีเ่ ปรียบเหมือนกับเงินฝากในธนาคาร ทีเ่ ราสามารถเอาติดตัวไปได้
เมือ่ เราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า บุญบารมีทเ่ี ราได้ทาํ ไว้ในชาติน้ ี และในชาติก่อนๆก็จะ
มาสนับสนุนเรา ทําให้เรามีความแตกต่างจากผูอ้ น่ื มีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่า
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ผูอ้ น่ื มีฐานะทีด่ กี ว่าผูอ้ น่ื มีรูปร่างหน้าตาทีด่ กี ว่าผูอ้ น่ื ดังทีเ่ ราเคยได้ยนิ คนโบราณท่าน
พูดไว้ว่า แข่งรถแข่งเรือนั้นพอจะแข่งกันได้ แต่แข่งวาสนาบารมีน้ัน เป็นสิ่งที่แข่งกัน
ไม่ได้
ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่า บางคนจะไปดีกว่าเรา ไปเร็วกว่าเรา ทัง้ ๆทีเ่ รียนหนังสือโรงเรียน
เดียวกัน ทํางานก็ทาํ งานทีเ่ ดียวกัน แต่ความเจริญของแต่ละคนจะไม่เท่าเทียมกัน เพราะ
บุญบารมีทส่ี ะสมมานัน้ ไม่เท่ากันนัน่ เอง ถ้าอยากจะมีบญ
ุ บารมีก็ตอ้ งสะสม ต้องสร้างมัน
ขึ้นมา ซื้อไม่ได้ ให้กนั ไม่ได้ ขอกันไม่ได้ ต้องทํากันเอง ต้องสร้างกันเอง เหมือนกับการ
รับประทานอาหาร รับประทานแทนกันไม่ได้ ต้องรับประทานกันเอง ถ้าไม่ทานก็จะผอม
แห้งแรงน้อย มีแต่ความหิวโหย มีแต่ความกระหายอยู่ตลอดเวลา เราจึงไม่ควรมองข้าม
เรื่องบุญบารมีไป ตลอดระยะเวลา ๕ วันทีผ่ ่านมา เราก็ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆทางโลก ที่
เรียกว่าโลกธรรม หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ หาความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ แต่วนั นี้เราจะมาหาบุญบารมีกนั ถ้าเราสร้างบุญบารมีได้มากน้อยเพียงไร
รับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะดีข้นึ มากน้อยเพียงนัน้ แต่ถา้ สะสมลาภยศสรรเสริญสุขมาก
น้อยเพียงไร ก็รบั รองได้วา่ ชีวติ ของเราจะไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ความวุน่ วาย
ใจ ความกังวลใจ ความอยากได้ในสิง่ ต่างๆจะไม่ลดน้อยถอยลงไปตามสิง่ ทีเ่ ราได้มา
เพราะความอยากก็ดี ความต้องการก็ดี ความวุน่ วายใจ ความกังวลใจ ความห่วงใยกับ
สิง่ ต่างๆก็ดี ล้วนเกิดจากการไม่สะสมบุญบารมีนนั ่ เอง มัวแต่ไปสะสมความอยาก ความ
กังวล ความวุน่ วายใจให้มมี ากยิง่ ขึ้น เพราะโดยธรรมชาติของลาภยศสรรเสริญสุขนัน้
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่อยู่คงเส้นคงวา มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ มีการเจริญ
แล้วก็มกี ารเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา แล้วมีการเจริญใหม่ แล้วก็เสือ่ มไปใหม่ สลับกันไป
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เวลาเกิดความเจริญ ก็ดอี กดีใจกัน พอเกิดความเสือ่ มขึ้นมา ก็เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ
แต่การสะสมบุญบารมีมแี ต่จะเพิม่ ความอิม่ เพิม่ ความพอ ให้กบั จิตใจขึ้นไปตามลําดับ
ตัดความทุกข์ ตัดความกังวลใจ ตัดความวุน่ วายใจไปตามลําดับ เพราะบุญบารมีเป็ น
เครื่องทําลายความทุกข์ ความกังวลใจ ความวุน่ วายใจทัง้ หลายนัน่ เอง เราจึงควรหันมาดู
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ทีใ่ จเราเป็ นหลัก เพราะใจเป็ นตัวประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เป็ นพระเอกเลยก็วา่ ได้ ถ้าใจดี
เราก็จะมีแต่ความสุขความสบาย ถ้าใจไม่ดตี ่อให้ราํ ่ รวยขนาดไหน มีตาํ แหน่งสูงขนาด
ไหนก็ตาม เราก็ยงั ต้องวุน่ วาย ต้องทุกข์ ต้องกังวล ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไม่รู้จกั จบ
จักสิ้น เพราะไม่รู้จกั วิธีรกั ษาใจเรานัน่ เอง ใจถูกอํานาจของความหลง หลอกให้เราไปหา
สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความกังวลใจให้กับเรา เพราะไปหาแต่สง่ิ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
นัน่ เอง ได้อะไรมาก็ตอ้ งกังวลว่า จะอยู่กบั เราไปตลอดรอดฝัง่ หรือไม่ จะอยู่ไปนานสัก
เท่าไรเราก็ไม่รู้ สักวันหนึ่งอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมันก็ได้ หรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้
เพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน สิง่ ทีเ่ ราไปแสวงหามาเพือ่ ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ
ของเรา ให้ความสุขกับเรา ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอนเหมือนกัน เมือ่ เวลามัน
เปลีย่ นไปจากสิง่ ทีเ่ ราเคยรักเคยชอบ กลายเป็ นสิง่ ทีน่ ่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมา เราก็เสียอก
เสียใจ เศร้าโศกเสียใจ เพราะเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง ไป
แสวงหากันนัน่ เอง เรามองไม่เห็นความไม่เทีย่ งทีม่ อี ยู่ในสิง่ นัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือ
จะเป็ นวัตถุ ก็อยู่ภายใต้ของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนทัง้ สิ้น ไม่วา่ เราจะมีอะไร สักวัน
หนึ่งมันก็ตอ้ งเสือ่ มต้องสลายต้องดับไปหรือเปลีย่ นไป เปลีย่ นจากหน้ามือเป็ นหลังมือก็มี
คนบางคนเวลารู้จกั กันใหม่ๆก็ดเี หมือนกับนางฟ้ า เหมือนกับเทวดา แต่พออยู่ดว้ ยกัน
แล้วก็กลายพันธุไ์ ป กลายเป็ นมารกลายเป็ นปี ศาจไป เพราะนี่คอื ความไม่เทีย่ งแท้
แน่นอนของบุคคลนัน่ เอง ถ้าเราไปฝากความหวังไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หวังว่าเขาจะ
ให้ความสุข ให้ความดีกบั เราไปตลอด แต่พอเขาเปลีย่ นแปลงไป จากเทพกลายเป็ น
ปี ศาจ เราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจอย่างยิง่ นี่คอื ปัญหาใจของพวกเรา
เพราะใจของเราไม่ได้รบั การทํานุบาํ รุงด้วยบุญบารมี เช่นปัญญาบารมีนนั ่ เอง ถ้าศึกษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาใคร่ครวญ มา
พิจารณา มาจดมาจําไว้สอนใจอยู่เรื่อยๆ เราก็จะมีแสงสว่างนําพาชีวติ ของเรา ให้ไปสู่
ความร่มเย็นเป็ นสุขอย่างแท้จริงได้ เพราะเราจะรู้จกั หลีกเลีย่ งสิง่ ต่างๆทีจ่ ะสร้างความ
ทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรานัน่ เอง เวลาได้อะไรมาครอบครอง ก็ตอ้ งถามตัวเอง
ก่อนว่า จําเป็ นไหม ทีจ่ ะต้องมีสง่ิ นัน้ ถ้าจําเป็ นก็เอามาได้ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าเอามาจะ
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ดีกว่า เพราะเมือ่ เอามาแล้วจะกลายเป็ นภาระทางจิตใจ ไหนจะต้องทํานุบาํ รุงดูแลรักษา
ไหนจะต้องมาห่วงมากังวลว่าจะอยู่คงทีห่ รือไม่ จะมีใครมาฉกชิงไปหรือไม่ จะเสือ่ มเสีย
ไปหรือไม่ ทัง้ ๆทีม่ นั จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็ถอย
ดีกว่า อย่าเอาความทุกข์มาใส่ใจ นี่คอื วิธีคิดด้วยปัญญา
สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นก็คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องอาศัยเลี้ยงชีพ เช่นอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค เราต้องหามาด้วยวิธีการต่างๆ อะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นทีต่ อ้ งใช้ในการทํามาหากินก็หา
มา แต่ตอ้ งมีภูมคิ มุ ้ กันอยู่ในใจเสมอว่า สิง่ ต่างๆทีไ่ ด้มานัน้ ๑. ไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง
กับเรา ๒. ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป หรือเราต้องจากมันไป
ขณะทีอ่ ยู่กบั เราๆก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทีน่ ้ กี ็หมายถึง ๑. ให้ดูแลรักษาชีวติ ของ
เราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ๒.ให้มเี วลา มีเงินทองไว้เสริมสร้างบุญบารมี แทนทีจ่ ะเอา
เงินทองทีห่ ามาด้วยความลําบากยากเย็น ไปใช้จ่ายกับสิง่ ทีไ่ ม่ทาํ ให้เกิดบุญบารมี ก็จะ
เป็ นการเสียเวลาเสียโอกาสไปเปล่าๆ เพราะไม่ได้พฒั นาความสุขความเจริญ ให้กบั ชีวติ
จิตใจของเรา มีแต่จะฉุดลากให้จิตใจของเราให้ตกตํา่ ไปเสียด้วยซํา้ ถ้าเอาเงินทองทีเ่ หลือ
ใช้ไปใช้กบั พวกอบายมุขต่างๆ เช่นสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เป็ นต้น
ถ้าเอาไปใช้แบบนี้แล้ว ไม่วา่ จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็จะต้องหมดไปในทีส่ ุด จะไม่
มีอะไรติดเนื้อติดตัว นอกจากความติดในสิง่ เหล่านัน้ เคยกินเคยดืม่ ก็อยากจะกินจะดืม่
ต่อไป เคยเล่นการพนันก็อยากจะเล่นต่อไป เคยเทีย่ วกลางคืนก็อยากจะเทีย่ วต่อไป เมือ่
ไม่มเี งินเทีย่ วจะทําอย่างไร ก็ตอ้ งหามาด้วยวิธีทไ่ี ม่ชอบนัน่ เอง การคอรัปชัน่ จึงเป็ นเรื่อง
ปกติในสังคมของคนทีม่ โี มหะ อวิชชา ความมืดบอด คนทีไ่ ม่รู้จกั คุณค่าของบุญบารมี มี
เงินเท่าไรก็จะทุ่มหมดไปกับสุรา นารี การพนัน ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ แต่ไม่มอี ะไรให้กับ
จิตใจเลย ไม่มอี ะไรให้กบั การสร้างบุญบารมีเลย จิตใจจึงมีแต่ความหิว มีแต่ความอยาก
มีแต่ความต้องการเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ มีเท่าไรก็ไม่รู้จกั พอ ไม่รู้จกั อิม่ เมือ่ ไม่พอก็ตอ้ ง
ขวนขวายดิ้นรนหามาเพิม่ ต้องเจอกับปัญหาต่างๆในการแสวงหา ต้องต่อสูแ้ ข่งขันกัน
จนเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา แล้วก็ตอ้ งมาแก้ปญั หากัน นี่เป็ นเพราะใจถูกความหลง
ความเห็นผิดเป็ นชอบหลอกไปนัน่ เอง ขาดปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ไม่เคยมอง
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พระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่างเลยว่าทรงดําเนินชีวติ อย่างไร ทรงแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข
เหมือนกับพวกเราหรือเปล่า หรือทรงมีแต่ตดั มีแต่ละ ทรงสละราชสมบัติ ทรงสละ
ความสุขต่างๆของพระเจ้าแผ่นดิน ทรงสละบริษทั บริวารทีค่ อยห้อมล้อม คอยสรรเสริญ
เยินยอ แล้วมาอยู่แบบขอทาน ตามมีตามเกิด
แต่ในพระทัยของพระองค์กลับเต็มไปด้วยความสุขความอิม่ ความพอ ปลอดภัยจาก
ความทุกข์ความวุน่ วายใจทัง้ หลาย ทีไ่ ม่สามารถเข้ามาในพระทัยของพระพุทธเจ้า และใจ
ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเลย เพราะได้รบั การดูแลด้วยบุญบารมีนนั ่ เอง ท่านมี
ปัญญา ท่านฉลาด ท่านรู้วา่ อะไรทําให้ใจมีความสุข รู้วา่ อะไรทําให้ใจมีความทุกข์ สิง่ ทีท่ าํ
ให้ใจมีความทุกข์ ก็คอื ความหลงทีไ่ ปสร้างความอยาก สร้างความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่
ต่างๆทีอ่ ยู่ข ้างนอกใจ ก็คอื สิง่ ต่างๆทีเ่ ราแสวงหากันอยู่น้ ี เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั
เรา ทุกวันนี้ทเ่ี ราวุน่ วาย เราทุกข์กนั ก็ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่นนั ่ เอง เพราะไปยึดไป
ติดว่ามันเป็ นเรา เป็ นของของเรา ทัง้ ๆทีค่ วามเป็ นจริงนัน้ มันไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ไม่มี
อะไรเป็ นตัวเราเลย ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นสมบัตทิ ใ่ี ห้ยมื มาใช้เท่านัน้ เอง ร่างกายนี้เขาก็ให้
เรายืมมาใช้ ตําแหน่งทีเ่ ราได้มาเขาก็ให้เรายืมเป็ น เงินทองทีเ่ ราหามาได้เขาก็ให้เรายืมมา
ใช้ บริษทั บริวารเขาก็ให้เรายืมมาใช้ ความสุขทีไ่ ด้จากรูปเสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะก็เป็ น
สิง่ ทีใ่ ห้เรายืมมาใช้ไปวันๆหนึ่ง สักวันหนึ่งสิง่ เหล่านี้ก็จะต้องหมดไปจากเรา เมือ่ เราตาย
ไป ทุกสิง่ ทุกอย่างก็หมดไป ทรัพย์สมบัตเิ งินทองทีเ่ ป็ นของเราก็กลายเป็ นของคนอืน่ ไป
ตําแหน่งทีเ่ ราเป็ นอยู่ก็กลายเป็ นของคนอืน่ ไป
นี่เป็ นเรื่องของโลก เป็ นเรื่องปกติธรรมดาของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ แต่ใจทีไ่ ม่มปี ญั ญากลับ
มองไม่เห็น กลับหลง กลับอยากจะได้ คิดว่าเป็ นสิง่ วิเศษวิโส ไม่เห็นความทุกข์ ไม่เห็น
ความเสือ่ มทีจ่ ะตามมา พวกเราจึงหาความสุขไม่เจอ มีแต่ความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว
เหมือนกับควันไฟทีล่ อยมาแล้วก็จางหายไป ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไป ไม่เหมือนกับ
ความสุขทีไ่ ด้จากการบําเพ็ญบุญบารมีต่างๆ เพราะเราไม่สนใจทีจ่ ะเข้าวัดเข้าวาศึกษา
อย่างจริงจัง แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ศึกษามาประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าทําอย่างจริงจังแล้วรับรองได้ว่า
ไม่นานจะได้พบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริง จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ ไม่
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ต้องกังวลกับเรื่องอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ อะไรจะเสือ่ ม อะไรจะหมดไป จะไม่สามารถสร้าง
ความทุกข์ ความวุน่ วายใจให้กบั เราได้ เพราะบุญบารมีเป็ นเหมือนเกราะคุม้ ครองป้ องกัน
ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ สิง่ อืน่ ๆไม่สามารถคุม้ ครองใจได้ ต่อ
ให้มเี งินมากน้อยเพียงไรก็ยงั ต้องทุกข์ ยังต้องวุน่ วายใจอยู่ ต่อให้เป็ นประธานาธิบดี เป็ น
พระมหากษัตริย ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ก็ยงั มีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ
จึงอย่าไปหลงกับเรื่องเหล่านี้ มันไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ของเรา สรณะของเราต้องเป็ นบุญบารมี ที่
ออกมาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์น้ เี อง พระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูต้ รัสรู้ รู้บญ
ุ บารมี
รู้คุณค่าของบุญบารมี ทรงได้ปฏิบตั บิ ญ
ุ บารมี ทรงได้รบั ผลอันเลิศอันวิเศษจากการ
ปฏิบตั บิ ญ
ุ บารมี จึงนําเอามาสังสอน
่
เป็ นพระธรรมคําสอนทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั กันอยู่น้ ี จะ
ฟังมากฟังน้อยก็สุดแท้แต่ จะฟังแบบสักแต่วา่ ฟัง หรือฟังแล้วนําเอาไปใคร่ครวญ เอาไป
พินิจพิจารณา เอาไปปฏิบตั ิ ก็สุดแท้แต่ผู ้ฟัง เพราะไม่อยู่ในวิสยั ของพระพุทธเจ้า ของ
พระธรรมคําสอน ของพระอริยสงฆ์ ทีจ่ ะทําให้เราได้ พวกเราเป็ นผูท้ จ่ี ะต้องน้อมมา
ปฏิบตั ิ ถ้ามีความตัง้ ใจมีความจริงใจต่อพระธรรมคําสอน เวลาฟังก็จะฟังด้วยสติ ด้วย
ใจทีจ่ ดจ่อ ติดตามคําพูดทุกคํา แล้วก็นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ มาวิเคราะห์ พิจารณาให้เกิดความ
เข้าใจ เมือ่ เกิดความเข้าใจแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ติ ่อไป เช่นวันนี้เราได้ยนิ ได้ฟงั แล้วว่า สิง่
ทีเ่ ราควรแสวงหาควรสะสมนัน้
คือบุญบารมี มากกว่าการหาลาภยศสรรเสริญสุข
นอกจากการหาสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดูแลรักษาชีวติ ของเรา เช่นทํางานทําการเพือ่ ทีจ่ ะได้
ทรัพย์มาจํานวนหนึ่ง มาทํานุบาํ รุงดูแลรักษาชีวติ ของเรา แต่เงินทีเ่ หลือก็จะไม่เอาไปใช้
กับสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ เช่นของฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย หรืออบายมุขทัง้ หลาย ทีไ่ ม่
เสริมสร้างความสุข หรือป้ องกันความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจของ
เรา
ควรเอาเงินทีจ่ ะหมดไปกับของฟุ่มเฟื อย กับอบายมุขต่างๆ มาเสริมสร้างทางด้านบุญ
บารมีจะดีกว่า เช่นทานบารมี มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็เอามาแจก เอามาจ่าย เอามา
สงเคราะห์ เอามาช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อน ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนพวกองค์กร
สาธารณะกุศลต่างๆ เพือ่ ทําให้สงั คมของเราน่าอยู่ยง่ิ ขึ้น เพราะสังคมจะอยู่ดว้ ยความ
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ร่มเย็นเป็ นสุขได้ ก็ตอ้ งมีความเมตตากรุณาต่อกัน องค์กรการกุศลต่างๆล้วนมีความ
เมตตากรุณา มีไมตรีจติ มีความสงสาร ทีจ่ ะคอยดูแลช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ผูต้ กทุกข์
ได้ยาก คิดถึงเวลาทีเ่ ราตกทุกข์ได้ยากบ้าง เวลามีคนยืน่ มือมาช่วยเหลือ เราจะรู้สกึ
อย่างไร เราก็ควรดูแลผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยาก ถ้าอยู่ในฐานะทีท่ าํ ได้ แล้วเราจะได้บญ
ุ บารมีเข้า
มาสู่จติ ใจ มาช่วยดับความอยากได้สง่ิ ต่างๆ อยากได้ของทีไ่ ม่จาํ เป็ น อยากได้ของ
ฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย เพราะบุญบารมีจะทําให้จติ ใจมีความอิม่ เพราะเป็ นเหมือนอาหาร
นัน่ เอง แต่ถา้ เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟื อย แทนทีจ่ ะทําให้เกิดความอิม่ เอิบใจ เกิดความ
พอใจ กลับสร้างความอยากซื้อเพิม่ ขึ้นมาอีก สังเกตดูเราซื้อเสื้อผ้าชุดหนึ่งแล้ววันนี้
เดีย๋ วพรุ่งนี้เราออกเดินไปเทีย่ วตลาด เห็นเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งเราก็อดทีอ่ ยากจะซื้ออีกไม่ได้
เป็ นธรรมชาติของความฟุ่มเฟื อย มันเป็ นอย่างนี้ มีแต่อยากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ มากขึ้นไป
เรื่อยๆ ไม่ใช่นอ้ ยลงไป
แต่การทําบุญการทําทานกลับทําให้จติ ใจหิวและอยากน้อยลงไป คนทีท่ าํ บุญทําทานอยู่
เรื่อยๆจะเป็ นคนทีส่ มถะ อยู่แบบเรียบง่าย ไม่วนุ่ วายกับความฟุ่มเฟื อยต่างๆ เพราะใจ
ไม่ได้หวิ ไปกับมันนัน่ เอง ใจมีความสุขกับการช่วยเหลือผูอ้ น่ื มีโอกาสเมือ่ ไรก็ชอบ
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื สงเคราะห์ผูอ้ น่ื ชีวติ จึงมีแต่ความสบาย ไม่วนุ่ วาย มีแต่เพือ่ น ไม่มศี ตั รู
คนทีต่ อ้ งแสวงหาเงิน หาทรัพย์เพือ่ มาซื้อของฟุ่มเฟื อยนัน้ มักจะมีศตั รูมาก มีคู่อริมาก
เพราะต้องแข่งขันกัน หาเงินแข่งกัน หาอะไรๆแข่งกันไปเรื่อยๆ ก็ตอ้ งกลายเป็ นคู่ต่อสู ้
กันไปตลอด แต่คนทีท่ าํ บุญทําทานอยู่อย่างสมถะ ไม่ตอ้ งไปวุน่ วาย ไม่ตอ้ งไปแข่งขันกับ
ใคร เพราะใจของเขามีความเมตตา มีความกรุณา ถ้าใครอยากจะได้ในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
เขาก็ยนิ ดีทจ่ี ะสละให้ไป ไม่เป็ นไร ไปหาทีอ่ น่ื ก็ได้ ไปหาอย่างอืน่ ก็ได้ ถ้าชิ้นนี้มคี น
ต้องการ ก็ไม่ตอ้ งไปแย่งกับเขา ให้เขาไป ไปหาอย่างอืน่ ก็ได้
เพราะบุญบารมีไม่ได้อยู่ทว่ี ตั ถุข ้าวของ แต่อยู่ทใ่ี จทีร่ ู้จกั ให้ รู้จกั ปล่อยวาง ถ้าไม่รูจ้ กั ให้
ไม่รูจ้ กั ปล่อยวาง ใจจะหิว จะเครียดอยู่ตลอดเวลา จะหาความสุขไม่ได้ ต่อให้มอี ะไร
มากน้อยเพียงไร ก็จะมีความเครียดกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ เครียดเพราะกลัวว่าจะหมดไป เครียด
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้เพิม่ ขึ้นมาอีก เป็ นเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นจากการทีไ่ ปแสวงหาสิง่ ทีไ่ ม่ใช่
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บุญบารมี คือไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข แบบโงหัวไม่ข้นึ เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพ
ติด อย่างไรก็อย่างนัน้ ความจริงคนเราไม่ตอ้ งแข่งขันต่อสูเ้ พือ่ ลาภยศสรรเสริญสุข ก็มี
ลาภยศสรรเสริญสุขได้ ถ้าทํางานด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ก็มี
เงินมีทอง มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอได้ ไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อน ได้มาก็ดี มีเหลือก็
เอาไปช่วยเหลือคนอืน่ เสริมสร้างบุญบารมีต่อไป ทําให้มคี วามสุข มีความร่มเย็นมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ จึงอยากจะชวนเชิญให้ท่านทัง้ หลาย ให้เห็นความสําคัญของการสะสมบุญ
บารมี เพราะเป็ นอาหารทีแ่ ท้จริงของชีวติ จิตใจ ชีวติ ของเราจะเจริญก้าวหน้าตามรอยพระ
บาทของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ ก็ตอ้ งอาศัยบุญบารมีเป็ นตัวพา
ไป
ขอให้ท่านทัง้ หลายจงพยายามสะสมบุญบารมี เช่นทานบารมีคอื การให้ ศีลบารมีคอื การ
ละเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื เนกขัมมบารมีก็คอื การออกบวช บวชเป็ นพระบวชเป็ นชี
เป็ นนักบวช ละเว้นจากการหาความสุขจากรู ป เสียง กลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ให้เจริญ
เมตตาบารมี มีไมตรีจติ มองทุกคนเป็ นเหมือนพีเ่ หมือนน้อง เป็ นเหมือนตัวเรา ถ้าเราไม่
เกลียดตัวเราๆก็ไม่เกลียดคนอืน่ ถ้าเรารักตัวเราๆก็ตอ้ งรักคนอืน่ เพราะคนอืน่ กับเราก็
เป็ นเหมือนกัน ต้องการความรักด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่มใี ครต้องการความเกลียดชัง ไม่มใี คร
ต้องการความเดือดร้อน ความทุกข์ ความวุน่ วาย ถ้ามีเมตตาแล้วจะไม่สร้างความ
เดือดร้อน ไม่สร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื ถึงแม้ผูอ้ น่ื จะทําอะไรกับตนเองมากน้อย
เพียงไรก็รู้จกั ให้อภัย ไม่ถอื สาไม่โกรธเคือง คิดเสียว่าเป็ นเหมือนลิ้นกับฟัน อยู่ดว้ ยกันก็
เป็ นเรื่องธรรมดาทีจ่ ะต้องมีการผิดพลาด มีการพลัง้ เผลอทําอะไรกันบ้าง แต่ถา้ รู้จกั ให้
อภัยแล้ว เรื่องต่างๆก็จะสงบลง ไม่มปี ญั หาอะไรตามมา แต่ถา้ ไม่รู้จกั ให้อภัยก็จะ
กลายเป็ นสงครามขึ้นมา ต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานใจ นี่คอื เมตตาบารมี แล้วก็ให้เจริญ
ปัญญาบารมี ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ลองปฏิบตั ธิ รรมดู นัง่ สมาธิแล้วเจริญ
วิปสั สนาปัญญา ลองทําดู แล้วจะเห็นว่าเราสามารถเป็ นคนฉลาดได้ สามารถรู้อะไรได้อกี
มากมายก่ายกอง นี่คอื บารมีต่างๆบางส่วนทีไ่ ด้แสดงมา ให้ท่านทัง้ หลายได้นาํ ไปพินิจ
พิจารณา การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๕

กฎธรรมดาของโลก
๑๐ กันยายน ๒๕๔๙

เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นคําสอนทีต่ รงต่อความจริง สามารถนําความ
ร่มเย็นเป็ นสุข ความพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายให้แก่ผูป้ ฏิบตั ติ ามได้ ไม่วา่ จะเป็ นชนชาติ
อะไรก็ตาม สามารถปฏิบตั ติ าม และได้รบั ประโยชน์เช่นเดียวกัน จะนับถือศาสนาอืน่
หรือไม่ก็ตาม จะเป็ นชนชาติใด อายุใดวัยใด เพศใด หญิงหรือชาย ก็สามารถรับ
ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกันหมด
เพราะพระพุทธศาสนาเปรียบ
เหมือนกับยารักษาโรคของจิตใจ ซึง่ เป็ นเหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกาย ทีส่ ามารถ
รักษาโรคของคนได้ทกุ ชาติชนั้ วรรณะ ใช้ได้กบั คนไทย คนจีน คนฝรัง่ ใช้ได้กบั คนที่นบั
ถือศาสนาต่างๆ ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็ นยารักษาโรคทางด้านจิตใจ คือความทุกข์ใจ
ความวุน่ วายใจ ความกังวลใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ความหวาดกลัวต่างๆ ทีศ่ าสนา
พุทธสามารถกําจัดได้หมดเลย ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม ถ้ามีจติ ศรัทธามีความเชื่อ แล้ว
นําไปปฏิบตั ิ จะได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน
อย่างทีพ่ วกพระเราทัง้ หลายได้มาบําเพ็ญ มาปฏิบตั กิ นั เราคงได้เห็นผลบ้าง จากการ
นําเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
มาใช้กบั ชีวติ ของเรา มาเป็ นเครื่องนําทาง เหมือนแสง
สว่างในทีม่ ดื ทีจ่ ะคอยชี้ให้เราเห็นว่า อะไรเป็ นคุณอะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นประโยชน์ สิง่
ใดทีเ่ ป็ นโทษเราก็จะเดินหลีกเลีย่ งมันไป เดินเข้าหาแต่สง่ิ ทีม่ ปี ระโยชน์ เหมือนกับ
ตอนกลางคืน ถ้าเราเดินในทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่าง เราจะไม่รู้วา่ มีอะไรขวางอยู่ข ้างหน้า เรา
อาจจะเดินไปเตะสิง่ นัน้ เดินไปชนสิง่ นี้ได้ แต่ถา้ มีแสงไฟ เช่นไฟฉายหรือไฟฟ้ าเปิ ดไว้ ก็
จะสามารถเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ข ้างหน้าเราได้ ถ้ามีเสาก็ไม่ตอ้ งเดินไปชนเสา ถ้ามีหลุมก็ไม่
ต้องเดินพลัดตกลงไป เพราะมีแสงสว่างให้เราเห็น ฉันใดชีวติ ของเราก็เป็ นเหมือนกับการ
เดินทางในทีม่ ดื ถ้าปราศจากแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว เราก็จะเดินไปชนกับความทุกข์
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ความวุน่ วายใจ ความเสียใจอยู่เสมอๆ เพราะใจของเรามืดบอด ขาดแสงสว่างแห่งธรรม
ถ้าเป็ นคนก็เหมือนกับคนตาบอด ทีจ่ ะเดินไปไหนตามลําพังด้วยตนเองคงจะเป็ นไปได้
ยาก โอกาสทีจ่ ะเดินไปได้อย่างปลอดภัย ไม่มปี ญั หาไม่มคี วามทุกข์ ความเจ็บตามมา คง
จะเป็ นสิง่ ทีย่ าก แต่ถา้ มีใครสักคนหนึ่งนําทางไป ก็พอทีจ่ ะพอถูไถไปได้ ถ้าไม่มคี นพา
เดินก็ยงั ใช้สุนขั พาเดินแทนได้ ก็พอทีจ่ ะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย
ชีวติ ของพวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม ไม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้า
พาไป รับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ กับความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ กับความ
เศร้าโศกเสียใจอย่างแน่นอน แต่ถา้ มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพาเราไป รับรอง
ได้วา่ ชีวติ ของเราจะไม่ค่อยมีปญั หาเท่าไร จะไม่มเี รื่องวุน่ วายใจเท่าไร จะไม่เศร้าโศก
เสียใจกับเรื่องราวต่างๆเท่าไร เพราะมีสง่ิ ทีค่ อยสอนคอยเตือนเรา ให้เรารู้จกั เตรียม
ตัวรับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นนัน้ เอง เมือ่ รู้ลว่ งหน้าแล้ว เราเตรียมตัว
เตรียมใจไว้ พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่วนุ่ วายใจแต่อย่างไร เพราะรู้วา่ จะต้องเจอมัน
อย่างแน่นอนนัน่ เอง เช่นสมมุตวิ า่ เรามีของชิ้นหนึ่ง เป็ นของทีม่ คี นเขาเอามาฝากเราไว้
เรารู้วา่ ของชิ้นนี้ไม่ใช่เป็ นของเรา สักวันหนึ่งเจ้าของก็ตอ้ งมาขอคืนไป เราก็ไม่ได้ไปคิดจะ
เก็บไว้ไปตลอด เมือ่ เขามาเอาของคืนไป เราก็ให้คนื ไปอย่างสบายอกสบายใจ ไม่รู้สกึ เสีย
อกเสียใจอย่างใดเลย แต่ถา้ เป็ นของทีเ่ ราไปคิดว่าเป็ นของเรา เราอยากจะเก็บไว้กับเราไป
ตลอด พอวันดีคืนดีมนั หายไปหรือถูกขโมยไป เราก็จะต้องเกิดความเสียใจขึ้นมา นัน่ ก็
เป็ นเพราะว่าเราไม่รู้วา่ มันจะจากเราไป ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม เป็ นคนหรือเป็ นวัตถุต่างๆ
ตามสายตาของผู ้รู้อย่างพระพุทธเจ้า จะทรงรู้วา่ มันไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง
เรามีไว้ได้แต่จะต้องคืนเขาไปสักวันหนึ่ง ไม่ชา้ ก็เร็ว เป็ นเหมือนของทีเ่ ขามาฝากเราไว้
นัน่ เอง
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แต่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกัน พอเราได้อะไรมา เรา
มักจะคิดเสมอว่ามันเป็ นของเรา เมือ่ มันเป็ นของเรามันต้องอยู่กบั เราไปตลอด พอไม่
เป็ นไปตามทีค่ ดิ ก็เกิดความเสียอกเสียใจ เกิดความวุน่ วายใจตามมา เพราะเราหลง มี
ความมืดบอด ไม่เข้าใจสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีครอบครองไว้เป็ นสมบัติ ว่ามันไม่ได้เป็ นสมบัตทิ ่ี
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แท้จริงของเรา มันเป็ นสมบัตผิ ลัดกันชม เป็ นสิง่ ทีว่ นไปเวียนมา มาได้ก็ไปได้ แต่เรา
มักจะไม่คดิ กันอย่างนัน้ เราชอบคิดว่ามีอะไรแล้วจะต้องอยู่กบั สิง่ นัน้ ไปตลอด หรือสิง่
นัน้ จะต้องอยู่กบั เราไปตลอด
เมือ่ คิดอย่างนี้แล้วก็เท่ากับเป็ นเหมือนกับคนตาบอด
นัน่ เอง ทีห่ ลับตาเดินไปข้างหน้า แล้วก็คดิ ว่าข้างหน้าไม่มเี สา ไม่มอี ะไรขวางทาง พอเดิน
ไปก็ตอ้ งเดินไปชนเสา ไปชนอะไรต่างๆ เพราะความจริงกับสิง่ ทีค่ นตาบอดคิดนัน้ ไม่
เหมือนกัน คิดว่าไม่มอี ะไรอยู่ข ้างหน้า แต่ความจริงมีเสามีตน้ ไม้ มีหลุมมีบ่อ เมือ่ เดินไป
ก็จะต้องไปชนเสาชนต้นไม้ ตกหลุมตกบ่อ เพราะมองไม่เห็น แล้วไปคิดว่าไม่มอี ะไรขวาง
อยู่ข ้างหน้า ก็เลยต้องไปเจอปัญหา แต่ถา้ มีใครบอกล่วงหน้าไว้ก่อน ว่าข้างหน้านัน้ มี
หลุมมีบ่อ มีเสามีตน้ ไม้อยู่ข ้างหน้านะ ต้องระวังนะ ถ้าเดินไปอย่างน้อยก็ค่อยๆเดิน แล้ว
ก็ค่อยๆคลําไป เอามือยื่นไปข้างหน้า เอาเท้าค่อยๆยืน่ ไปข้างหน้า พอจะไปถูกอะไรเข้าก็
จะรู้วา่ มีของอยู่ข ้างหน้า ขวางทางอยู่ ก็จะเดินหลบได้
เช่นเดียวกันกับชีวติ ของพวกเรา ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็
จะเป็ นเหมือนคนตาบอด จะคิดไปตามเรื่องของเรา คิดว่ามีสง่ิ นัน้ มีสง่ิ นี้แล้วมันต้องอยู่
กับเรา ต้องให้ความสุขกับเราอย่างเดียว จะไม่ให้ความทุกข์ ไม่ให้ความวุน่ วายใจกับเรา
แต่พอได้มนั มาแล้วจึงรู้ทหี ลังว่า มันไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ราคิด สิง่ ทีเ่ ราคิดว่าจะให้ความสุข
กับเรา มันก็กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา เพราะจะต้องคอยกังวลคอยดูแลรักษา คอยห่วง
มัน เวลาไปไหนมาไหนก็ไม่สบายใจ ถ้าไม่ได้เอาติดตัวไปด้วย ถ้าทิ้งไว้ในบ้านกลัวขโมย
ขึ้นบ้านแล้วเอาของชิ้นนัน้ ไป นี่ก็เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง ถ้ามันหายไปจริงๆก็ตอ้ งเสีย
อกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ นี่ก็เป็ นทุกข์อกี อย่างหนึ่ง แทนทีจ่ ะให้ความสุขอย่างเดียว มันก็
มีของแถมติดมาด้วย คือความทุกข์ความกังวลใจ แต่ถา้ เรารู้ลว่ งหน้าไว้ก่อนแล้วว่า ของ
ทีไ่ ด้มานัน้ ไม่วา่ อะไรก็ตาม มันไม่ได้ให้ความสุขเราอย่างเดียว มันให้ความกังวลใจ
ความทุกข์ใจด้วย ถ้าไม่รู้จกั ทําใจไว้ล่วงหน้าก่อน แต่ถา้ ได้ทาํ ใจ เตรียมตัวเตรียมใจไว้
ก่อนแล้ว ว่ามันจะไม่อยู่กบั เราไปตลอด อาจจะถูกขโมยไป อาจจะเสีย อาจจะหัก
อาจจะพังไปก่อนเวลาทีค่ วรก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้ว ก็เท่ากับรู้แล้วว่าข้างหน้าจะมี
อะไรรอเราอยู่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์นนั้ ขึ้นมาเช่นหายไป หรือเสียไป ก็จะไม่รู้สกึ กังวล ไม่
รู้สกึ เสียใจวุน่ วายใจ เวลาไปไหนมาไหนทิ้งมันไว้ในบ้านก็ไม่กงั วลใจ
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ถ้าเราพร้อมทีจ่ ะรับกับสภาพความเป็ นจริง มันจะอยู่ก็ให้มนั อยู่ไป มันจะหายก็ให้มัน
หายไป เราทําอะไรไม่ได้ เวลามันหายไป มาร้องห่มร้องไห้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เวลา
ยังอยู่กบั เราๆก็กงั วลมาก กลัวว่ามันจะหายไป มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกัน
เพราะมันยังไม่หายไปมันยังอยู่ แต่ทว่ี นุ่ วายทีม่ คี วามทุกข์ก็คอื ใจของเรา ทีม่ กั จะเดินไป
ชนกับความทุกข์ ความวุ่นวายใจ ความกังวลใจกับเรื่องต่างๆ กับคนกับสิง่ ต่างๆอยู่
เรื่อยๆ เพราะไม่มธี รรมะไว้สอนใจ ไว้เตือนใจ แต่ถา้ มีธรรมะคอยสอนคอยคุมใจแล้ว
เราจะรู้ลว่ งหน้าเลยว่า ไม่วา่ อะไรก็ตามสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็ นไปด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่วา่
จะเป็ นคน เป็ นวัตถุ สักวันหนึ่งมันต้องแตก ต้องดับ ต้องสลาย ต้องเสีย ต้องพังไป นี่
เป็ นกฎธรรมดาของโลก ไม่มใี ครไปห้ามได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้ก็คอื ความทุกข์ใจ ความ
วุน่ วายใจ ความกังวลใจ ถ้ามีธรรมะไว้คอยเตือน คอยสอนเราอยู่เสมอว่า ทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน สักวันหนึ่งก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงไป จากเราไป หรือเรา
ต้องจากมันไป เมือ่ ถึงเวลานัน้ ถ้าเรารู้ลว่ งหน้าแล้ว เราจะไม่กงั วล ไม่เสียอกเสียใจ ไม่
วุน่ วายใจ เหมือนกับรู้วา่ ของทีเ่ ขาเอามาฝากไว้กับเรานี้ ไม่ใช่เป็ นของๆเรา เจ้าของจะมา
เอาคืนไปในวันข้างหน้า พอเขามาขอคืนไปเราก็ไม่รู้สกึ อะไร เพราะเรารู้วา่ มันไม่ใช่เป็ น
ของๆเรานัน่ เอง
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเรารู้ไว้ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา
เวลาเกิดเราก็มาตัวเปล่าๆ มาแต่ดวงจิตดวงใจเพียงดวงเดียวเท่านัน้ แล้วก็ได้ร่างกาย
เมือ่ ออกมาจากท้องแม่ก็ได้รบั อาหาร ร่างกายก็เจริญเติบโต จนกลายเป็ นรู ปร่างหน้าตา
อย่างทีเ่ ราเป็ นอยู่ทกุ วันนี้ แล้วก็ยงั ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ได้ข ้าวของได้เงินทอง ได้รู้จกั คนนัน้ คน
นี้ ได้สามี ได้ภริยา ได้ลูก ได้อะไรต่างๆตามมาอีกมากมาย แต่ของทัง้ หมดนี้มนั ก็ไม่อยู่
กับเราไปตลอด สักวันหนึ่งเมือ่ ร่างกายของเราไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ ร่างกายก็ตอ้ ง
หยุดทํางาน ใจทีอ่ ยู่ในร่างกายนี้ ก็ตอ้ งออกจากร่างไป ไปเกิดใหม่ ไปเริ่มต้นใหม่
เหมือนกับทีเ่ รามาเริ่มต้นในชาติน้ ี นี่คอื ความจริง ถ้าเราคิดกันสักหน่อย พิจารณากันสัก
หน่อย เราก็จะเห็น แต่พวกเราคิดไม่เป็ น ไม่สนใจทีจ่ ะคิดกัน มัวแต่ยุ่งกับการหา
ความสุข มัวแต่ยุ่งกับการหาเงินหาทอง หาข้าวหาของ หาคนหาอะไรแล้วก็หลงยึดติดกับ
สิง่ ทีห่ าได้มา พอเกิดความทุกข์ความวุน่ วายใจ ก็ไม่รู้จกั วิธีแก้ไข เพราะไม่สนใจศึกษา
40

นัน่ เอง ไม่เข้าวัดเข้าวากัน เข้าวัดก็ไม่สนใจทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่สนใจทีจ่ ะศึกษารํา่
เรียน มาทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานก็พอแล้ว เท่านี้ยงั ไม่พอ เพราะสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ของการเข้าวัด ก็คอื การศึกษาให้รู้จกั ความจริงของชีวติ ว่าเป็ นอย่างไร ให้รู้จกั ความจริง
ของสิง่ ต่างๆทีเ่ ราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็ นอย่างไร
ถ้ารู้แล้ว ก็เท่ากับเปิ ดตาของเรานัน้ เอง ตาของเราคือใจของเรา มันมืดบอด ถ้าได้ยนิ ได้
ฟังธรรมะ แล้วเข้าใจในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วนํามาปฏิบตั กิ บั ชีวติ ของเรา ก็เท่ากับได้เปิ ด
ตาใจของเรา ให้มองเห็นสิง่ ต่างๆ ให้รู้ทนั กับสิง่ ต่างๆ ให้รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นในภายภาค
หน้า พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพวกเราให้เจริญบทธรรมะนี้อยู่เสมอว่า เราเกิดมาแล้วย่อม
มีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไป
เป็ นธรรมดา นี่คอื ธรรมะสอนใจทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสอนเตือนใจเราอยู่เสมอ
ถ้าเตือนอยู่เรื่อยๆแล้ว จะได้ไม่ลมื เมือ่ ไม่ลมื ก็จะไม่หลงไปยึดไปติดไปอยาก ให้สง่ิ นัน้
สิง่ นี้ ให้คนนัน้ คนนี้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ให้ชวี ติ ของเรา ให้ร่างกายของเรา อยู่
เหมือนกับทีเ่ ป็ นอยู่อย่างทุกวันนี้ มันเป็ นไปไม่ได้ มันต้องเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ร่างกายของ
เราจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ แก่ลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เชื่อก็ดูคนทีอ่ ายุเจ็ดสิบแปดสิบปี วา่ เป็ น
อย่างไร แล้ววันนี้เราอายุเท่าไร ลองบวกเวลาเข้าไป สักวันหนึ่งก็จะต้องถึงเวลานัน้ จนได้
จะต้องถึงอายุเจ็ดสิบปี แปดสิบปี แล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็ นเหมือนกับคนทีน่ อนอยู่ใน
โลงในวันนี้ เพราะนี่เป็ นความจริงทีพ่ วกเราทุกคนไม่สามารถจะหยุดยัง้ ได้ ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ สิง่ ทีเ่ ราสามารถหยุดยัง้ ได้ก็คอื ความทุกข์ใจ ถ้าเรารู้ลว่ งหน้าไว้ก่อนแล้ว
เหมือนกับเรารู้วา่ ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็ นของเรา เป็ นร่างกายทีเ่ รายืมเขามา เหมือนกับ
รถยนต์ทเ่ี ราไปยืมเขามา เดีย๋ วพรุ่งนี้เจ้าของก็มาขอเอาคืนไป
ฉันใดร่างกายเราก็เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ทีไ่ ด้ยมื มาจากคุณพ่อคุณแม่ของเรา แต่
คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ไม่ใช่เป็ นเจ้าของทีแ่ ท้จริง เจ้าของทีแ่ ท้จริงก็คอื ธรรมชาติ คือดิน
นํา้ ลม ไฟ สักวันหนึ่งดิน นํา้ ลม ไฟ ก็จะมาทวงเอากลับคืนไป เวลาคนตายไปก็จะ
กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ นํา้ ก็จะไหลออกมาจากร่างกาย ลมก็จะระเหยออกจากร่างกาย
ความร้อนก็จะออกมาจากร่างกาย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่นานก็ผุเปื่ อยเน่า แล้วในทีส่ ุดก็
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กลายเป็ นดินไป นี่คอื ร่างกายของเรามันเป็ นอย่างนี้ทกุ ๆคน แต่ใจของเราไม่ได้เป็ น
เหมือนกับร่างกาย มันไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเป็ นผูร้ ู ้ เป็ นผูค้ ดิ
เป็ นผูร้ บั ฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ ใจไม่ได้เป็ นไปกับร่างกาย แต่เมือ่ ใจไม่มธี รรมะก็ไม่
ฉลาด หลงคิดว่าร่างกายเป็ นใจ ร่างกายเป็ นอะไรก็เกิดความวิตก เกิดความวุน่ วายใจ
เกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้านัน่ เอง ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั แล้วนําไปปฏิบตั กิ บั จิตกับใจ พยายามปล่อยวางทุกสิง่
ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ ไม่วา่ จะเป็ นของภายนอกกาย หรือแม้แต่ร่างกายนี้ ก็ตอ้ งปล่อยวาง ก็จะ
ไม่ทกุ ข์ ไม่ตอ้ งไปยึดไปติดกับมัน ต้องเตรียมตัวทีจ่ ะคืนให้กบั เจ้าของเดิม เหมือนกับเรา
คืนของทีเ่ รายืมเขามา ฉันใดก็ฉนั นัน้ ไม่ยากเย็นเลย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราคืน
เงินทองทีเ่ รามีเหลือใช้ก่อน
เช่นวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอาเงินมาคืนให้กบั
ธรรมชาติ เพราะเงินนี้ไม่ใช่ของเรา เรามีเงินเหลือใช้เราเอามาคืนธรรมชาติดว้ ยการ
ทําบุญ เอามาซื้อของถวายพระ อย่างนี้เหมือนกับเอาเงินคืนธรรมชาติ เป็ นการหัดปล่อย
วางเงินทองนัน่ เอง
ถ้าปล่อยวางเงินทองเป็ นแล้ว ต่อไปเวลาทีส่ ูญเสียเงินทองไป เช่นมีใครมาลักเงินไป จะ
ไม่รู้สกึ เสียอกเสียใจ ไม่เหมือนกับคนทีไ่ ม่รู้จกั ปล่อยวาง ไม่รู้จกั ทําบุญให้ทาน เวลาเงิน
หายไปสักสิบบาทยีส่ บิ บาทจะเกิดความวุน่ วายใจ เกิดความเสียดาย เกิดความเสียอก
เสียใจ เพราะมีความหวง มีความยึดมันติ
่ ดอยู่กบั เงินทองก้อนนัน้ นัน่ เอง แต่คนทีท่ าํ บุญ
ทําทานอยู่เรื่อยๆจะรู้จกั ปล่อยวาง รู้จกั ตัดความผูกพันกับเงินทอง รู้วา่ เงินทองทีม่ อี ยูจ่ ะ
ไม่ได้อยู่กบั ตนไปตลอด สักวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็ นสมบัตขิ องคนอืน่ ไป เวลาเงินถูก
ขโมยไป จะไม่รู้สกึ เสียอกเสียใจ แต่กลับจะรู้สกึ เฉยๆ หรือดีใจเสียด้วยซํา้ ไปว่า เราได้
ทําบุญ โดยไม่ตอ้ งมาทีว่ ดั ให้เสียเวลา มีคนมาขอบุญถึงทีบ่ า้ น เขาเดือดร้อนเขาจึงต้อง
มาขโมยเงินเราไป เขาเอาไปเขาก็ตอ้ งเอาไปทําประโยชน์ เอาไปซื้อข้าวกิน หรือเอาไปทํา
อะไรก็สุดแท้แต่ มันก็เป็ นเหมือนกับการทําบุญทําทาน โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งเหนื่อยแรง อยู่
บ้านก็มคี นมาให้เราได้ทาํ บุญ มาเอาเงินไปจากเรา ถ้าเคยทําบุญอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เคย
ให้เงินคนอืน่ อยู่เสมอแล้ว จะรู้สกึ เฉยๆ เมือ่ ยังมีเหลือใช้เหลือกินอยู่ก็ไม่เดือดร้อนอะไร
42

หรือถ้าไม่เหลือกินก็ไม่เดือดร้อน เพราะรู้จกั หา เดีย๋ วก็หาใหม่มาได้ จิตใจจะไม่ค่อย
วุน่ วายกับเรื่องสมบัตติ ่างๆทีม่ อี ยู่ ถ้ารู้จกั ปล่อยวางนัน่ เอง
นี่คอื การกระทําทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากัน คือ ๑. ให้รู้วา่ ไม่มอี ะไรเป็ นสิ่งที่
เทีย่ งแท้แน่นอน มันจะจากเราไปเมือ่ ไรเราไม่รู้ ๒. ไม่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา เราไม่
สามารถครอบครองมันไว้ไปตลอดอนันตกาล ร่างกายของเรานี้อายุแปดสิบเก้าสิบก็ตอ้ ง
กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว ๓. จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง มีความทุกข์
แถมมาด้วย ไม่วา่ จะเป็ นอะไรทัง้ สิ้น ถ้าไปหลงไปยึดไปติดแล้ว เวลาทีต่ อ้ งเสียมันไป
จากมันไป จะต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ เวลาทีอ่ ยู่กบั เราก็ตอ้ งมีแต่ความห่วง มี
แต่ความกังวล มีแต่ความกลัว ว่ามันจะจากเราไป เป็ นความทุกข์ ถ้าจะมีอะไรก็มไี ด้ แต่
อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปหลง พร้อมเสมอให้มนั จากเราไป พร้อมเสมอว่ามันไม่ใช่เป็ น
ของเรา แล้วต้องฝึ กหัดทําเสียแต่เดีย๋ วนี้ มีอะไรทีเ่ หลือกินเหลือใช้ก็อย่าเก็บเอาไว้ เอาไป
แจกไปจ่ายคนอืน่ เปิ ดดูตูเ้ สื้อผ้าดูบา้ งว่า มีเสื้อผ้าอยู่มากน้อยเพียงไร มีรองเท้าอยู่มาก
น้อยเพียงไร เคยใช้มนั บ้างหรือเปล่า หรือเก็บมันไว้เกะกะบ้าน ขนออกไปเสีย เอาไป
แจกเอาไปจ่าย แล้วจิตใจจะเบาขึ้น ขณะนี้จติ ใจมีความหนักอกหนักใจกับเรื่องราวต่างๆ
เพราะไปยึดไปติดไปแบกมันนัน่ เอง ต้องตัดมัน ต้องตัดอุปาทานความยึดติดอยู่ในสิง่
ต่างๆ ถามตัวเราเองว่า ของอันไหนทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น เราเก็บไว้ทําไม เก็บไว้แล้วก็จะมี
แต่ความห่วง ความกังวล เอาไปให้คนอืน่ แจกไปแล้วใจจะเบา ใจจะมีความสุข
นี่คอื วิถที างแห่งการดําเนินชีวติ ทีจ่ ะพาให้เราประสบแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข แคล้วคลาด
ปลอดภัย คือการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ฟังหน
เดียวอย่างวันนี้ยงั ไม่พอ เหมือนการรับประทานอาหาร กินข้าววันละมื้อยังไม่พอสําหรับ
ญาติโยม ถ้ากินอาทิตย์ละครัง้ เดียวยิง่ ไม่พอใหญ่ ธรรมะฟังอาทิตย์ละครัง้ นี้ยงั ไม่ค่อย
พอ ควรจะฟังอยู่เรื่อยๆ อยู่บา้ นควรจะเปิ ดเทปฟัง เปิ ดวิทยุฟงั หาหนังสืออ่าน เวลามี
เวลาว่างๆอย่าไปทําอย่างอืน่ ทีไ่ ม่มสี าระ ไม่มคี ุณค่า เช่นเปิ ดโทรทัศน์ดูหนังดูละคร ดู
การ์ตูน ทีไ่ ม่มสี าระอะไร นอกจากไม่ได้ให้ปญั ญาแล้ว ยังเสริมสร้างความหลงให้กบั เรา
อีก เวลาดูโทรทัศน์เขาก็เอาของสวยๆงามๆมาโฆษณา พอเห็นก็อดทีอ่ ยากจะได้ไม่ได้ ก็
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ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อมา เมือ่ ซื้อมาแล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั มัน ต้องคอยดูแลรักษา ต้อง
มาเสียอกเสียใจเวลาทีม่ นั จากเราไป แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะแล้วจะเกิดความฉลาด จะ
รู้ทนั เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ไม่วา่ จะรุนแรงขนาดไหนก็
ตาม มันจะไม่กระทบกระเทือนใจเรา
เพราะจิตใจของเรามีธรรมะเป็ นเกราะคุม้ ครองป้ องกัน เหมือนกับใส่เสื้อเกราะไว้ เวลา
ถูกยิง ลูกกระสุนปื นก็จะไม่เข้ามาในร่างกาย ฉันใดถ้ามีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า
อยู่กบั ใจตลอดเวลา ก็เหมือนกับมีเกราะป้ องกันความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากความกลัว
ความกังวล ความเสียใจ ความวุน่ วายใจ จะไม่เข้ามาในจิตในใจของเราเลย จิตใจของเรา
จะเป็ นจิตใจทีส่ งบ ทีส่ บาย ไม่มปี ญั หากับใครทัง้ สิ้น เมือ่ รู้ทนั แล้วว่าอะไรจะเกิด เมือ่ มัน
เกิดก็รู้สกึ เฉยๆ ไม่ต่นื เต้นอะไร นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั จากการเข้าหาพระพุทธศาสนา คือ
การหมดทุกข์ไปตามลําดับ
จนหมดไปอย่างสิ้นเชิง
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะรับได้จาก
พระพุทธศาสนา ไม่วา่ จะเป็ นคนชาติใดวัยใด เพศใด เราสามารถรับประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกันทุกคน จึงอยากจะขอให้ท่านทัง้ หลายจงมีความเชื่อมันใน
่
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง แล้วจะได้ประสบกับสิง่ ที่
ดีทง่ี ามอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๖

ดูแลจิตใจด้วยการทําบุญ
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙

วันนี้พวกเราไม่ตอ้ งไปทําการทํางานกัน มีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆ จึงได้มาวัดเพือ่ มา
ทํานุบาํ รุงดูแลรักษาชีวติ จิตใจของเรา เพราะชีวติ จิตใจก็มคี วามสําคัญเท่าๆกับร่างกาย
ถ้าไม่ได้รบั การดูแลด้วยปัจจัยสีค่ อื อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม
ร่างกายก็จะต้องชํารุดทรุดโทรม ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ผอมแห้งแรงน้อยและตายไปในทีส่ ดุ
เพราะขาดปัจจัยทีจ่ ะสนับสนุนให้มชี วี ติ อยู่ได้ จิตใจของเราก็เป็ นเหมือนร่างกาย เป็ นอีก
ส่วนหนึ่งของเรา ชีวติ ของคนเรานัน้ มี ๒ ส่วนด้วยกัน มีกายและมีใจ กายก็ตอ้ งได้รบั
การดูแลรักษา ใจก็ตอ้ งได้รบั การดูแลรักษา ปัจจัยสีข่ องใจก็คอื บุญและกุศล ทีเ่ รามา
บําเพ็ญกันในวันนี้นนั ่ เอง เช่นการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวด
มนต์ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทีเ่ ป็ นปัจจัยสีข่ องจิตใจ ถ้าไม่ได้รบั การ
ดูแลด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว ใจก็จะผอมแห้งแรงน้อย ไม่มกี าํ ลัง มีโรคภัยรุมเร้า มีความ
ทุกข์ ความเศร้าหมอง คอยเบียดเบียนอยู่เรื่อยไป จะไม่มที พ่ี ง่ึ เวลาทีต่ อ้ งเผชิญกับ
เหตุการณ์ต่างๆ จะไม่สวยงามเพราะไม่มเี สื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงามไว้ใส่ เหมือนกับเสื้อผ้า
อาภรณ์ทส่ี วยงามของร่างกาย
ใจก็ตอ้ งการปัจจัยสีเ่ ช่นเดียวกัน ใจมีความสําคัญมากกว่ากายหลายเท่า เพราะความสุข
และความทุกข์ทป่ี รากฏขึ้นทีใ่ จกับทีก่ ายนัน้ มีความแตกต่างกันมาก ความสุขความทุกข์
ทางกายมีอานุภาพน้อยกว่าความสุขความทุกข์ทางจิตใจ เป็ น ๑ ต่อ ๑๐ เวลาร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วใจไม่ได้เจ็บตามไปด้วย ก็จะไม่รู้สกึ อะไร ในทางตรงกันข้ามถ้าใจเจ็บ
ด้วยความทุกข์ความเศร้าหมอง แต่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใด ก็ยงั รู้สกึ ทรมาน
มาก เวลาใจมีความสุข แต่ร่างกายเจ็บ ความสุขใจก็จะทําให้ไม่ค่อยรู้สกึ เจ็บปวดไปกับ
ร่างกาย เวลาทีร่ ่างกายมีความสุข จากการรับประทานอาหารจนอิม่ ได้อาบนํา้ อาบท่า ได้
45

อยู่ในทีป่ ลอดภัย แต่ถา้ ใจมีความว้าวุน่ ขุ่นมัว ความว้าวุน่ ขุน่ มัวก็จะกลบความสุขของ
ร่างกายไปหมด เราจึงต้องเข้าใจว่า การดูแลร่างกายเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องดูแล
จิตใจด้วย และต้องดูให้มากยิง่ กว่าร่างกาย ร่างกายนัน้ ถ้าพอมีพอกิน ก็ใช้ได้แล้ว ไม่
จําเป็ นต้องฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย บ้านไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นหลังละหลายร้อยล้านบาท อยู่บา้ นเช่า
ก็ได้ ขอให้หลบแดดหลบฝนได้ ให้ปลอดภัยจากคนและสัตว์ ทีจ่ ะมาสร้างความ
เดือดร้อนก็พอแล้ว อาหารมื้อละ ๕๐ บาทก็อยู่ได้แล้ว ไม่ตอ้ งไปกินอาหารมื้อแพงๆ
จานละห้าร้อย มื้อละหมืน่ ไม่จาํ เป็ น เพราะมันเท่ากัน กินแล้วก็อม่ิ เหมือนกัน ไม่มคี วาม
แตกต่าง
ถ้ามัวแต่บาํ รุงบําเรอร่างกาย จนไม่เหลียวแลจิตใจเลย ต่อให้ได้กนิ ดีขนาดไหน อยู่ดี
ขนาดไหน ใจก็ยงั ต้องถูกความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความวุน่ วาย ความกังวลใจต่างๆ
รุมเร้าอยู่เสมอ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูแลรักษาร่างกายแบบพอเพียง อยู่แบบ
สมถะ เรียบง่าย ไม่ฟ้ งุ เฟ้ อเห่อเหิม ไม่ฟ่ มุ เฟื อย พอมีพอกิน กินอาหารธรรมดาแบบ
ชาวบ้านเขากินกัน เขากินได้เราก็กนิ ได้ พอให้ร่างกายได้รบั อาหาร เพือ่ จะได้ไม่หวิ ไม่
เจ็บไข้ได้ป่วย ก็พอเพียงแล้ว เอาเงินเอาเวลามาดูเเลจิตใจดีกว่า อย่างวันนี้ญาติโยมก็เอา
เงินมาทําบุญ ซื้อข้าวของต่างๆมาถวายพระ เท่ากับเป็ นการให้อาหารกับจิตใจด้วยทาน
คือการให้ และถ้ามีเวลาไม่กลับบ้านก็อยู่วดั รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ก็ได้บญ
ุ อีกระดับหนึ่ง คือ
บุญทีเ่ กิดจากการรักษาศีล ศีล ๕ ก็ได้บญ
ุ ระดับหนึ่ง ศีล ๘ ก็ได้บญ
ุ สูงขึ้นไปอีกระดับ
หนึ่ง คําว่าบุญก็คอื ความสุขใจนี้เอง ความอิม่ ใจสบายใจ ปราศจากความทุกข์ ความเศร้า
หมอง ความวุน่ วายใจ ความกังวลใจ นี้คอื บุญ ถ้าไม่ได้มาทําบุญให้ทานอย่างในวันนี้ ไม่
มารักษาศีล ไม่มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่มาปฏิบตั ธิ รรม ก็เท่ากับไม่ได้ให้อาหารกับใจ
นัน่ เอง เมือ่ ใจไม่ได้รบั อาหารแล้วมันก็จะเป็ นเหมือนร่างกาย จะไม่มเี รี่ยวมีแรง ไม่มี
กําลังจิตกําลังใจ จะมีแต่ความวุน่ วายใจ ความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความกังวลใจอยู่
เรื่อยๆ
การดูแลจิตใจด้วยการทําบุญ จึงเป็ นวิถที างของคนฉลาด ของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้นาํ เอาการดําเนินชีวติ แบบนี้ มาเผยแผ่มาสังสอนให้
่
กบั พวก
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เรา ถ้าพวกเรามีศรัทธาและความเชื่อแล้วน้อมนํามาปฏิบตั ิ เราก็จะได้รบั สิง่ ทีด่ ๆี จิตใจ
ของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความก้าวหน้า ความเจริญ จะเป็ นทีร่ กั ทีย่ ก
ย่องสรรเสริญของผูค้ น ทีไ่ ด้มาสัมผัสกับคุณธรรมความดีงาม ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจของเรา
เช่นเรารักษาศีลได้ เราจะเป็ นคนทีเ่ ขาเชื่อใจไว้ใจ เพราะคนทีม่ ศี ีลย่อมไม่เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื นัน่ เอง ทําอะไรก็จะเป็ นทีเ่ ปิ ดเผย ไม่มลี บั ลมคมใน ไม่มเี ล่ห ์ ไม่มเี หลีย่ ม ไม่มกี าร
โกหกหลอกลวง ไม่มกี ารเอาทรัพย์หรือสิง่ ของของผูอ้ น่ื มาโดยทีเ่ ขาไม่ได้อนุญาต อยู่กบั
ใครทีไ่ หนก็จะไม่สร้างความกังวลใจให้กบั คนทีอ่ ยู่ร่วมกัน คนทีอ่ ยู่ร่วมกันจะมีความ
สบายใจ จะลืมของไว้ทีไ่ หน จะมีของอะไรอยู่ในบ้าน ก็ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะสูญหายไป
เพราะคนทีม่ ศี ีลย่อมไม่เอาสิง่ ของต่างๆ ของผูอ้ น่ื โดยไม่ได้รบั อนุญาตก่อน จะไม่ทาํ ร้าย
ชีวติ ร่างกายของผูอ้ น่ื เวลาทีโ่ กรธหรือเสียใจ จะรู้จกั หักห้ามจิตใจ เพราะมีศีลเป็ นเครื่อง
คอยยับยัง้ การกระทําทีไ่ ม่ดไี ม่งามนัน่ เอง คนมีศีลจึงเป็ นคนทีน่ ่ารัก น่าชื่นชม น่าเชื่อถือ
น่าไว้ใจ มีความสุข เพราะมีคนเคารพ มีคนรัก มีคนไว้ใจ
ต่างกับคนทีไ่ ม่มศี ีล เวลาคบค้าสมาคมกับใครก็ไม่มใี ครอยากจะรู้จกั มักคุน้ ด้วย เพราะ
ขยาดกลัว กลัวว่าจะมาเบียดเบียนด้วยวิธีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ทีส่ ร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผูอ้ น่ื โดยถ่ายเดียว ผูใ้ ดมีการกระทําแบบนี้อยู่ในจิตใจของตนแล้ว จะไม่มใี ครอยากคบ
ค้าสมาคมด้วย จะเป็ นคนไร้เพือ่ น ดีไม่ดกี ็อาจจะต้องถูกแยกออกจากสังคม ถูกจับไปขัง
ไว้ในคุกในตะราง เพราะปล่อยไว้ให้อยู่โดยอิสระไม่ได้ เพราะจะไปสร้างความเดือดร้อน
ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื นี้ก็คอื สิง่ ทีจ่ ติ ใจของคนทีร่ กั ษาศีลจะได้รบั คือความสบายอกสบาย
ใจ ไม่มคี วามกังวลว่าจะมีใครมาจับผิด มาจับไปขังในคุกในตะราง จับไปทําโทษด้วย
วิธีการต่างๆ เพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื จึงอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย
ไม่มคี วามกังวลใจ ต่างกับคนทีท่ ่มุ เทเวลากับการหาเงินหาทอง เพือ่ บํารุงบําเรอทางด้าน
ร่างกาย โดยไม่คาํ นึงถึงเรื่องศีลธรรม โกงได้ก็โกง โกหกหลอกลวงได้ก็โกหกหลอกลวง
แล้วผลทีต่ ามมาก็คอื มีเงินมาก แต่มแี ต่ความวุน่ วายใจ มีแต่คนรังเกียจ มีแต่คนไม่
อยากจะคบค้าสมาคมด้วย ไม่อยากจะอยู่ใกล้ คอยถูกขับไล่ ไปทีไ่ หนก็มคี นคอยไปโห่
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ไปขับไล่ เพราะไม่เป็ นคนน่ารักน่ายินดีนนั ่ เอง อยู่ไปก็มแี ต่จะสร้างความวุน่ วาย สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
เพราะไม่รู้จกั การดูแลรักษาใจนัน่ เอง รู้แต่รกั ษากายกับรู้จกั รักษากิเลส คือความโลภ
ความอยากต่างๆ กิเลสอยากจะได้อะไรก็รีบไปหามาให้ อยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใส่
ทัง้ ๆทีม่ อี ยู่เต็มตู ้ มีอยู่ล ้นตูแ้ ล้ว ก็ยงั อุตส่าห์ไปซื้อมาอีก อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการเลี้ยง
กิเลส ให้มอี าํ นาจมากขึ้น กิเลสมีอาํ นาจมากขึ้นเพียงใด ก็จะสร้างความเศร้าหมอง สร้าง
ความทุกข์ใจให้มากเพียงนัน้ กิเลสจึงต้องเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องคอยกําจัด อย่าไปส่งเสริมมัน
เวลาเกิดความโลภเราต้องใช้ธรรมะคือเหตุผล เข้ามาเป็ นผูเ้ บรกกิเลส ถ้าสิง่ ทีอ่ ยากได้
นัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นเสื้อผ้ามันขาดหมดแล้ว ปะทุกตัว ขาดทุกตัว หรือมันคับใส่ไม่ได้
แล้วทุกตัว อย่างนี้มนั จําเป็ นต้องซื้อมาใหม่ อย่างนี้ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นกิเลส อะไรทีเ่ ป็ นความ
จําเป็ นไม่เรียกว่าเป็ นกิเลส เรียกว่าเป็ นธรรมะ เป็ นความถูกต้องนัน่ เองเป็ นเหตุเป็ นผล
ดังนัน้ เวลาเราจะต้องการอะไร ขอให้ใช้เหตุใช้ผล ถามตัวเองว่าสิง่ ทีเ่ ราต้องการนี้มนั
จําเป็ นไหม ถ้าไม่มมี นั แล้วเราจะลําบากลําบนเดือดร้อนหรือตายไปหรือไม่ ถ้าคําตอบว่า
ต้องตายแน่หรือต้องเดือดร้อนแน่ ลําบากลําบนแน่ อย่างนี้ก็ถอื ว่าจําเป็ น ก็ตอ้ งซื้อมา
แต่ถา้ มันไม่เดือดร้อน ไม่ลาํ บากลําบน ไม่ถงึ กับตาย ยังอยู่ได้อย่างสบาย ก็ไม่จาํ เป็ น
เวลาอยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ๆ รองเท้าคู่ใหม่ๆ ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ โดยทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องมีมนั ไม่มมี นั เราก็ไม่ตาย เราก็ตอ้ งหักห้ามจิตใจ เพราะจะเป็ นประโยชน์กบั เรา
ต่อไปใจจะไม่พยศ จะไม่ถูกกิเลสคอยเอาแส้มาตีให้วง่ิ พล่านไปหมด ให้ไปหาสิง่ นัน้ หาสิง่
นี้ เมือ่ ไม่ได้มาดังใจก็เกิดความเสียใจ เกิดความโกรธแค้นผูอ้ น่ื ทําให้มคี วามทุกข์เกิด
ขึ้นมาอีกหลายๆกระทง แต่ถา้ รู้จกั หักห้ามจิตใจแล้ว ใจจะสงบ เพราะไม่ตอ้ งไปดิ้นรนหา
มา ได้มาแล้วก็ลมื มันไป ได้เสื้อผ้าชุดใหม่มาในวันนี้พรุ่งนี้ก็ลมื ไปแล้ว เห็นเสื้อผ้าชุด
ใหม่อกี ก็อยากจะได้ใหม่อกี เห็นอะไรใหม่ๆก็อยากจะได้อกี เพราะของเก่าทีไ่ ด้มาแล้ว
มันไม่มคี วามหมายอะไรกับใจแล้ว ถึงแม้จะมีอยู่เต็มบ้านเต็มช่อง จนล้นตู ้ ล้นบ้าน ก็ยงั
อยากจะได้ใหม่ มีรถสามสีค่ นั ในโรงจอดรถ ก็ยงั อยากจะได้อกี เวลาเห็นเขาโฆษณารถ
รุ่นใหม่ๆออกมา ก็อยากจะได้อกี โทรศัพท์มอื ถือก็แบบเดียวกัน ได้มาแล้ววันนี้ พรุ่งนี้ก็
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อยากจะได้รุ่นใหม่อกี เห็นเขาโฆษณาว่ารุ่นใหม่น้ ดี กี ว่ารุ่นเก่าอย่างนัน้ อย่างนี้ มีอย่างนัน้
มีอย่างนี้เพิม่ เติมขึ้นมา ก็เกิดกิเลสแล้ว ทัง้ ๆทีไ่ ม่รู้จะเอาไปใช้มนั อย่างไร ซื้อมาแล้วก็
ไม่ได้ใช้มนั ซื้อมาก็เพียงแต่โทรเข้าโทรออกเท่านัน้ เอง ส่วนสิง่ ใหม่ๆทีใ่ ส่มากับเครื่องก็ใช้
ไม่เป็ น เพราะขี้เกียจเรียน ขี้เกียจศึกษา
นี้คอื เรื่องของกิเลส มันเป็ นอย่างนี้ จึงต้องใช้ธรรมะเข้ามาสกัด ธรรมะก็คอื บุญนี้เอง คือ
เหตุ คือผล เรียกว่าปัญญา เราต้องรู้จกั คิดใคร่ครวญว่ามันจําเป็ นหรือไม่ ถ้ามันไม่
จําเป็ นก็อย่าไปเอามา เก็บเงินเก็บทองไว้ทําบุญดีกว่า เพราะทําบุญแล้วมีความสุข จิตใจ
สงบ จิตใจเย็น จิตใจสบาย เวลาไม่มเี งินไม่มที อง ใจก็จะไม่เดือดร้อนอะไร เพราะไม่หวิ
กับอะไรนัน่ เอง ไม่ตอ้ งการเสื้อผ้าใหม่ ไม่ตอ้ งการรองเท้าใหม่ ไม่ตอ้ งการของใหม่ๆ
เพราะรู้จกั หักห้ามจิตใจ คนทีไ่ ม่รู้จกั หักห้ามจิตใจนัน้ ต่อให้มเี งินมากน้อยเพียงไรก็จะ
ไม่พอใช้ ใช้เท่าไร ซื้ออะไรมามากน้อยเพียงใดก็ไม่พอ อยากจะได้ของใหม่ๆเสมอ เมือ่
เป็ นเช่นนัน้ เวลาทํามาหากินด้วยวิธีสุจริตยังไม่เพียงพอ ก็เลยต้องไปทําด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ
วิธีทท่ี จุ ริต ไปลัก ไปโกง ไปหลอกลวง ไปฆ่าผูอ้ น่ื ทีน่ าํ โทษมาให้กบั ตนเอง ต้องเข้าคุก
เข้าตะราง หรืออยู่แบบหวาดกลัวหวาดระแวง ไม่รู้วา่ จะถูกจับไปลงโทษเมือ่ ไร เพราะไม่
รู้จกั ดูแลรักษาชีวติ จิตใจของตนเอง คนทีร่ ู้จะต้องแบ่งการดูแลร่างกายและจิตใจ ให้
พอสมควรกับความต้องการของแต่ละส่วน ร่างกายก็มปี จั จัยสีทพ่ี อเพียง พออยู่พอกิน
เสื้อผ้ามีพอสมควร กินอาหารพอสมควรกับฐานะ ไม่จาํ เป็ นจะต้องกินแบบราคาแพงๆ
นานๆทีก็ไม่เป็ นไร ถ้าอยากจะกินเชลล์ชวนชิมบ้าง ก็ขบั รถไปกินในโอกาสสําคัญๆ เช่น
วันเกิด แต่อย่าทําจนติดเป็ นนิสยั เพราะมันเสียเงินเสียทองมาก ทําให้ตอ้ งเดือดร้อนไป
หาเงินหาทองมา เพือ่ ใช้จ่ายกับความฟุ่มเฟื อยเหล่านี้ มันไม่คุม้ ค่ากัน ดูแลมันพอสมควร
เสื้อผ้าก็พอสมควร อาหารก็พอสมควร บ้านก็พอสมควร ไม่ตอ้ งหรูหรา ไม่ตอ้ งเป็ น
ปราสาทราชวัง มีตามฐานะ พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกาย
ถ้ามีเงินเหลือมีเวลาเหลือจากภารกิจการงาน ก็จะได้มาวัด มาดูแลรักษาใจ ถ้ามัวแต่หา
เงินหาทองเพือ่ บํารุงบําเรอร่างกาย บํารุงบําเรอกิเลสตัณหา ความฟุ้งเฟ้ อ ความฟุ่มเฟื อย
ต่างๆ จะไม่มเี วลาดูแลรักษาจิตใจ ทีจ่ ะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ เหีย่ วแห้งลงไปเรื่อยๆ มีความ
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ทุกข์ ความวุน่ วายใจกังวลใจ ความเศร้าหมองเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็จะแก้ดว้ ยวิธีทผ่ี ดิ
เวลาไม่สบายใจก็คดิ ว่า ไปช๊อปปิ้ งไปใช้เงินสักหน่อยแล้วก็จะสบายใจ ไปกินเหล้า เข้าผับ
เข้าบาร์ เข้าอาบอบนวด เพือ่ นวดร่างกายแล้วจะสบายใจ ซึง่ เป็ นการดูแลรักษาจิตใจทีไ่ ม่
ถูกต้อง เพราะไปดูแลกิเลส ไปดูแลร่างกาย เวลาไม่สบายใจ แล้วไปอาบอบนวด จะ
สบายใจได้อย่างไร เพราะความไม่สบายใจเกิดจากการขาดบุญขาดกุศลนี้เอง ต้องทําบุญ
ทําทาน รักษาศีล นัง่ ทําสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ซึง่ เป็ นการดูแลรักษา
จิตใจทีถ่ ูกต้อง ทําให้จติ ใจมีอาหาร มียารักษาโรคของใจ มีทพ่ี ง่ึ ทางใจ มีความสวยงาม
สง่าราศี เพราะศีลทําให้มสี ง่าราศี เหมือนกับดอกไม้ทีม่ กี ลิน่ หอม ถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะ
ไม่สวยงามไม่หล่อเหลา แต่มคี วามประพฤติทด่ี ี คนก็ยนิ ดีทจ่ี ะคบค้าสมาคม ยินดีทจ่ี ะ
เป็ นเพือ่ น ยินดีทจ่ี ะสนับสนุน แต่คนทีไ่ ม่มศี ีล แต่มรี ูปร่างหน้าตาสวยงามหรือหล่อเหลา
ก็เป็ นเหมือนกับดอกไม้ทีม่ รี ูปสวย แต่ไม่มกี ลิน่ หอมหรือมีกลิน่ เหม็น ไม่น่าชื่นชมยินดี
เวลาดูไกลๆก็พอดูได้ พอเข้ามาใกล้ๆ ได้ดมกลิน่ อันไม่พงึ ปรารถนาก็ไม่อยากจะเข้าใกล้
คนเราก็เป็ นเหมือนดอกไม้ บางคนก็สวยทัง้ รู ปสวยทัง้ ใจ มีศีลมีธรรมมีรูปร่างหน้าตาทีด่ ี
ก็เหมือนกับดอกไม้ทีร่ ูปสวยและมีกลิน่ หอม บางคนก็มรี ู ปร่างหน้าตาสวยงาม แต่ไม่มี
ศีลธรรมความสวยงามทางด้านจิตใจ ก็เป็ นเหมือนดอกไม้ทีม่ รี ู ปสวยแต่ไม่มกี ลิน่ หอม
หรือมีกลิน่ เหม็นนัน่ เอง บางคนก็อาภัพวาสนา รู ปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงาม แถมไม่สนใจที่
จะเสริมความงามทางด้านจิตใจด้วยการทําบุญรักษาศีล ก็จะเป็ นเหมือนกับดอกไม้ทีม่ ี
รู ปไม่สวยและมีกลิน่ ทีเ่ หม็น บางคนรู้วา่ ร่างกายเป็ นวิบากกรรมทีเ่ คยทํามาในอดีต ทําให้
มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม แต่อย่างน้อยก็รู้วา่ สามารถทําให้ใจของตนสวยงามได้ ก็
พยายามทําบุญทําทาน พยายามรักษาศีล ทําตนให้เป็ นคนดี อย่างนี้ก็ยงั ถือว่าเป็ นคนที่
สวยงามอยู่ เพราะสวยทางใจ แม้รู ปร่างหน้าตาจะไม่สวยก็ตาม แต่คนทีไ่ ด้รู้จกั มักคุน้
แล้ว จะไม่สนใจกับเรื่องของรูปร่างหน้าตา แต่จะชอบจะชื่นชมยินดีกบั ความสวยงามของ
จิตใจ เช่นพระสงฆ์องค์เจ้าทัง้ หลาย ท่านก็โกนศีรษะ รูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงาม
เหมือนกับญาติโยมทีม่ เี ผ้ามีผม มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆใส่ แต่เรากลับมีความเชื่อใจ
มีความไว้วางใจ มีความชื่นชมยินดีในพระสงฆ์องค์เจ้า เพราะท่านสวยทางด้านจิตใจ
ท่านมีศีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
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นี้คอื เรื่องของการดูแลรักษาใจ ทีเ่ ราควรให้ความสําคัญมากกว่าการดูแลรักษาร่างกาย
เวลาของคนเรานัน้ มีไม่มาก อย่าหมดไปกับการทํามาหากิน แล้วก็เอาเงินทีห่ าได้มา มา
เลี้ยงกิเลส ซื้อของฟุ่มเฟื อยฟุ้งเฟ้ อต่างๆ สูท้ าํ มาหากินพอประมาณ ได้เงินพอประมาณ
พอเลี้ยงดูปากท้องแล้ว ถ้ามีเหลือบ้างก็เอาไปทําบุญทําทาน เพือ่ จะได้เอาเวลาทีม่ เี หลือ
มาวัดบ่อยๆ ในเบื้องต้นอาจจะมาเช้าเย็นกลับ เช่นมาทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อย่างทีญ
่ าติโยมมากระทํากันในวันนี้ ต่อไปก็อาจจะมาอยู่คา้ งคืน มาอยู่ทล่ี ะ ๓ คืน ๕
คืน ๗ คืน ก็สุดแท้แต่ ถ้าไม่มงุ่ ไปกับการหาเงินเพือ่ มาเลี้ยงกิเลส เลี้ยงความฟุ้งเฟ้ อ
ความฟุ่มเฟื อยแล้ว เราจะมีเวลาว่าง แทนทีจ่ ะต้องทํางานอาทิตย์ละ ๕ วัน เราทํางาน
อาทิตย์ละ ๒ - ๓ วันก็พอแล้ว มีเวลาเหลือมาเข้าวัด มาปฏิบตั ธิ รรม มาดูแลรักษาใจ
ของเราดีกว่า เพราะความสุขใจนัน้ สําคัญกว่าความสุขกาย ถ้ากายสุขแต่ใจทุกข์แล้ว
ความสุขของกายจะถูกความทุกข์ของใจกลบไปหมดเลย ในทางตรงกันข้ามถ้าทุกข์กาย
แต่สุขใจ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจเป็ นสุขมีความสงบ ความทุกข์กายจะไม่มา
กระทบกระเทือนกับความสุขของใจ จะรู้สกึ เฉยๆกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย
เพราะความสุขของใจเป็ นเหมือนเกราะคุม้ กัน ไม่ให้ความทุกข์ของกายเข้ามากระทบกับ
จิตใจ ความสุขในจิตใจจะไม่ถูกความทุกข์กายมาลบล้าง
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความสุขกายแต่มคี วามทุกข์ใจ ความทุกข์ใจก็จะไปลบไปกลบ
ความสุขทางร่างกายให้หมดไป สังเกตดูเศรษฐีทงั้ หลายเขาไม่มคี วามทุกข์ทางร่างกาย มี
อาหารการกิน มีอะไรต่างๆพร้อมบริบูรณ์ แต่เขามีจติ ใจทีว่ นุ่ วาย ต้องกังวลกับทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ จึงไม่ค่อยมีความสุขใจเหมือนกับคนยากจน ทีร่ ่างกาย
ถึงแม้จะไม่ได้รบั การดูแลอย่างฟุ่มเฟื อยอย่างฟุ้งเฟ้ อ แต่ก็พออยู่พอกิน คนรวยมักจะมี
โรคต่างๆ เพราะความเครียด ความทุกข์ความกังวลใจ เวลาจะกินอะไรก็กนิ ไม่ได้ กินอัน
นัน้ ก็ไม่ได้ กินอันนี้ก็ไม่ได้ กินของดีๆแล้วมักจะทําให้เกิดปัญหา เช่นเกิดความดัน เกิด
เบาหวาน เกิดไขมันขึ้นมาในร่างกาย แต่คนจนกินอาหารถูก ๆ มีแต่ผกั มีแต่ข ้าว มี
นํา้ พริกทีเ่ อร็ดอร่อย กินได้เต็มที่ ไม่มผี ลเสียกับร่างกาย นี้คอื ความแตกต่างระหว่าง
ร่างกายและจิตใจ ใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญกว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
ว่า ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่ทใ่ี จ ถ้าใจเป็ นสุขแล้วไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน
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จะยากจะลําบากอย่างไร ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ก็ยงั มีความสุขอยู่ แต่ถา้ ใจมีความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ต่อให้อยู่ในปราสาทราชวัง ก็จะไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ความ
วุน่ วายใจ
พระพุทธเจ้าทรงเน้นไปทีก่ ารดูแลรักษาใจเป็ นหลัก เพราะเคยประทับอยู่ในปราสาทราช
วังมาก่อน รู้ความวุน่ วายใจของคนทีอ่ ยู่ในวังว่าเป็ นอย่างไร จึงได้ทรงสละราชสมบัตอิ อก
บวช ไปอยู่แบบขอทาน อยู่กบั ดินกินกับทราย แต่กลับมีความสุขใจอย่างสูงสุด ที่
เรียกว่าปรมังสุขงั เพราะทรงเห็นความสําคัญของใจ เห็นประโยชน์ของการอยู่แบบ
ขอทานแต่ได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุข ได้ความอิม่ เอิบใจความพอนัน้ เอง คนทีอ่ ยู่ในวัง
กลับมีแต่ความอยาก ความหิว ความกังวล ความวุน่ วายใจ ไหนจะต้องคอยดูแลรักษา
สมบัติ ไหนจะต้องหามาใหม่มาเพิม่ ในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายมาก มีบริษทั มีบริวารมาก
วันหนึ่งๆต้องหมดเงินเป็ นหมืน่ เป็ นแสน ก็ตอ้ งวุน่ วายกับการหาเงินหมืน่ เงินแสนมาดูแล
ค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งใช้อยู่ทกุ วัน แต่คนขอทานไม่ตอ้ งเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เช้าก็ถอื
บาตรเข้าไปในหมูบ่ า้ น ได้อะไรมาก็กนิ ไปตามมีตามเกิด อดบ้างขาดบ้างก็ไม่เป็ นไร แต่
จิตใจไม่วุน่ วาย ไม่ทกุ ข์ ไม่กงั วล มีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข เพราะมีบญ
ุ คอยบํารุง
ดูแลรักษาอยู่เสมอ พระทีอ่ ยู่ในป่ า ท่านมีศีล มีสมาธิ มีปญั ญา มีธรรมะ คอยดูแลรักษา
จิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข สบายอกสบายใจ ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้น
นี่แหละคือวิธีดูแลรักษาชีวติ จิตใจของเราอย่างถูกต้อง ด้วยการดําเนินตามวิถชี วี ติ ของ
พระพุทธเจ้า ร่างกายก็เอาพอมีพอกิน ดังทีใ่ นหลวงทรงตรัสไว้เสมอว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง อย่าฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น ส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นอย่าไปเอามัน จะสร้าง
ความวุน่ วาย ความเดือดร้อนให้กบั จิตใจ จะได้มเี วลามาสร้างบุญ สร้างกุศล อย่างที่
ญาติโยมได้มาทํากันในวันนี้ มีคนอีกเยอะทีไ่ ม่มบี ญ
ุ วาสนามาวัด เพราะทํางานมา ๕ วัน
แล้ว พอวันหยุดก็ตอ้ งไปเลี้ยงกิเลสต่อ ต้องไปกินเหล้าเมายา ไปเทีย่ วเฮฮา ไปดูไปฟัง
อะไรต่างๆ ซึง่ เป็ นการเลี้ยงดูกเิ ลสทัง้ สิ้น ไม่ใช่เป็ นการดูแลจิตใจ ทําให้จติ ใจห่อเหีย่ ว
แห้ง เศร้าหมอง เทีย่ วเท่าไร หัวเราะกันเท่าไร ก็ฝืนเทีย่ ว ฝื นหัวเราะไปอย่างนัน้ เอง พอ
กลับบ้านก็นอนก่ายหน้าผาก มีแต่ความว้าเหว่อา้ งว้างเปล่าเปลีย่ ว ไม่เหมือนกับคนที่มา
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ทําบุญ กลับไปบ้านก็มคี วามรู้สกึ อิม่ เอิบใจมีความสุข ไม่อา้ งว้างเปล่าเปลีย่ วอย่างไรเลยนี่
คืออาหารของใจ คือการทําบุญทําทาน สร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆ จึงขอฝากเรื่องการ
ดูแลรักษาใจ ด้วยบุญด้วยกุศล อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาบําเพ็ญกันนี้ ขอให้บาํ เพ็ญ
มากยิง่ ๆขึ้นไป ตัดความฟุ้งเฟ้ อ ความฟุ่มเฟื อยต่างๆให้นอ้ ยลงไป เพือ่ ชีวติ ทีร่ ่มเย็นเป็ น
สุข ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองมากยิง่ ๆขึ้นไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๗

กําไรชีวิต

๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ (เช้า)
การมาวัดเป็ นการมาตักตวงกําไรให้กบั ชีวติ เพราะจะได้มากระทําสิง่ ต่างๆทีด่ ที ง่ี าม สิง่
อืน่ ๆทีเ่ ราทํากันถึงแม้จะให้ความสุขความเพลิดเพลิน แต่ไม่ได้ทาํ ให้ชวี ติ ของเราสูงขึ้นดี
ขึ้น เมือ่ ทําไปแล้วมันก็หมดไปหายไปจากจิตจากใจ ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ ไม่เหมือนกับ
การมาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการกระทําทีจ่ ะอยู่กบั จิตใจ
ของเราและจะเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ความดีงามทีเ่ ราทํานัน้ มีมากน้อยเพียงไรในจิตใจ
ความสุขความเจริญก็จะมีมากน้อยเพียงนัน้ เพราะจิตใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย เวลาทีต่ อ้ งแยก
จากร่างกาย ต้องเดินทางต่อไป จิตใจก็จะมีสง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามติดตัวไปด้วย ไปแบบสุข ไปแบบ
เจริญ ไปสู่สุคติ ไปสู่ความเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า นี้คอื ทางไปของผูท้ ่ี
ดําเนินชีวติ ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือให้มาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ สมัย
โบราณก็มกี ารกําหนดวันพระขึ้นมา เป็ นวันทีใ่ ห้ญาติโยมมาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม แต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบนั เราใช้ปฏิทนิ ตามสุริยคติ คือการเคลือ่ นไหว
ของพระอาทิตย์ มีวนั มีเดือน อาทิตย์หนึ่งมี ๗ วัน เดือนหนึ่งมี ๓๐ วันบ้าง ๓๑ วันบ้าง
ไม่เหมือนกับสมัยโบราณทีด่ ูตามจันทรคติ คือการเคลือ่ นไหวของพระจันทร์ มีวนั ขึ้นวัน
แรม ขึ้น ๑๕ คํา่ แรม ๑๕ คํา่ ขึ้น ๘ คํา่ แรม ๘ คํา่ ซึง่ จะไม่ตรงกับวันเสาร์วนั อาทิตย์
เสมอไป มีการเคลือ่ นไปเรื่อยๆ
ดังนัน้ เวลาทีพ่ วกเราจะมาวัดให้ตรงกับวันพระ จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถทํากันได้ เนื่องจาก
พวกเราหยุดทํางานวันเสาร์วนั อาทิตย์กนั ในสมัยนี้เราจึงต้องดัดแปลง คือแทนทีจ่ ะถือ
ว่าวันพระตามวันขึ้นวันแรม ๘ คํา่ หรือ ๑๕ คํา่ ก็ดี เราก็มาถือวันเสาร์วนั อาทิตย์เป็ นวัน
พระแทน คืออาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็ขอให้ได้เข้าวัด ทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมสักหนึ่งครัง้ ก็จะถือว่าเรากําลังดําเนินชีวติ ของเราให้มกี าํ ไรนัน่ เอง ไม่ขาดทุน ถ้า
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ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเลย เนื่องจากว่าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดคือวันเสาร์วนั อาทิตย์ เราก็จะ
ไม่เข้าวัดกัน ถ้าเป็ นดังนี้ก็ถอื ว่าขาดทุน เหมือนกับถึงเวลาทีจ่ ะรับประทานอาหาร แต่ไม่
รับประทาน เนื่องจากไม่ตรงกับเวลาทีเ่ ราหยุดพักทํางาน ถ้าอย่างนี้เราก็จะอดอาหาร
ร่างกายก็จะไม่ได้รบั อาหารหล่อเลี้ยง ก็จะไม่แข็งแรง มีโรคภัยเบียดเบียน อายุจะไม่ยนื
ใจของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ใจต้องมีบญ
ุ มีกศุ ลไว้หล่อเลี้ยงอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ จะได้มี
ความสุขความเจริญก้าวหน้า การมาวัดอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่
อย่างน้อยทีส่ ุดก็ตอ้ งอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ถ้าได้มากกว่านัน้ ยิง่ ดี เช่นมีวนั หยุด ๒ วัน เสาร์
และอาทิตย์ ถ้ามาได้ทงั้ ๒ วัน ก็จะได้กาํ ไร ๒ ต่อ เหมือนกับกินข้าว ๒ จาน แทนทีจ่ ะ
กินข้าวจานเดียว ร่างกายก็จะได้รบั อาหารมากขึ้น
แต่จติ ใจดีกว่าร่างกายตรงทีว่ า่ กินไปเท่าไหร่ก็ไม่อว้ น เพราะจิตใจไม่เป็ นรูปธรรม
เหมือนกับร่างกาย ทีก่ นิ เข้าไปมากๆก็จะเกิดอาการอ้วนขึ้นมา จิตใจยิง่ ทําบุญทํากุศลมาก
เท่าไร กลับไม่อว้ นขึ้น แต่จะสวยงามมากขึ้นไป ความสวยงามของจิตใจก็อยู่ทก่ี ารทํา
ความดีน้ เี อง มีความเมตตา กรุณา มุทิตา เป็ นคุณงามความดีทค่ี วรมีไว้เสมอ ความ
เมตตามีมากน้อยเพียงไรก็จะทําให้เรามีสง่าราศี น่าเคารพเลือ่ มใส มีความกรุณามาก
น้อยเพียงไรก็เช่นเดียวกัน มีมทุ ติ าจิตมากน้อยเพียงไรก็เช่นเดียวกัน และยังต้องมี
คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือ อุเบกขา ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ สําหรับการตัง้ ตนอยู่ในความดีงาม
ทัง้ หลาย และการเสริมสร้างความสุขความเจริญให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจ วันนี้เรามาวัด
เราก็ได้เสริมสร้างคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ให้มไี ว้หล่อเลี้ยงจิตใจ ความเมตตาก็คอื
ความมีไมตรีจติ
มีความปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื
วันนี้เรามีความเมตตาปรารถนาดีต่อ
พระสงฆ์องค์เจ้า ได้นาํ เอาอาหารคาวหวานต่างๆมาเลี้ยงพระ เรียกว่ามีไมตรีจติ และก็มี
ความกรุณา คือมีความสงสาร กลัวว่าพระจะอดอยากขาดแคลน
ถ้าญาติโยมไม่มาวัดกัน ก็จะไม่มใี ครดูแลพระ พระจึงเปรียบเหมือนลูกของญาติโยมนี้
เอง เพราะพระไม่สามารถทํามาหากินหาเงินหาทองได้ จึงเป็ นเหมือนกับลูกๆ ทีต่ อ้ ง
อาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็ นผูห้ าเงินหาทอง แล้วก็ซ้อื ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยง ฉันใดพระสงฆ์
องค์เจ้าก็เป็ นอย่างนัน้ ท่านไม่มอี าชีพ พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ ออกไป
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ทํางานทําการ หาเงินหาทอง ทรงสอนให้เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาต เป็ นอาชีพของพระที่
ถูกทีค่ วร ถือบาตรเข้าไปในหมูบ่ า้ นแล้วก็ไม่ตอ้ งไปเคาะประตูเรียกให้คนมาใส่บาตร เดิน
ไปด้วยความสํารวม ใครมีศรัทธาจะใส่ก็ให้เขาใส่ ผูท้ ไ่ี ม่วา่ งหรือไม่สะดวกหรือไม่มี
ศรัทธาก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขา ไม่ไปเรียกร้อง ไม่ไปรบกวน สร้างความลําบากใจ
ให้กบั ผูอ้ น่ื นี้คอื อาชีพของพระ การเลี้ยงชีพของพระเป็ นอย่างนี้ คือการออกบิณฑบาต
นอกจากนัน้ เวลาทีก่ ลับมาวัดแล้ว มีศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรทีหลัง มาถวายอาหาร
คาวหวานทีหลัง ก็รบั ไว้ได้ อาหารทีไ่ ด้รบั มาก็ให้จดั ใส่ไปในบาตร ไม่ตอ้ งไปแยกใส่ถ ้วย
ใส่จานใส่ชามให้มนั ยุ่งยาก เพราะอาหารทัง้ หมดก็ตอ้ งลงไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดี การ
รับประทานของพระเป็ นการรับประทานเพือ่ อยู่ ไม่ได้อยู่เพือ่ รับประทาน
ถ้าอยู่เพือ่ รับประทานก็ตอ้ งจูจ้ ้จี กุ จิก ต้องแยกแยะอาหารต่างๆ ต้องเลือกอาหารชนิดนัน้
เลือกอาหารชนิดนี้ ถ้าไม่ถูกปากไม่ถูกใจก็ไม่รบั ประทาน อย่างนี้เรียกว่ากินตามกิเลส ก็
มีแต่จะพาให้จติ ใจเสือ่ มลงไป ทําให้จิตใจมีความทุกข์มคี วามวุน่ วายใจ เพราะเวลาที่
ไม่ได้กนิ ตามใจอยาก เห็นอาหารทีอ่ ยากจะกินแต่ไม่ได้กนิ ก็เกิดความเสียใจ น้อยอก
น้อยใจ แต่ถา้ เอาอาหารทีไ่ ด้มาใส่เข้าไปในบาตร โดยไม่ตอ้ งไปกังวลว่าเป็ นอะไร ถ้าคน
อืน่ กินได้เราก็กนิ ได้ บางองค์ก็คลุกอาหารทีอ่ ยู่ในบาตรเลย ทัง้ ของหวานของคาว ทัง้
ผลไม้ ใส่ไปในบาตรแล้วก็คลุกกันเข้าไป ให้เป็ นเหมือนข้าวผัด เป็ นอาหารอย่างเดียวกัน
เวลากินอย่างนี้แล้วจิตใจจะมีความสงบ ไม่ฟ้ งุ ซ่าน ไม่วุน่ วาย แต่ถา้ กินแบบกิเลส ก็จะมี
ความคึกคะนอง เวลาได้รบั ประทานอาหารทีถ่ ูกปากถูกใจ ก็ดอี กดีใจ เวลาทีต่ อ้ ง
รับประทานอาหารทีไ่ ม่ถูกปากไม่ถูกใจ จืดชืด ไม่อร่อย รับประทานไม่ลงก็เสียใจ เวลาที่
รับประทานไม่ลงก็มวี ธิ ีแก้ไข ก็อย่าไปรับประทานมันเลย อดข้าวสักวันสองวันดู เชื่อได้
ว่าหลังจากนัน้ แล้วแม้แต่ข ้าวเปล่าๆคลุกกับนํา้ ปลาก็จะอร่อย เพราะเวลาทีร่ ่างกายขาด
อาหารเกิดความหิวมากๆ อะไรก็รบั ประทานได้ ไม่มปี ญั หาอะไร
แต่ถา้ รับประทานอาหารกันมากๆวันละหลายมื้อ ร่างกายก็ไม่ตอ้ งการอาหาร ก็เลยทําให้
จิตใจจูจ้ ้จี กุ จิก เวลาจะกินจะต้องเลือกอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ บางทีตอ้ งขับรถไปตัง้ หลาย
สิบกิโลฯ เพือ่ ไปรับประทานอาหาร สร้างความยุ่งยาก สร้างความวุน่ วายให้กบั ชีวติ จิตใจ
56

แทนทีจ่ ะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ก็ตอ้ งมาคอยปรนนิบตั คิ วามอยาก ปรนนิบตั กิ เิ ลส
ความจูจ้ ้ จี กุ จิกต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่วถิ ที างทีจ่ ะอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็ นสุข ถ้าจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ น
สุขก็ตอ้ งอยู่แบบสมถะ ตามมีตามเกิด พอมีพอกิน ยินดีตามสภาพ วันนี้ได้รบั อะไรมาก็
พอใจกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั มา พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ถ้าฝึ กทําจิตใจให้เป็ นอย่างนี้แล้ว จะมีความ
ร่มเย็นเป็ นสุข จะไม่มกี เิ ลสมาคอยยุแหย่ก่อกวนให้ไปโลภไปอยาก อยากได้สง่ิ นัน้ อยาก
ได้สง่ิ นี้ เมือ่ มีความโลภอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็อยู่ไม่เป็ นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ เป็ นเวรเป็ น
กรรม ต้องไปก่อเวรไปก่อกรรมกับผูอ้ น่ื เพราะเวลาทีเ่ กิดความโลภอยากได้สง่ิ ใดสิง่ หนึ่ง
ถ้าบังเอิญมีคนอืน่ ก็อยากจะได้เช่นเดียวกัน ก็ตอ้ งแข่งขันกัน แก่งแย่งชิงดีกนั ผูไ้ ด้ไปก็
ดีอกดีใจ ผูไ้ ม่ได้ก็เกิดความเสียใจ เกิดความพยาบาท เพราะถูกแย่งเอาสิง่ ทีต่ นเอง
ต้องการไป แต่คนทีอ่ ยู่อย่างสมถะ อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข จะไม่ไปก่อกรรมก่อเวรกับ
ผูใ้ ด ถ้าตนเองต้องการสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็จะหามาด้วยความระมัดระวัง จะไม่ไปแก่งแย่งชิง
ดีกบั ใคร ถ้าเป็ นสิง่ ทีค่ นอืน่ ต้องการ มีผูอ้ น่ื จ้องอยู่แล้ว ก็ผ่านไป ให้เขาไป
การให้แบบนี้ก็เป็ นการทําบุญอย่างหนึ่ง เป็ นการเสียสละ เหมือนกับญาติโยมวันนี้มา
เสียสละเงินทองทีม่ อี ยู่ เอาไปซื้อข้าวของมาให้กบั พระ ก็เป็ นการให้อย่างหนึ่ง การให้
ผูอ้ น่ื ในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ โดยไม่ตอ้ งไปแก่งแย่งกับเขา อย่างนี้ก็ถอื ว่าเป็ นการให้
เหมือนกัน เช่นทํางานร่วมกันอยู่ในบริษทั เดียวกัน มีโอกาสทีจ่ ะก้าวขึ้นไปสู่ตาํ แหน่ง
เดียวกัน แต่มตี าํ แหน่งเพียงตําแหน่งเดียว แต่มคี นต้องการสองคน เราเป็ นคนสมถะ
เรียบง่าย มีความสุขกับสภาพทีเ่ ราเป็ นอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นยศ ก็ไม่
เดือดร้อนอะไร ก็เสียสละให้คนทีอ่ ยากจะได้ไป อย่างนี้เราจะได้บญ
ุ จะมีความสุข จะ
เป็ นคนทีส่ ูงกว่าคนทีม่ ตี าํ แหน่งสูงกว่าเรา เพราะเขาสูงทางตําแหน่ง แต่เราสูงทางจิตใจ
เรามีความเมตตา ความกรุณา ความเสียสละ ความดีงาม อย่างญาติโยมให้ความเคารพ
กับพระสงฆ์องค์เจ้า ก็เพราะเราเชื่อว่าท่านสูงกว่าเรา มีคุณงามความดีมากกว่าเรา ท่าน
เสียสละ ไม่มอี ะไรเหมือนกับทีเ่ รามี ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่โกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ไม่
แก่งแย่งชิงดีกบั ใคร อยู่ตามสภาพ อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เพราะรู้จกั กําจัดสิง่ ทีค่ อย
กระตุน้ ให้จติ ใจกระสับกระส่าย ทะเยอทะยาน อยากได้สง่ิ ต่างๆ ด้วยการกระทําความดี
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หน้าทีข่ องพระเมือ่ มาบวชแล้ว ก็ตอ้ งศึกษาและปฏิบตั ไิ ตรสิกขา คือวิชา ๓ ได้แก่ ศีล
สมาธิ ปัญญา ต้องศึกษาแล้วนําไปปฏิบตั ิ ศึกษาดูวา่ ศีลมีอะไรบ้าง สําหรับพระมีถงึ
๒๒๗ ข้อด้วยกัน เป็ นข้อห้าม ไม่ให้พระทําสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสือ่ มเสีย ความ
เดือดร้อนกับผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งศึกษาแล้วก็นาํ ไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด สมาธิคอื การทําจิตใจให้
สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ด้วยการนัง่ สมาธิ กําหนดจิตใจให้อยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่ง จะเป็ นบทสวดมนต์ก็ได้ จะบริกรรมพุทโธๆก็ได้ จะกําหนดดูลมหายใจเข้า
ออกก็ได้ พยายามควบคุมให้จติ อยู่กบั อารมณ์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้ ถ้าชอบสวดมนต์ก็สวดไป
ก่อน สวดภายในใจไม่ตอ้ งออกเสียง นัง่ ขัดสมาธิไปก็ได้ นัง่ พับเพียบก็ได้ แล้วแต่
สะดวก หรือจะนัง่ บนเก้าอี้ นัง่ บนขอบเตียงก็ได้ ถ้าไม่สามารถนัง่ ขัดสมาธิหรือนัง่ พับ
เพียบได้ นัง่ ห้อยเท้าบนเก้าอี้ก็ได้ ขอให้มสี ติอยู่กบั อารมณ์ทก่ี าํ หนดไว้เท่านัน้ ถ้าสวด
มนต์ก็ให้อยู่กบั การสวดมนต์อย่างเดียว อย่าให้ใจแวบไปคิดถึงเรื่องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่องทีผ่ ่านมาแล้วในอดีตก็ดี เรื่องทีย่ งั ไม่ปรากฏขึ้นในอนาคตก็ดี
ในขณะทีท่ าํ สมาธินนั้ เราต้องการลืมเรื่องราวต่างๆทัง้ หมด ต้องการหยุดความคิด จะ
หยุดคิดได้ถา้ คิดอยู่กบั สิง่ ทีเ่ รากําหนดให้คดิ เท่านัน้ เช่นบทสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆ
เดีย๋ วจิตก็จะอยากจะหยุด ก็ลองหยุดสวดแล้วดูลมหายใจต่อ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออก
ก็รู้ รู้เท่านี้ก็พอ เวลาหายใจเข้าก็รูว้ า่ หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก รู้ไปในใจ
อย่าให้จติ ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงไปเรื่อยๆ เหมือนกับคนทีจ่ ะ
นอนหลับ ต่างกันตรงทีจ่ ติ จะมีสติสมั ปชัญญะ มีความรู้สกึ ตัว ตื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่
เหมือนกับเวลาหลับ ทีไ่ ม่มสี ติสมั ปชัญญะ ไม่รู้สกึ ตัวว่าได้หลับไปแล้ว แต่ขณะทีน่ งั ่ ทํา
สมาธินนั้ เมือ่ จิตค่อยๆสงบลงไปเรื่อยๆ เราจะรู้วา่ มันเริ่มเย็น เริ่มสบาย เริ่มห่างไกลจาก
ความวุน่ วายต่างๆ จากความรุ่มร้อน ความทุกข์ความกังวลต่างๆ และในทีส่ ุดก็จะสงบ
นิ่งไป เวลาทีม่ นั นิ่งบางทีมนั ก็เหมือนกับตกหลุมตกเหวตกบ่อ มันจะวุบลงไปแล้วก็น่งิ
ในขณะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร มนต์ก็ไม่ตอ้ งสวด ลมก็ไม่ตอ้ งดูแล้ว เพราะตอนนัน้ จิตมัน
ไม่ไปไหน จิตตัง้ อยู่ในความสงบ อยู่ในความนิ่ง อยู่ในอุเบกขา ไม่มคี ดิ ปรุงเรื่องอะไร ไม่
มีอารมณ์ นอกจากความสุข ความอิม่ เอิบใจ บางครัง้ ก็เกิดปี ติ นํา้ ตาไหล ขนลุกซ่า มี
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แสงสว่างปรากฏขึ้นมา ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งไปคิดไปปรุงว่ามันเป็ นอะไร มันก็
เป็ นอย่างทีม่ นั เป็ น
ให้พจิ ารณาว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เดีย๋ วก็หมดไป เดีย๋ วก็ผ่านไป เพราะจิตก็จะต้องถอน
ออกมา มารับรู้กบั รูปกับเสียงกับกลิน่ กับรสกับโผฏฐัพพะต่างๆ เมือ่ ออกมาแล้วจิตก็จะ
คิดปรุงต่อไป ก็ตอ้ งดึงจิตให้มาคิดในเรื่องทีเ่ ป็ นปัญญาความรู้ความฉลาด อย่าปล่อยให้
จิตไปคิดตามทีเ่ คยคิด เพราะจะคิดไปตามความโลภ ความอยากต่างๆ ถ้าคิดทางธรรมะ
ก็จะช่วยทําให้ความโลภความอยากต่างๆเบาบางลงไป เช่นพิจารณาเรื่องร่างกายของเรา
ว่า เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา มีความ
ตายเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ทุกคนจะต้องประสบพบเห็นกันทัง้ นัน้
พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ทุกลมหายใจเข้าออก เวลาทีไ่ ม่มธี ุระไม่มภี ารกิจทีจ่ ะต้องไป
คิดเรื่องอืน่ เป็ นการเตือนสติ เป็ นการเตือนใจ เพราะถ้ารู้วา่ สักวันหนึ่งจะต้องแก่ จะต้อง
เจ็บ จะต้องตายไป ก็จะไม่ค่อยอยากจะได้อะไร เพราะได้อะไรมาไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งทิ้งมัน
ไป ต้องจากมันไป เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะคิดว่า มีอะไรบ้างทีห่ ามาได้แล้วสามารถเอาติดตัว
ไปได้ เอามาแล้วทําให้เกิดความอิม่ เอิบใจ เกิดความมันอกมั
่ นใจ
่ เกิดความสุขใจ ก็มบี ุญ
และกุศลนี้เอง แทนทีจ่ ะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ซื้อเสื้อผ้าทีม่ อี ยู่เต็มตูแ้ ล้ว ซื้อรองเท้า
ทีม่ อี ยู่เต็มตูล้ ้นตูแ้ ล้ว ก็เอาเงินมาทําบุญ มาสงเคราะห์ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
การให้น้ เี ราสามารถให้กบั คนทุกชนิด ให้กบั พระก็ได้ ให้กบั ฆราวาสญาติโยมก็ได้ แม้แต่
ให้กบั สุนขั ให้กบั แมวก็ได้ ได้บญ
ุ เหมือนกัน บุญก็คอื ความสุขใจ ความอิม่ เอิบใจ
ถ้าเราเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ จะรู้วา่ เราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากทุก
สิง่ ทุกอย่างไป เราจะไม่หลงงมงายอยู่กบั การแสวงหาสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่มคี ุณค่า ไม่มสี าระ ถ้า
เป็ นความสุขก็เป็ นความสุขแบบควันไฟ ทีล่ อยมาแล้วก็จางหายไปในอากาศ คือความสุข
ทีไ่ ด้จากการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ รองเท้าคู่ใหม่ หรือได้ไปดูหนังดูละคร ได้ไปเทีย่ วตาม
สถานทีต่ ่างๆ ก็จะได้ความสุขครู่เดียวเท่านัน้ เอง พอกลับมาทีบ่ า้ นก็เหลือแต่ความ
อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย มีแต่ความอยากออกไปเทีย่ วอีก ออกไปดูอกี ออกไปทําอีก
ทํากี่เทีย่ วทํากี่ครัง้ ก็จะเป็ นอย่างนัน้ จะไม่มคี วามอิม่ ความพอในจิตในใจเลย แต่ถา้ เอา
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เงินมาสงเคราะห์มาช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์เพือ่ นสัตว์ดว้ ยกัน ก็จะทําให้มคี วามอิม่ เอิบใจ
มีความสุขใจ มีความภูมใิ จ เวลาเงินหมดก็ไม่เดือดร้อน อยู่กบั บ้านได้ อยู่เป็ นสุข ไม่
อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ไม่อยากไปเทีย่ ว ไปดูหนัง ไปดูละคร เพราะบุญจะทําให้จติ ใจมี
ความอิม่ มีความสุข บุญนี้แหละเป็ นทีต่ วั คอยกําจัดคอยตัดความโลภความอยากต่างๆ
ให้เบาบางลงไปและหมดไปในทีส่ ุด จะอยูเ่ ย็นเป็ นสุข อยู่ทบ่ี า้ นก็สุข ทําให้อยากจะนัง่
สมาธิกนั เพราะเมือ่ นัง่ สมาธิแล้วจะได้ความสุขมากกว่าการให้ทาน ให้สง่ิ ของต่างๆ ให้
เงินให้ทองกับผูอ้ น่ื เวลานัง่ ทําสมาธิเหมือนได้เงินเป็ นแสน ให้ทานเหมือนได้เป็ นพันเป็ น
หมืน่
ถ้าได้เจริญปัญญา พิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของสังขารร่างกาย ก็เหมือนได้
เงินล้าน เห็นว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ก็ยง่ิ ทําให้จิตใจสงบเย็น
ลงไปอีก จะไม่อยากวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ใครจะเป็ นอะไร จะดีจะชัว่ อย่างไร ก็ปลง
ได้ ตัดได้ ปล่อยได้ เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งก็จะทําอะไรไม่ได้อยู่ดี ถึงแม้วันนี้จะทําอะไรได้
ช่วยเขาได้ ทําอะไรให้เขาได้ แต่วนั ข้างหน้าเมือ่ เราตายไปแล้วก็ทาํ อะไรให้เขาไม่ได้ เขาก็
ต้องทําต้องช่วยตัวเขาเองอยู่ดี ควรให้เขาช่วยตัวเองตัง้ แต่บดั นี้จะดีกว่า ถ้าทําอย่างนี้ได้
เราจะไม่วุน่ วายใจ ส่วนใหญ่ทเ่ี ราวุน่ วายกัน ก็เพราะพยายามทําในสิง่ ทีเ่ ราทําไม่ได้ เห็น
เขาเกเร เราอยากจะให้เขาดี ทํายังไงเขาก็ไม่ดี เขาก็ยงั เกเร เราก็วุน่ วายใจ แต่ถา้ รู้วา่ ทํา
ได้เท่าไร ก็ทาํ ไปเท่านัน้ ก็พอ สอนได้ก็สอน บอกได้ก็บอก ห้ามได้ก็หา้ ม แต่ถ ้าห้ามไม่ได้
สอนไม่ได้ บอกไม่ได้ ก็ตอ้ งเป็ นไปตามบุญตามกรรม ไม่ตอ้ งมาหนักอกหนักใจ มา
วุน่ วายใจ เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร ความวุน่ วายใจ ความหนักอกหนักใจ ไม่ได้ทาํ ให้
เขาเป็ นคนดีข้นึ มา ไม่สามารถห้ามไม่ให้เขาเกเรได้ เมือ่ รู้แล้วว่าชีวติ ของเรามีขอบมีเขต
เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เพราะจะไม่อยากไม่โลภกับอะไร เอาไปไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ อา
ไปได้เรากลับไม่สนใจกัน
แต่เมือ่ เรารู้แล้วว่าเราจะตาย จะต้องเดินทางต่อไป เราจะเริ่มสนใจกับการทําบุญทําทาน
สังเกตดูเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเหลืออีก ๖ เดือน ตอนนัน้ จะขยันทําบุญกัน
เพราะรู้วา่ จะต้องไปแน่ๆ แต่พระพุทธเจ้าซึง่ ทรงเป็ นหมอผูว้ เิ ศษ ทรงสอนเราตัง้ แต่รู้
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เดียงสาว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่เรากลับไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังกัน
กลับไปคิดว่าอีกหลายปี กว่าจะแก่ กว่าจะเจ็บ กว่าจะตาย ตอนนี้ขอสนุกก่อน ไว้ตอนแก่
แล้วค่อยเข้าวัด บางทีไม่ทนั แก่ก็ตายไปเสียก่อน ขณะทีอ่ ยู่ก็ไม่มคี วามสุข ทัง้ ๆทีค่ ดิ ว่ามี
ความสุข มีความสนุกสนานเฮฮา แต่ความจริงแล้วมีแต่ความวุน่ วาย สุขชัว่ ประเดีย๋ ว
ประด๋าว แล้วก็ตอ้ งมาวุน่ วายกับการหาเงินหาทอง เพราะความสุขต่างๆในโลกนี้เกิดจาก
การได้ใช้เงินใช้ทองนัน่ เอง อยากจะได้เสื้อผ้าก็ตอ้ งใช้เงินทอง อยากจะไปเทีย่ วก็ตอ้ งใช้
เงินทอง อยากจะไปดูหนังดูละครก็ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง ก็ตอ้ งไปวุน่ วายกับการทํางาน หา
มาแทบเป็ นแทบตาย เพือ่ ซื้อความสุขทีเ่ ป็ นเหมือนกับควันไฟ ได้มาแล้วแล้วก็จางหายไป
แทนทีจ่ ะหาความสุขทีอ่ ยู่กบั เรา เหมือนอาหารทีก่ นิ เข้าไปแล้วทําให้อม่ิ ท้อง เรากลับไม่หา
กัน
เราจึงไม่ค่อยมีความสุขกัน ไม่ค่อยมีความร่มเย็น ไม่ค่อยอยู่เป็ นปกติสุขกันเท่าไร ต้อง
คอยทําโน้นทํานี้ ต้องหามาอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไม่ได้ให้สง่ิ ทีจ่ ติ ใจของเราต้องการนัน่ เอง
คือบุญกุศล ความดีงามทัง้ หลาย แต่ถา้ เราได้ปฏิบตั ไิ ด้กระทําอย่างทีพ่ ระศึกษาและ
ปฏิบตั กิ นั ถึงแม้จะทําไม่ได้เท่าท่าน ก็ขอให้ได้กระทําบ้าง แล้วรับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะ
มีกาํ ไร เพราะความดีงามไม่จางหายไปเหมือนกับควันไฟ แต่จะอยู่ตดิ ไปกับจิตใจ
ในขณะปัจจุบนั ก็ทาํ ให้เรามีความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่ด้นิ รนทะเยอทะยาน
เวลาตายไปถ้ายังไม่ถงึ ทีส่ ุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะได้ไปเกิดทีด่ กี ว่าเดิม ถ้า
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็เป็ นมนุษย์ทด่ี กี ว่าเดิม ไม่เช่นนัน้ ก็จะได้ไปเกิดเป็ นเทพ เป็ น
พรหม เป็ นพระอริยบุคคลตามลําดับต่อไป ล้วนเกิดจากการมาวัดอย่างสมํา่ เสมอ มา
ทําบุญทําทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ด้วยการพินิจ
พิจารณาความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของสังขารร่างกายของเราว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา
ถ้าเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ นัง่ ทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทําบุญทําทานตาม
อัตภาพ เราก็จะมีสง่ิ ทีด่ อี ยู่ในจิตในใจ ทําให้เรามีความก้าวหน้า มีความเจริญ มีความ
ร่มเย็นเป็ นสุข โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปหาความสุขภายนอก ไม่ตอ้ งไปดูหนังดูละคร ไม่ตอ้ งไป
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เทีย่ วทีน่ นั้ เทีย่ วทีน่ ้ ี ไม่ตอ้ งไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ ไม่ตอ้ งไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาใส่
เพราะเมือ่ ใจมีความอิม่ แล้ว จะไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้น หน้าทีข่ องเราก็คอื การมาวัด
นี้เอง มาหากําไรชีวติ ทีแ่ ท้จริง ถ้าไปทีอ่ น่ื ไปเทีย่ วทีโ่ น้นไปเทีย่ วทีน่ ้ ี ไปดูหนังดูละคร
อย่างนัน้ ไม่ใช่เป็ นกําไรของชีวติ แต่เป็ นการขาดทุน เพราะชีวติ จิตใจจะมีแต่ความอ้างว้าง
เปล่าเปลีย่ วเดียวดาย เหมือนกับรับประทานลม รับประทานไปมากน้อยเพียงใดก็ไม่ทาํ
ให้ทอ้ งเราอิม่ ได้ ต้องรับประทานอาหาร ดืม่ นํา้ รับประทานสิง่ ต่างๆทีร่ ่างกายต้องการ
ฉันใดจิตใจก็ตอ้ งการบุญกุศล ต้องการความดี ต้องการกําไรชีวติ แบบนี้ จึงอยากให้ท่าน
ทัง้ หลายจงขวนขวายมาวัดอย่างสมํา่ เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ถ้าไม่สามารถเข้าวัดได้ ก็
ขอให้ปฏิบตั ติ นเหมือนกับมาวัด เห็นใครเดือดร้อนพอทีจ่ ะสงเคราะห์ได้ ก็ช่วยกันไป ศีล
ก็พยายามรักษาไว้ให้ดี อยู่ทบ่ี า้ นก็นงั ่ สมาธิได้ ปัญญาก็เจริญได้ทกุ แห่งทุกหน ให้รําลึก
ถึงความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากกันอยู่เสมอ ก็ถอื ว่าได้มาวัดแล้ว จึง
ขอฝากเรื่องกําไรชีวติ นี้ ให้ท่านทัง้ หลายได้นําไปประพฤติปฏิบตั ติ ่อไป การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๘

ไม่มีตวั ตน

๒๓ กันยายน ๒๕๔๙
การบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เป็ นการใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะเป็ น
การชําระจิตใจให้สะอาดหมดจดไปตามลําดับ จิตใจทีไ่ ด้รบั การชําระมากน้อยเพียงไร ก็
จะมีความร่มเย็นเป็ นสุขมากน้อยเพียงนัน้ สิง่ ทีจ่ ะต้องถูกชําระอย่างสมํา่ เสมอก็คอื กิเลส
ความเศร้าหมองต่างๆ ถ้ามีอยู่มากน้อยเพียงไรจิตใจก็จะไม่เบิกบาน ไม่สดชื่น ไม่ร่าเริง
มีแต่ความกลุมอกกลุ
้
มใจ
้ ไม่สบายใจ เพราะกิเลสไม่วา่ จะเป็ นความโลภ ความโกรธ
หรือความหลง เมือ่ ปรากฏขึ้นมาในเวลาใดแล้ว ก็จะทําให้จิตใจมีความรุมร้อน มีความ
วุน่ วาย ถ้าอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริง เราก็ตอ้ งกําจัดชําระกิเลสกัน ด้วยการมาวัด
อย่างสมํา่ เสมอ เมือ่ มาแล้วเราจะได้เครื่องมือหลายอย่าง ไปใช้กาํ จัดความเศร้าหมอง
ทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจ เมือ่ ความเศร้าหมองหมดไปแล้ว จิตใจก็จะมีแต่ความ
ร่มเย็นเป็ นสุข โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไรมากมาย ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีเงินทองมากมาย ไม่
จําเป็ นจะต้องมีตาํ แหน่งสูงๆ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีเครื่องบํารุงบําเรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
คือรูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นสําหรับจิตใจ ทีไ่ ด้รบั การ
ชําระอย่างสมํา่ เสมอ ได้รบั การกําจัดกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่อย่าง
สมํา่ เสมอ
จิตใจจะมีความอิม่ เอิบ มีปีติ มีความสุข ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้สมั ผัสกันในขณะนี้ เวลาที่
ได้ทาํ บุญให้ทานจะมีความรู้สกึ อิม่ เอิบใจ มีความสุขใจ มีความพอใจ แต่ถา้ ใจยังมีความ
ปรารถนาในสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่นอกใจอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่างๆ ทีไ่ ด้มา
จากการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็แสดงว่ายังไม่ได้กาํ จัดกิเลสความเศร้าหมอง
ต่างๆ ให้มนั น้อยลงไปนัน่ เอง กิเลสยังมีอาํ นาจทีจ่ ะคอยหลอกล่อ ให้ไปหลงยินดีกบั สิง่
ต่างๆภายนอก เมือ่ ถูกหลอกให้หลงยินดีกบั สิง่ ต่างๆภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลเป็ น
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วัตถุแล้ว ก็จะเป็ นเหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด คนทีไ่ ม่ตดิ ยาเสพติดจะไม่มคี วาม
วุน่ วายใจกับสิง่ เสพติดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุหรี่ สุราหรือยาเสพติดชนิดต่างๆ ถ้าไม่ตดิ ก็
จะไม่มปี ญั หา แต่ถา้ ติด เช่นติดบุหรี่ ติดเหล้า ติดสารเสพติดต่างๆ เราก็ตอ้ งคอยหามา
บํารุงบําเรออยู่เรื่อยๆ เวลาทีข่ าดมัน ไม่ได้เสพมัน ก็เกิดความหงุดหงิดรําคาญใจ เกิด
ความวุน่ วายใจ เพราะใจของคนทีไ่ ปติดสิง่ เสพติดนัน้ ไม่ได้รบั การชําระความโลภ ความ
โกรธ ความหลง อย่างต่อเนื่องอย่างสมํา่ เสมอนัน่ เอง มีแต่ส่งเสริมให้เกิดความโลภความ
หลงให้มากยิง่ ขึ้นไป ด้วยการไปหลงสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ภายนอกใจ
เมือ่ เป็ นอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่าน ความวุน่ วาย ความทุกข์ความกังวล
ต่างๆ เพราะเมือ่ ได้สมั ผัสกับสิง่ ต่างๆภายนอกแล้ว ก็จะมีความผูกพันเรียกว่าอุปาทาน
ความยึดมันถื
่ อมัน่ ได้อะไรมาก็อยากจะเก็บรักษาให้อยู่ไปนานๆ ให้เป็ นเหมือนเดิม ไม่
อยากให้มนั เก่าให้มนั เสีย แต่โดยธรรมชาติของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ล้วนมีการเสือ่ มไปเป็ น
ธรรมดา ได้มาแล้วก็ตอ้ งเปลีย่ นไป จากใหม่ก็กลายเป็ นเก่า จากของดีก็กลายเป็ นของ
เสียไป จากคนดีก็กลายเป็ นคนไม่ดไี ป เพราะเป็ นเรื่องปกติของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
ทีจ่ ะต้องเป็ นไปตามกฎของมัน แต่ใจทีม่ คี วามหลงจะไม่รู้ จะคิดว่าสิง่ ต่างๆทีป่ รารถนา ที่
ยินดี ทีไ่ ด้มาครอบครอง จะอยู่แบบเดิมเสมอไป ได้ใครมาเป็ นคู่ครองก็คดิ ว่าจะต้องดี
เสมอไป เหมือนกับวันแรกทีไ่ ด้เจอกัน แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เมือ่ อยู่ไปนานๆเข้าก็มี
การเปลีย่ นแปลงไป จากคนทีม่ เี อาอกเอาใจเคารพนอบน้อม ก็กลายเป็ นคนทีไ่ ม่เอาอก
เอาใจ ไม่เคารพน้อมนอบ เพราะเป็ นเรื่องปกติของโลก มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ถ้า
ไปหลงไปยึดไปติด ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆตามมาอย่างแน่นอน
พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ชาํ ระจิตใจอยู่เรื่อยๆ ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญ
ภาวนา นัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาธรรมะต่างๆ ให้เห็นอย่างถ่องแท้วา่ ไม่มีอะไรใน
โลกนี้ ที่เที่ยงแท้แน่ นอน ไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรที่เราจะ
สามารถควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ ถ้าพรํา่ สอนจิตใจ
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ความหลงจะเบาบางลงไป เวลาเห็นอะไร ชอบอะไร อยากจะได้
อะไรมา ก็ตอ้ งถามตัวเราเองว่ามันจะเป็ นอย่างนี้ไปตลอดหรือไม่ จะอยู่กบั เราไปตลอด
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หรือไม่ จะให้ความสุขอย่างเดียวหรือไม่ อยู่ภายใต้ความควบคุมของเราหรือไม่ ถ้าถาม
ตัวเองแล้วเราจะได้คาํ ตอบว่าไม่ ทัง้ หมด คือมันจะต้องเปลีย่ นแปลง จะต้องให้ความ
ทุกข์กบั เรา จะไม่อยู่ในความควบคุมบังคับของเราเสมอไป เมือ่ รู้อย่างนัน้ แล้ว เรื่องอะไร
จะไปเอามันมาทําไม เมือ่ ก่อนทีเ่ ราได้เห็นมัน เราก็อยู่ได้ มีความสุขได้ แล้วทําไมต้องเอา
มาแบก ให้มนั สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้าจิตใจได้รบั การชําระด้วยการเจริญปัญญาอยู่
เรื่อยๆ สอนตนเองอยู่เรื่อยๆแล้ว เวลาเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร สัมผัสอะไรก็ตาม ก็จะไม่
ปล่อยให้ความหลงฉุดกระชากลากให้ไปเกิดความโลภ เกิดความอยาก เกิดความ
ต้องการขึ้นมา จะถามเสมอว่าถ้าไม่มมี นั แล้วเราจะตายหรือไม่ เมือ่ สักครู่น้ ีไม่มมี นั เราก็
ยังอยู่ได้ ขณะนี้เรายังไม่มมี นั เราก็ยงั อยู่ได้ แล้วทําไมจะต้องไปเอามันมา ถ้าไม่จาํ เป็ นก็
อย่าไปเอามาดีกว่า สูเ้ ก็บเงินเก็บทองไว้ใช้ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นจริงๆจะดีกว่า เช่นซื้ออาหารมา
รับประทาน ถ้าไม่มเี งินซื้อก็จะลําบากลําบน อดอยากขาดแคลน
ของทีไ่ ม่จาํ เป็ นหรือของฟุ่มเฟื อย ไม่ได้ช่วยอะไรเรา ซื้อมาแล้วเงินก็หมดไป เวลาต้องไป
ซื้ออาหารมารับประทาน ถ้าไม่มเี งินก็จะเดือดร้อน ของทีซ่ ้อื มาเอาไปขายก็ขายไม่ได้ ไม่มี
ใครอยากจะได้ ดังนัน้ เวลาทีเ่ ห็นอะไร ได้ยนิ อะไร สัมผัสอะไร แล้วเกิดความชอบ เกิด
ความยินดีข้นึ มา ให้ถามตัวเราเองว่า มันดีจริงหรือไม่ จะดีไปตลอดหรือไม่ หรือจะต้อง
เปลีย่ นไป ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวหรือว่ามีความทุกข์ตดิ มาด้วย ความทุกข์ทเ่ี กิด
จากความห่วงใยกังวลใจว่า จะอยู่กบั เราไปตลอดหรือไม่ จากความเสียดายเวลาทีม่ นั
จากเราไป จากการดูแลรักษา ลองชัง่ นํา้ หนักดูวา่ มันคุม้ ค่าไหม ขณะนี้เราอยู่โดยลําพัง
เราก็มคี วามสุขพอสมควร ถึงแม้จะไม่สุขเต็มทีก่ ็ตาม ก็เพราะยังไม่ได้กเิ ลสคือ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจของเรานัน่ เอง ถ้าต้องการความสุขที่
แท้จริง ควรหันเข้ามาชําระจิตใจของเรา ดีกว่าไปหลงอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ทีต่ อ้ งแสวงหา
มาด้วยความยากลําบาก เมือ่ ได้มาแล้วก็มภี าระทางจิตใจ ต้องคอยถามตัวเราเองอยู่
เสมอว่า จะไปทางไหนดี ไปข้างนอกหรือเข้าข้างใน ข้างนอกก็คอื การออกไปแสวงหา
ความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก ข้างในก็คอื แสวงหาความสุขภายในใจของเรา ด้วยการ
ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้มเี มตตากรุณา
นี้ก็เป็ นวิธีชาํ ระกิเลส คือความหลงวิธีหนึ่ง
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คนเราส่วนใหญ่มกั จะหลงคิดว่าเรามีตวั มีตน แต่พระพุทธเจ้าหลังจากทีท่ รงตรัสรู้แล้ว
ทรงเห็นว่าไม่มีตวั ตนในร่างกายหรือในจิตใจเลย ร่างกายก็เป็ นเพียงวัตถุช้ นิ หนึ่ง ที่
เกิดขึ้นจากการผสมผสานของอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป แล้วก็แปลงเป็ นผม เป็ นเล็บ
เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นเนื้อ เป็ นเอ็น เป็ นกระดูก เป็ นอวัยวะต่างๆ ไม่มตี วั ตนในอวัยวะ
เหล่านัน้ ผมก็ไม่มตี วั ตน ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกก็ไม่มตี วั ตน จะมีตวั ตนได้
อย่างไร เมือ่ มันมาจากดิน นํ้ า ลม ไฟ เวลาทีร่ ่างกายแตกดับสลายไปตายไป ธาตุทงั้ ๔
ก็แยกออกจากกันไป ดินก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ก็กลับคืนสู่นาํ้ ลมก็กลับคืนสู่ลม ไฟก็
กลับคืนสู่ไฟ ตัวตนไม่มใี นร่างกาย ถ้าย้อนเข้ามาดูในใจก็เช่นเดียวกัน ก็ไม่เห็นว่ามีตวั มี
ตนอะไร ใจเป็ นเพียงตัวรู้เท่านัน้ เอง เช่นขณะนี้ใจกําลังรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทีพ่ ูดเป็ นเสียง
และเข้าไปในหู แล้วก็เข้าไปรับรู้ทใ่ี จ เมือ่ เสียงนัน้ ยังมีอยู่ ก็มกี ารสัมผัสรับรู้ เมือ่ เสียง
หายไปก็รู้วา่ หายไปแล้ว นี้คอื ใจ แต่ไม่ตวั ตนภายในใจ มีแต่ตวั รู้ ตัวตนมาจากไหน ก็มา
จากความหลงนัน่ เอง ทีค่ ดิ ว่ามีตวั ตน มีฉนั มีเรา มีตวั เรา เมือ่ มีตวั เราก็มขี องเราตามมา
เช่นร่างกายนี้ก็กลายเป็ นของเราไป มีอะไรก็กลายเป็ นของเราไปหมด มีทรัพย์สมบัตขิ ้าว
ของเงินทองก็เป็ นของเรา มีสามี มีภรรยา มีบตุ ร มีธิดา ก็กลายเป็ นของเราไปหมด
เมือ่ อะไรเป็ นของเราแล้ว ก็เกิดความผูกพัน ความยึดติด ความรัก ความหวงแหน เกิด
ความอยากให้อยู่กบั เราไปตลอด ให้ดเี สมอ ไม่เสือ่ มไม่เสีย ไม่เปลีย่ นแปลง แต่ความ
จริงไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ พอได้อะไรมาแล้ว ก็เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ ไม่ดเี สมอไป มีการ
เปลีย่ นไป มีการเสือ่ มไปเรื่อยๆ ดูสามีภรรยาทีอ่ ยู่ดว้ ยกันมา ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ ง
ตายจากกันไป บางครัง้ ก็จากกันก่อนทีจ่ ะตายเสียด้วยซํา้ ไป ก็มอี ยู่มากมายในสมัยนี้ อยู่
ร่วมกันได้ไม่ก่เี ดือนกี่ปีก็แยกทางกันแล้ว นี้คอื ความเป็ นจริงของสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
แต่พวกเราไม่มคี วามรู้ ไม่มปี ญั ญา ไม่รู้จกั คิด คิดไปในทางทีไ่ ม่ถูก คิดไปตามความหลง
คิดว่ามีตวั ตน ว่ามีเรา มีของเรา เมือ่ คิดอย่างนัน้ ก็เลยต้องแบกความทุกข์ไปเรื่อยๆ แต่
คนอย่างพระพุทธเจ้านี้ ท่านฉลาด รู้จกั คิด รู้จกั แยกแยะ จึงเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มอี ะไร
เป็ นเรา เป็ นของของเรา ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน ร่างกายก็ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ใจก็ไม่ใช่
ตัวตน ใจเป็ นตัวรู ้ เป็ นผูร้ ู ้ ถ้าใจทําหน้าทีข่ องใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร
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ถ้าใจฉลาด ใจก็รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ มาสัมผัสหรือมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ได้เป็ นสมบัติ
ของใจเลย เป็ นสิง่ ทีม่ าแล้วก็ตอ้ งไป เกิดแล้วก็ตอ้ งดับไปเป็ นธรรมดา
การทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีความเมตตา ก็เพือ่ ไม่ให้เราเห็นแก่ตวั นัน่ เอง ให้เห็น
แก่ผูอ้ น่ื ให้มคี วามกรุณาความสงสาร เห็นผูอ้ น่ื ตกทุกข์ได้ยาก ลําบากลําบนก็ให้
ช่วยเหลือ ให้เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ อย่าคิดเพือ่ ตัวโดยฝ่ ายเดียว อย่าคิดว่าจะต้องมีอย่างนัน้ มี
อย่างนี้ ต้องได้ทาํ อย่างนัน้ อย่างนี้ แล้วจะมีความสุข ถ้าคิดอย่างนี้กลับจะมีความทุกข์
มากขึ้นไปเพราะเวลาทีอ่ ยากได้อะไร แล้วไม่ได้ตามอยากเราจะมีความทุกข์ความวุน่ วาย
ใจ อยากจะทําสิง่ นัน้ อยากจะทําสิง่ นี้แล้วไม่ได้ทาํ ก็จะเกิดความเสียใจ อยากจะได้สง่ิ นัน้
อยากจะได้สง่ิ นี้แล้วไม่ได้ ก็เสียใจ ขณะทีอ่ ยากก็มคี วามวุน่ วายใจ ความกระเสือก
กระสนอยู่ในจิตใจ หาความสุขไม่ได้ แต่ถา้ หันมาทําในทําสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความสุขใจขึ้นมา
เช่นการเสียสละ ทําอะไรเพือ่ คนอืน่ แต่ทาํ อะไรตามกําลังของเรา เช่นทําอะไรให้กบั คุณ
พ่อคุณแม่ ทําแล้วมีความสุขใจ ทําตัวให้เป็ นคนดี ไม่กนิ เหล้าเมายา ไม่เทีย่ วกลางคืน มี
ความขยันทํางานทําการ อย่างนี้ก็ทาํ ให้คุณพ่อคุณแม่มคี วามสุขใจ เมือ่ รู้วา่ ท่านมี
ความสุขเราก็มคี วามสุขตามไปด้วย เพราะไม่ได้ทาํ ตามความอยาก ถ้าทําตามความอยาก
เช่นอยากจะกินเหล้าก็กนิ อยากจะเล่นการพนันก็เล่น อยากจะเทีย่ วกลางคืนก็เทีย่ ว
อยากจะเป็ นคนสํามะเลเทเมาก็ทาํ ก็จะสร้างความทุกข์ความเสียใจให้กบั คุณพ่อคุณแม่
ในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้เราเสือ่ มเสียไปด้วย ไม่มอี ะไรดีงามเหลือในจิตใจ หาความสุข
ไม่ได้ เพราะความหลงพาให้ทาํ ไป คิดว่าทําตามความอยากของใจแล้วจะมีความสุข
นัน่ เอง
เราจึงต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาเพือ่ มาชําระความหลง อย่าไปคิดหาความสุขด้วยการกระทํา
อะไรต่างๆ ตามความโลภ ตามความอยาก ถ้าจะหาความสุขทีแ่ ท้จริงต้องหันมาชําระใจ
ของเรา ต้องหันมากําจัดตัวตัวตน ทีห่ ลงคิดว่ามีอยู่ในกายและใจ ด้วยการกระทําอะไร
ต่างๆทีไ่ ม่ใช่เพือ่ ตัวเรา แต่การกระทําบางสิง่ บางอย่างเพือ่ ตัวเราก็จาํ เป็ น อย่างนี้ไม่เป็ นไร
เช่นดูแลรักษาชีวติ อัตภาพร่างกายของเรา ทําการทํางานหาเงินหาทอง เพือ่ จะได้มอี าหาร
รับประทาน มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษาโรค มีบา้ นอยู่ แต่เมือ่ มีพอเพียงแล้วก็ควรหันมาทํา
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เพือ่ ผูอ้ น่ื อย่าทําเพือ่ ตัวเรา ทํากับผูม้ พี ระคุณ เช่นคุณพ่อคุณแม่ ครู บาอาจารย์ ญาติ
สนิทมิตรสหาย ทําไปเรื่อยๆ จะได้ลดละความเห็นแก่ตวั ลงไป ก็เท่ากับเป็ นการชําระ
ความหลง ทีย่ ดึ ติดอยู่กบั ตัวตนนัน่ เอง เมือ่ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว จิตใจก็จะมีความสุข
เพิม่ ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็จะทําให้มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะกําจัดความเห็นแก่ตวั ให้หมดไป ด้วย
การเสียสละนัน่ เอง ต่อไปเราจะกล้าเสียสละอะไรต่างๆมากมาย ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนให้ทาํ ทรงตรัสว่าให้สละทรัพย์ เพือ่ รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ สละ
ชีวติ เพือ่ รักษาคุณธรรมความดีงามทัง้ หลาย
เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะมีคุณค่ายิง่ กว่า
คุณธรรมความดีงาม ทีไ่ ม่ตายไปกับชีวติ ของเรา
เวลาร่างกายตายไป ความดีงามทีเ่ ราได้ทาํ ไว้จะติดไปกับใจ จะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ จะให้
ความร่มเย็นเป็ นสุข ให้ความเจริญกับใจ แต่ถา้ ไม่มคี วามดีงามเลย มีแต่ความโลภโมโท
สัน มีแต่ความเห็นแก่ตวั ใจก็จะมีแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดตี ดิ ไป ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทีจ่ ะเพิม่ มากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงมากน้อย
เพียงไร ก็จะฉุดจิตใจให้ตาํ ่ ลงไปมากน้อยเพียงนัน้ ให้กลายจากเป็ นมนุษย์ไปเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นผี เป็ นสัตว์นรกไป เพราะเมือ่ มีแต่ความเห็นแก่ตวั มีแต่ความ
โลภ มีแต่ความโกรธ ก็จะต้องไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆ ทีม่ ี
แต่จะฉุดลากลงไปเรื่อยๆ แต่ถา้ รู้จกั เสียสละ รู้จกั ลดละความอยากความต้องการต่างๆ
มันก็จะไม่มอี าํ นาจฉุดลากให้ไปทําในสิง่ ไม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย ถ้าต้องการอะไรทีจ่ าํ เป็ น ก็
หามาด้วยความถูกต้อง ถ้าหามาไม่ได้ก็มคี วามอดทนอดกลัน้ รอไปก่อน ทําไปก่อน หา
ไปก่อน จนกว่าจะได้มนั มา เช่น มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ไม่ตอ้ งไป
ทําผิดกฎหมาย ไม่ตอ้ งไปขายยาบ้า ไม่ตอ้ งไปลักขโมย เพือ่ ทีจ่ ะได้เงินมาซื้ออาหารมา
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราสามารถทํางานทีส่ ุจริตต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็ นงานชนิดใดก็ตาม ถ้า
เป็ นงานทีส่ ุจริตแล้ว ทําไปไม่เสียหายอะไร แม้จะได้เงินมาไม่มากก็ตาม แต่ก็พอทีจ่ ะ
เยียวยาชีวติ ของเราให้อยู่ได้ เพือ่ จะได้รกั ษาความดีงาม ได้ต่อสูช้ าํ ระกิเลสต่างๆ ให้เบา
บางลงไปจากจิตจากใจ
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เมือ่ มันเบาบางลงไปมากน้อยเพียงไร ความสุขใจ ความอิม่ ใจ ความพอใจก็จะเกิดขึ้นมา
มากน้อยตามลําดับ ทําให้ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนตะเกียกตะกาย ต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะใจ
ไม่หวิ ไม่อยาก แต่ถา้ ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอก ตามอํานาจของความโลภความอยาก
แล้ว ต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะหาความอิม่ หาความพอไม่เจอ ยิง่ ได้มา
มากเท่าไร กลับเกิดความอยากจะได้มากเพิม่ ขึ้นไปอีกเท่านัน้ สังเกตดูสมัยทีเ่ ราเป็ น
เด็กๆ ไม่ได้มคี วามอยากจะมีเงินมีทองเลย มีอะไรกินมีอะไรเล่นก็มคี วามสุขแล้ว แต่พอ
โตขึ้นมาก็เกิดความอยากเพิม่ มากขึ้น อยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะได้สง่ิ นี้ อยากจะได้คน
นัน้ อยากจะได้คนนี้ เมือ่ ได้มาแล้วเป็ นอย่างไรบ้าง ความอยากได้ต่างๆ มันเบาบางลงไป
ตามสิง่ ทีไ่ ด้มาหรือไม่ หรือกลับมีเพิม่ มากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม นี้คือธรรมชาติของจิตของใจ
เป็ นอย่างนี้ ลองได้อยากแล้วจะมีแต่เพิม่ ความอยากขึ้นไปเรื่อยๆ วิธีทจ่ี ะกําจัดความ
อยากก็ตอ้ งฝื นความอยาก ต่อสูก้ บั ความอยากความโลภต่างๆ อะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นไม่ตอ้ ง
ไปหามา ไม่ตอ้ งเอามา นี้เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้ความโลภความอยากเบาบางลงไป แล้ว
ความสุขความอิม่ ก็จะมีมากขึ้นไป แต่คนเราส่วนใหญ่เนื่องจากความหลงทําให้เห็นผิด
เป็ นชอบ เห็นว่าทําอะไรตามความอยากแล้วจะมีความสุข มีความอิม่ มีความพอ แต่ท่ี
ไหนได้ ยิง่ อยากแล้วได้มามากน้อยเพียงใด ก็ยง่ิ จะอยากจะได้เพิม่ ขึ้นมากน้อยเพียงนัน้
ดังทีโ่ บราณท่านพูดไว้เสมอว่า ได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา มันเป็ น
อย่างนี้ ความอยากมันไม่มที ส่ี ้นิ สุด นํา้ ในมหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็
ตาม ก็ยงั มีขอบ มีเขต มีฝงั ่ มีฝา แต่ความอยากความโลภ ไม่มขี อบ ไม่มเี ขต ไม่มฝี งั ่
ไม่มฝี า ถ้าปล่อยให้ความอยากความโลภ มีอาํ นาจเหนือจิตใจของเรา เราก็จะกลายเป็ น
ทาสของมันไป แบบไม่รู้จกั จบจากสิ้น แต่ถา้ เราฝื นเราต่อสูก้ าํ จัดมันด้วยการเสียสละ
ด้วยการมีความเมตตากรุณา ด้วยการทําบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการบําเพ็ญ
จิตตภาวนาอย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่องแล้ว ใจของเราจะได้รบั การชําระให้สะอาดขึ้น
ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ก็จะน้อยลงไป เบาบางลงไป ความสุข ความอิม่
ความพอ ก็จะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็ นจิตทีม่ แี ต่ความสุขล้วนๆ เรียกว่าปรมังสุขงั
เป็ นสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามอยากเจือปนอยู่ คือจิตของพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีห่ ลังจากได้ชาํ ระจิตใจแล้วก็จะเป็ นอย่างนัน้ จึงอยากจะ
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ให้ท่านจงทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทก่ี ารกําจัดความโลภ
ความโกรธ ความหลง ไม่ได้อยู่ทก่ี ารส่งเสริมความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มมี าก
ยิง่ ขึ้น ด้วยการแสงหาลาภ ยศ สรรเสริญสุข อํานาจวาสนาต่างๆ จากสิง่ ต่างๆภายนอก
นัน้ เป็ นวิธีของความหลงวิธีทถ่ี ูกต้องต้องหันมาเข้าวัด
หันมาทําบุญให้ทานรักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรมแล้วจะได้ประสบกับความสุขอย่างแท้จริง จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่าน
ได้นาํ ไปพินิจพิจารณาแล้วนําไปปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุขความเจริญทีจ่ ะตามมาต่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔๙

สุขร้อน สุขเย็น

๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ (เช้า)
วิธีทจ่ี ะสร้างความสุขให้กบั ชีวติ จิตใจ ก็คอื การมาบําเพ็ญบุญกุศลทีว่ ดั เพราะบุญคือ
ความสุขใจ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ทีเ่ ราทํากันอย่างสมํา่ เสมอ คือ ๑. ทาน ๒. ศีล ๓.
ภาวนา ๔. อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว ๕. อนุโมทนาบุญ คือร่วม
ทําบุญกับผูอ้ น่ื เช่นในช่วงออกพรรษาจะมีงานทอดกฐินผ้าป่ า ถึงแม้จะไม่ได้ไปร่วมงาน
ด้วยตนเอง ก็ร่วมอนุโมทนาด้วยการถวายปัจจัยสมทบไป ๖. รับใช้ผูอ้ น่ื เช่นงาน
สาธารณะกุศลต่างๆ ทํางานเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ๗. อ่อนน้อมถ่อมตน ๘.
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ๙. เผยแผ่ธรรมะ เช่นช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายให้กบั ผูอ้ น่ื เป็ น
ธรรมทาน ไม่คดิ เงินคิดทองจากหนังสือธรรมะทีแ่ จก ๑๐. มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เห็นว่า
บุญมีจริง บาปมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ เวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในภพน้อย ภพใหญ่ ตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้สะสมมา เหล่านี้เป็ นบุญทัง้ สิ้น มีความ
จําเป็ นต่อชีวติ จิตใจ ของผูท้ อ่ี ยากมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่อยากประสบกับทุกข์ภยั
ความเสือ่ มเสียต่างๆ ก็ตอ้ งบําเพ็ญบุญทัง้ ๑๐ ประการนี้ ซึง่ เป็ นเหมือนอาหารทีม่ ี
หลากหลายชนิดด้วยกัน มีทงั้ ของคาว ของหวาน มีผลไม้ มีนาํ้ ชนิดต่างๆ ทีม่ คี วาม
จําเป็ นต่อร่างกาย
ถ้าขาดอาหารร่างกายย่อมไม่เจริญ ไม่มคี วามสุขกาย ฉันใดใจถ้าขาดการทําบุญทํากุศล
ใจก็จะขาดอาหาร ไม่มคี วามสุขใจ มีแต่ความเหีย่ วแห้ง อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย
แม้จะมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองเป็ นจํานวนมากก็ตาม
แต่ใจเป็ นเหมือนกับคนทีไ่ ม่ได้
รับประทานอาหารมาหลายวัน ถ้าเห็นความสําคัญของความสุขใจ ก็ตอ้ งหมันเข้
่ าวัด
ทําบุญทําทานปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะเป็ นวิธีเดียวทีจ่ ะนําความสุขทีแ่ ท้จริงมาให้กบั เรา
ความสุขในโลกนี้มอี ยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน สุขร้อนกับสุขเย็น สุขร้อนคืออะไร สุขทีม่ คี วาม
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ทุกข์ มีความวุน่ วายใจคละเคล้ามาด้วย ส่วนสุขเย็นเป็ นสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วาม
วุน่ วายใจคละเคล้ามาด้วย เป็ นสุขทีม่ แี ต่ความอิม่ เอิบใจ เย็นใจ พอใจ สุขทัง้ ๒ ชนิดนี้
อยู่คนละด้านกัน เรียกว่าโลกกับธรรม สุขทางโลกเรียกว่าสุขร้อน สุขทางธรรมเรียกว่า
สุขเย็น เวลาทีเ่ ราบําเพ็ญและได้รบั ความสุขจากธรรมะ จะมีความสบาย ไม่มคี วาม
วุน่ วายใจ ไม่มกี งั วลใจ ไม่มคี วามรุมร้อนในจิตในใจ แต่สุขในทางทางโลกทีเ่ ราเคย
สัมผัสและยังสัมผัสกันอยู่ คือสุขทีเ่ กิดจากการเจริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขต่างๆ
ทีม่ คี วามทุกข์ คือ ความรุมร้อน ความกังวลใจติดตามมาเสมอ เพราะสุขแบบนี้เป็ นสุขที่
ไม่ถาวร เป็ นสุขทีป่ รากฏขึ้นแล้วก็จางหายไป เหมือนกับควันไฟ ไม่รู้วา่ จะอยู่กบั เราไปได้
นานเพียงไร จะเป็ นอย่างเดิมหรือไม่
สุขทีไ่ ด้จากการสัมผัสรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ทีไ่ ด้จากสามี ภรรยา บุตร
ทรัพย์สมบัติ ข้าวของ เงินทองต่างๆ ล้วนมีความทุกข์แถมมาด้วย คือทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความห่วง ความกังวล ความเสียดาย เมือ่ ต้องพลัดพรากจากกัน เพราะความสุขแบบนี้
ไม่ได้ตงั้ อยู่บนพื้นฐานทีถ่ าวรนัน่ เอง ตัง้ อยู่บนความไม่แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
เสมอ สิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มาครอบครอง ให้ความสุขกับเรานัน้ ไม่เป็ นเหมือนเดิมตลอดไป
มีการเปลีย่ นแปลงไปเสมอ คนทีเ่ ราได้รู้จกั ได้มาเป็ นคู่ครองใหม่ๆ จะมีแต่ความดี แต่
พออยู่ไปนานๆ ความไม่ดตี ่างๆก็โผล่ออกมา ทําลายความดีทม่ี อี ยู่ให้หายไป ความสุขก็
หายไปด้วย
มีแต่ความทุกข์
เพราะเป็ นเรื่องปกติของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าไปหลง
ไปยึด ไปติด ไปยินดี เวลาเกิดการเปลีย่ นแปลงไป ก็จะเกิดความวุน่ วายใจ เกิดความ
เสียใจตามมา แม้ในขณะทีย่ งั ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไป ก็ยงั สร้างความไม่แน่ใจ สร้างความ
กังวลใจ เพราะลึกๆในใจก็รู้วา่ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงอย่างแน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว เพียงแต่
พยายามไม่คดิ ถึงมันเท่านัน้ เอง การทีไ่ ม่คดิ ถึงมันนี้เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้อง เพราะ
เป็ นการหนีความจริง
ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เสมอๆว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่นนั้ มีการ
เจริญและเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา มีการมาและมีการไปเป็ นธรรมดา เราไม่ควรปฏิเสธด้วย
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การไม่คดิ ถึงมัน บางคนคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็ นเรื่องทีไ่ ม่เป็ นมงคล เป็ นอัปมงคล คิดไป
แล้วเหมือนกับแช่งตัวเอง แต่ความจริงการคิดแบบนี้ไม่ได้เป็ นการแช่งตัวเอง แต่เป็ นการ
สอนให้ตวั เองเป็ นคนฉลาด ให้รู้ทนั โลก เมือ่ รู้ทนั แล้วจะได้ไม่หลง ไม่ยดึ ไม่ตดิ เมือ่ ไม่
หลงไม่ยดึ ติด เวลาสิง่ ใดจะไปจะมา ก็จะไม่สร้างความทุกข์ สร้างความกังวลใจ แต่ถา้ ไม่
คิดและทําเป็ นลืมๆไปเสีย พอสิง่ ทีไ่ ม่คดิ มันเกิดขึ้นมา เราจะไม่สามารถรับมันได้ จะต้อง
เสียหลัก เสียอกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือในทีส่ ุดก็จะถึงกับทําลายชีวติ ของ
ตนเองไป ก็มเี กิดขึ้นมามาก ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยๆ ก็เพราะไม่ยอม
คิดถึงความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ อยู่เรื่อยๆนัน่ เองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
ถ้ายังต้องมีสง่ิ ต่างๆ ยังต้องพึง่ พาสิง่ ต่างๆ ก็ควรทําความเข้าใจให้ถูกต้อง มีความเห็นที่
ถูกต้อง เพราะถ้ามีความเห็นถูกต้องแล้ว ใจเราจะมีความสุข จะไม่กงั วล ไม่เดือดร้อน
ไม่วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ทีม่ ปี รากฏขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา มีเกิด มีดบั มีไป มีมา อยู่
ตลอดเวลา
เราก็เพียงแต่รู้ไว้เท่านัน้ เอง อย่าไปยินดี ไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นมา ทีเ่ ราไป
สัมผัสหรือไปเกี่ยวข้องด้วย ต้องทําความเข้าใจ ให้รู้เท่านัน้ แล้วจะไม่มคี วามวุน่ วายใจ
เราสามารถมีได้ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญหรือกามสุข แต่ตอ้ งมีธรรมะคือความเห็น
ทีถ่ ูกต้อง ว่า สิง่ เหล่านี้มกี ารเกิดมีการดับเป็ นธรรมดา เป็ นของคู่กนั ผูท้ เ่ี ข้าใจหลักนี้แล้ว
จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วนุ่ วายใจ แต่ถา้ ไม่รู้ทนั เรื่องราวเหล่านี้ คิดว่าจะ
มีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว คิดว่าจะรํา่ รวยไปเรื่อยๆ คิดว่าจะมีอาํ นาจวาสนาไป
เรื่อยๆ คิดว่าจะมีความสุขจากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะไปเรื่อยๆ ถ้าคิดอย่างนี้
ก็เป็ นความหลง เป็ นความเห็นผิด เพราะไม่ตรงกับความจริงนัน่ เอง ความจริงไม่ได้เป็ น
อย่างทีเ่ ราคิดกัน เราจึงต้องคิดพิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ ถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับความสุขทางโลก
อยู่ เพือ่ จะได้ผ่อนคลายหรือกําจัดความรุมร้อนของจิตใจ ทีจ่ ะตามมากับความสุขแบบนี้
แต่ถา้ เป็ นคนฉลาดจะเห็นว่าความสุขแบบนี้ไม่ใช่ความสุขเลย มีแต่ความทุกข์ มีแต่
ความกังวลใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะหาความสุขอีกแบบหนึ่ง คือความสุขทีเ่ ย็น ทีส่ บาย ทีไ่ ม่มี
ความกังวลตามมา
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อย่างทีญ
่ าติโยมมาสร้างกันมาทํากันในวันนี้ เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากการให้ เรียกว่าทาน
เป็ นการให้สง่ิ ใดสิง่ หนึ่งกับผูใ้ ดผูห้ นึ่ง เช่นวันนี้ญาติโยมก็นาํ กับข้าวกับปลาอาหาร ของ
คาวของหวาน เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายพระ อย่างนี้เรียกว่าวัตถุทาน คือสิง่ ของที่
เราให้นนั้ เป็ นวัตถุ ไม่วา่ จะเป็ นกระดาษชําระ เป็ นนํา้ ยาซักฟอก ยาสีฟนั สบู่และอาหาร
ต่างๆ ล้วนเป็ นวัตถุทงั้ สิ้น รวมกันเรียกว่าวัตถุทาน การให้วตั ถุแก่ผูอ้ น่ื เมือ่ ให้แล้วก็จะ
ทําให้ใจมีความสบาย มีความสุข เพราะใจได้รบั การปลดเปลื้อง จากความยึดมันถื
่ อมัน่
ในวัตถุข ้าวของต่างๆ โดยปกติแล้วนิสยั ของคนเรา จะมีความหวงแหนกับสิง่ ของต่างๆ
ความหวงแหนเป็ นเหตุทาํ ให้มจี ติ ใจทีค่ บั แคบ มีจติ ใจทีร่ ุมร้อนด้วยความกังวลใจ กังวล
ว่าของจะหายไป จะถูกขโมยไป มันเป็ นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกนี้ก็ตอ้ งมีการสูญเสียบ้าง
ไม่ใช่มแี ต่ได้อย่างเดียว การให้จงึ เป็ นการฝึ กหัดให้รู้จกั เสียบ้าง ให้รู้วา่ การเสียแล้วไม่
ทุกข์ก็มเี หมือนกัน คือเสียได้ ๒ ลักษณะ ๑. เสียแล้วกลุมอกกลุ
้
มใจ
้ เสียอกเสียใจ ร้อง
ห่มร้องไห้ ๒. เสียแล้วมีความสุข มีความสบายใจ อยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ถ้าใจยินดีทจ่ี ะเสีย
แล้วจะไม่รู้สกึ เสียดาย จะมีความสุขเวลาทีเ่ สียไป เช่นเราอยากจะให้ของชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
กับคนใดคนหนึ่ง ถ้ามีความตัง้ ใจมีความอยากจะให้แล้ว เวลาให้ไปจะมีความสุข แต่ถา้
ไม่ได้ตงั้ ใจ ไม่ได้คดิ จะให้ใคร เวลาสูญเสียไป ใจจะต้องว้าวุน่ ขุน่ มัว วุน่ วายใจ เสียอก
เสียใจทัง้ ๆทีเ่ ป็ นของชิ้นเดียวกัน แต่ผลทางจิตใจต่างกัน เพราะใจยังไม่ปล่อย ยังไม่ให้
เราจึงต้องมาฝึ กการให้อยู่เรื่อยๆ ให้เป็ นนิสยั ติดตัวไว้ เพราะต่อไปเวลาทีเ่ ราจะเสียอะไร
โดยทีย่ งั ไม่ได้คดิ ว่าจะเสีย เราจะได้ไม่เสียใจเพราะรู้อยู่ลว่ งหน้าแล้วว่า ไม่มอี ะไรจะอยู่
กับเราไปตลอด เมือ่ รู้จกั ให้ รู้จกั เสีย เวลาเสียอะไรไปเราจะมีความสุข อย่างวันนี้เรามา
เสียเงินเสียทอง เสียข้าวเสียของ แต่เรากลับมีความสุขใจ มีความพอใจ นี้เป็ นการฝึ กทํา
จิตใจให้มคี วามสุข ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเมือ่ ต้องเสียสิง่ หนึ่งสิง่ ใดไป เราจะได้ไม่เสีย
อกเสียใจ เพราะรู้วา่ เป็ นธรรมดาของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราห้ามไม่ได้เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งจากเราไป
ของต่างๆทีเ่ ราใช้ เวลามันเสียเราก็โยนทิ้งไป เราก็ไม่เสียอกเสียใจอย่างไร เพราะรู้วา่
จะต้องทิ้งมันไป ของต่างๆทีเ่ ราใช้ไปแล้ว ถุงต่างๆ ภาชนะต่างๆ ทีบ่ รรจุของมา เมือ่ ใช้
ของหมดแล้ว เราก็ท้งิ ภาชนะเหล่านัน้ ไป ไม่เสียอกเสียใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทิ้งมัน
ไป ฉันใดกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ เป็ นเหมือนกันหมด จะต้องทิ้งมันไป
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ไม่ชา้ ก็เร็ว หรือไม่เช่นนัน้ เราก็ตอ้ งจากมันไป ถ้าเรามาฝึ กให้ มาฝึ กเสียสละสิง่ ของต่างๆ
ไปในขณะทีเ่ รายังมีชวี ติ อยู่ เวลาเราอยู่เราก็จะมีความสุข ท่ามกลางสมบัตติ ่างๆทีเ่ รามีอยู่
เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งเราต้องเสียมันไปจากมันไป แต่เราจะอยู่อย่างมีความสุข และจะจาก
มันไปอย่างมีความสุข ด้วยการให้ ด้วยการเสียสละ ไม่ยดึ ไม่ตดิ
เพราะความจริงแล้วใจก็มอี ะไรไม่ได้เลย ไม่วา่ จะเป็ นสมบัตเิ งินทองกองเท่าภูเขา ใจก็ไม่
สามารถเป็ นเจ้าของได้อย่างแท้จริง เป็ นเพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ เอง ว่ามีเท่านัน้ เท่านี้ มีสง่ิ นัน้
สิง่ นี้ แล้วสักวันหนึ่งใจก็ตอ้ งจากมันไป เราจึงต้องมาฝึ กใจให้รู้จกั เสีย ให้รู้จกั ให้ เพราะ
เมือ่ รู้จกั เสีย รู้จกั ให้ จะไม่วนุ่ วายใจกับการเสียสิง่ ต่างๆไป สิง่ ทีใ่ ห้ก็มอี ยู่ ๔ ชนิด
ด้วยกัน สิง่ แรกคือวัตถุ เรียกว่าวัตถุทาน สิง่ ที่ ๒ ก็คอื วิทยาทาน คือให้ วิชาความรู้
ต่างๆ เรามีความรู้อะไร ใครมาขอมาถามมาศึกษา เราก็สอนเขาไปโดยไม่คดิ เงินคิดทอง
อย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทาน ให้วชิ าความรู้ สิง่ ที่ ๓ คืออภัยทาน การให้อภัย ซึง่ มีคุณมี
ประโยชน์กบั ตัวเรามาก เพราะจะช่วยดับไฟของความโกรธความแค้นได้ เวลาใครทํา
อะไรให้เราเจ็บชํา้ นํา้ ใจ เกิดความโกรธความเกลียด อาฆาตพยาบาทขึ้นมา ถ้าไม่รู้จกั ให้
อภัย ใจจะรุมร้อน กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และจะนําพาไปสู่การกระทําทีเ่ ลวร้ายต่อไป มี
เรื่องราวต่อไป ทะเลาะเบาะแว้ง ทําร้ายกัน เพราะความรุ่มร้อนของจิตใจทีเ่ กิดจาก
ความแค้น จะผลักดันให้ตอ้ งไปทําสิง่ เหล่านี้ แต่ถา้ รู้จกั ให้อภัยโดยคิดเสียว่า สิง่ ทีเ่ ขาพูด
เขาทํานัน้ มันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าไม่เอามาคิดไม่เอามาจํา ไม่เอาเข้ามาสู่ใจมันก็หายไปแล้ว
การตอบโต้กนั ไม่ดี เพราะจะทําให้มปี ญั หา มีเรื่องมีราวตามมามากมาย แต่ถา้ ปล่อยให้
มันผ่านไปได้ ทุกอย่างก็จบ ไม่มปี ญั หา ไม่มเี รื่องตามมา จึงต้องหัดให้อภัย รู้จกั ให้อภัย
ถ้าให้อภัยแล้วเราจะมีความสุข เพราะความโกรธแค้นจะดับไป แล้วเราจะเป็ นผูว้ เิ ศษ
เป็ นผูป้ ระเสริฐ ต่างกับคนทีไ่ ม่รู้จกั ให้อภัย ถ้าไม่ให้อภัยเราก็จะต้องไปทําสิง่ ทีเ่ ลวร้าย
เราก็กลายเป็ นปี ศาจ กลายเป็ นมารไป แต่ถา้ ให้อภัยได้ เราก็กลายเป็ นเทพไป เพราะไม่
ไปสร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ไหนๆสิง่ ทีพ่ ูดสิง่ ทีท่ าํ มันก็เกิดขึ้นแล้ว
เราก็ยอ้ นกลับไปลบล้างมันไม่ได้ แต่เราลบมันออกจากใจเราได้ ถ้าไม่คดิ ถึงมัน ถ้ารู้จกั
ให้อภัย เดีย๋ วมันก็หายไปจากใจ นี้คอื อภัยทาน การให้ทส่ี าํ คัญ ทีเ่ ราควรฝึ กอยู่เรื่อยๆ
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เพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่เสมอ คนทีใ่ กล้ชิดและไม่ใกล้ชิด ต้องเจอกัน พูดจากัน
ทําอะไรต่อกันและกันอยู่เสมอๆ บางครัง้ ก็มกี ารผิดพลาด มีการกระทบกระทังกั
่ น สร้าง
ความไม่สบายอกไม่สบายใจให้แก่กนั ได้ แต่เราสามารถทําให้มนั เบาบางและน้อยได้
ด้วยการไม่อาฆาตพยาบาท ด้วยการให้อภัย พอเขาพูดเข้าหูป ั๊บ ไม่พอใจปั๊บ ก็ดบั มันปั๊บ
มันก็จบ มันก็ผ่านไป แต่ถา้ เอามาคิดยิง่ ทําให้โกรธมากขึ้น เหมือนกับสุมไฟให้แรงขึ้นไป
อีก คิดว่าทําไมพูดอย่างนี้ ทําไมไม่เคารพไม่เห็นอกเห็นใจเรา ยิง่ คิดอย่างนี้ก็ยง่ิ สุมไฟให้
เป็ นกองใหญ่ข้นึ ไปเรื่อยๆ ทําให้อยากแก้แค้นล้างแค้น ทําให้เรากลายเป็ นมาร กลายเป็ น
ปี ศาจไป
ถ้าอยากเป็ นเทพเป็ นคนดี ต้องให้เข้าหูซา้ ยแล้วออกหูขวาไป ไม่ตอ้ งเอามาเก็บไว้ คิดเสีย
ว่ามันเป็ นขยะทางจิตใจ เวลาเรามีขยะเราจะไม่เก็บเอาไว้ในบ้าน ต้องรีบเอาไปทิ้งถังทันที
เพราะเก็บไว้ก็รกบ้าน สกปรก ส่งกลิน่ เหม็น ฉันใดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็เป็ น
เหมือนขยะของจิตใจ อย่าเก็บมันไว้ รีบชําระมันเสีย รีบเอามันไปทิ้งเสีย ด้วยการให้
อภัย ถ้าทําได้รบั รองได้วา่ เราจะมีแต่ความสุข มีแต่ความสบายใจ ใครจะทําอะไรเราก็จะ
ไม่เดือดร้อน แต่ก็ไม่ได้ปล่อยวางความรับผิดชอบ ถ้ามีหน้าทีต่ อ้ งพูดต้องทํา ก็พูดก็ทาํ
ไป ถ้าต้องสอนต้องเตือนลูก ก็สอนก็เตือนไป ถ้าเห็นเขาทําผิดเราก็สอนเขาบอกเขา แต่
ถ้าเขาไม่ทาํ ตาม ก็ตอ้ งให้อภัยเขาและพยายามสอนไปเรื่อยๆ อย่าโกรธเท่านัน้ เอง เพราะ
ความโกรธไม่ดกี บั เราและผูอ้ น่ื ไม่ได้ทาํ อะไรให้ดเี ลย เวลาโกรธมีแต่จะฆ่ากันทําลายกัน
ไม่รู้จกั จบจักสิ้น พอไปฆ่าเขา ญาติพน่ี อ้ งของเขาก็มาฆ่าเรา ญาติพน่ี อ้ งของเราก็ไปฆ่า
ญาติพน่ี อ้ งเขาต่อ ก็ต่อกันไปเป็ นสิบๆปี เลย สงครามทีเ่ กิดขึ้นในบางประเทศ ต่อสูก้ นั ไม่
รู้จกั จบจักสิ้น ก็เพราะความโกรธนี้เอง ไม่รู้จกั ให้อภัย คนทีไ่ ม่รู้อโิ หน่อเิ หน่ตอ้ งตายไป
เป็ นจํานวนมาก เพราะความโกรธนี้เอง
แต่ถา้ มองว่าความโกรธเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทีเ่ ราควรระงับแล้ว เราอาจจะคิดว่าก็เท่ากับทําให้
เขาได้ใจทีจ่ ะมาทําอะไรเราอยู่เรื่อยๆ อย่างนัน้ ก็ไม่ใช่ เราไม่โกรธแต่ก็ตอ้ งรู้จกั ป้ องกันตัว
ถ้าหลบได้ก็หลบ หลีกได้ก็หลีก ถ้าปรามได้ก็ปราม แต่จะไม่ทาํ ร้ายเขาหรือทําให้เขาทุกข์
ให้เขาเดือดร้อน แต่ถา้ เขาจะทําเรา ก็คดิ ว่าเป็ นกรรมของเราก็แล้วกัน คนเราทุกคนไม่ชา้
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ก็เร็วก็ตอ้ งตายด้วยกัน แต่ขอให้ตายแบบพระ แบบเทพดีกว่า อย่าไปตายแบบปี ศาจ
แบบมาร ด้วยการต่อสูก้ นั ทําลายล้างกัน ถ้าป้ องกันตัวไม่ได้เพราะไม่อยากจะทําร้ายเขา
ก็ปล่อยให้เขาทําเราไป ไม่ชา้ ก็เร็วคนเราก็ตอ้ งตายด้วยกัน แต่ตายแบบนี้จะไปสู่ทเ่ี จริญ
จิตใจสูงขึ้นเจริญขึ้น กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ก็เป็ นมนุษย์ทเ่ี จริญกว่าเดิม เป็ นวิธีของ
พระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านสอนให้รู้จกั ให้อภัย ประการสุดท้าย
สิง่ ทีเ่ ราจะให้ได้ก็คอื ธรรมทาน ให้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั คําสอน
ของพระพุทธเจ้าและนําไปปฏิบตั จิ นเห็นผล ว่าเป็ นประโยชน์เป็ นคุณจริงๆ เวลาเห็นใคร
เดือดร้อนทางด้านจิตใจ ทีพ่ อจะบอกธรรมะ สอนธรรมะได้ เราก็สอนไป เช่นเวลาเขา
โกรธแค้นอาฆาตพยาบาท ก็สอนให้เขาให้อภัย ให้ดบั ความโกรธ อย่าไปส่งเสริมให้มี
ความแค้นเพิม่ มากขึ้น ด้วยการยุยงส่งเสริม คนเราบางทีแทนทีจ่ ะช่วยเขา กลับไปทําร้าย
เขา ด้วยการยุยงส่งเสริมให้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ควรทํา แต่นนั้ ก็เป็ นนิสยั ของมนุษย์ปถุ ชุ น
ธรรมดาทีย่ งั ไม่รู้จกั ให้อภัย เพราะยังไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะนัน้ เอง
ถ้าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้รบั การเผยแผ่ไปอย่างแพร่หลายแล้ว ทุกคนนํามา
ปฏิบตั กิ บั ชีวติ ของตนเองได้แล้ว รับรองว่าโลกนี้จะเป็ นโลกทีน่ ่าอยู่อย่างยิง่ จะไม่มี
สงคราม ไม่เบียดเบียนกัน ทําลายล้างกัน เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้ทกุ คน
มีความเมตตาต่อกันนัน้ เอง ถ้าสามารถเอาธรรมะไปแจกไปจ่ายไปสอนผูอ้ น่ื ได้ ก็จะเป็ น
บุญอย่างยิง่ เพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทง้ั ปวง ให้อาหารก็เพียงแต่ดูแลรักษา
ร่างกาย ให้วทิ ยาทานก็เพียงแต่ให้ความรู้เพือ่ เอาไปทํามาหากิน ให้อภัยก็ช่วยดับความ
โกรธแค้นอาฆาตพยาบาท ให้ธรรมะก็ช่วยสอนให้รู้จกั ดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในจิตใจ ให้
ทุกคนอยู่ในโลกด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราควรจะให้ถา้ มีโอกาส ไม่
จําเป็ นต้องรอมาทีว่ ดั เสมอไป ให้ทไ่ี หนก็ได้ เวลาเจอใครเดือดร้อนลําบาก ให้อะไรเขาได้
ก็ให้เขาไป แล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลา วันนี้พวกท่านทัง้ หลายก็มาสร้างความสุขกัน
ด้วยการทําบุญต่างๆ มีการให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ
เป็ นต้น เป็ นการนําความสุขทีแ่ ท้จริง ทีเ่ ย็นทีส่ บายให้แก่จติ ใจ จึงอยากจะให้ท่าน
ทัง้ หลายจงพยายามตัง้ หน้าตัง้ ตาทําไป ด้วยความเชื่อมันว่
่ าเป็ นวิถที างทีถ่ ูกต้องอย่าง
แท้จริง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
77

กัณฑ์ท่ี ๒๕๐

หลักกรรม

๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
วันนี้ท่านทัง้ หลายผูม้ จี ติ ศรัทธามีความเลือ่ มใส ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้มา
บําเพ็ญบุญกุศล เพือ่ ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง โดยมีศรัทธาเป็ น
เหตุ เป็ นจุดเริ่มต้น มีความเชื่อ มีความเลือ่ มใสในสิง่ ทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ ในผูส้ อน ถ้าไม่มี
แล้ว การปฏิบตั จิ ะเป็ นไปด้วยความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ถูกพรํา่
สอนมา เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้องตามความจริงหรือไม่ หรือไม่เป็ นความจริงเลย ถ้าไม่เป็ นความ
จริง ประพฤติปฏิบตั ไิ ปก็คงจะไม่ได้ผล แต่ถา้ เป็ นความจริง ทําไปแล้วเกิดผลตามทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั มา ก็จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั เรา ในเบื้องต้นเราจึงต้องมีความมันใจ
่ เชื่อผูท้ ่ี
สังสอนเรา
่
เชื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผูเ้ ป็ นครูเป็ นอาจารย์ ทีส่ อนให้เรารู้จกั เรื่อง
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่อง
ของเหตุทจ่ี ะทําให้เราเจริญและเหตุทจ่ี ะทําให้เราเสือ่ ม เหตุทจ่ี ะทําให้เราสุขและเหตุทจ่ี ะ
ทําให้เราทุกข์ เรื่องเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ศึกษามา จนมีความแน่วแน่มนใจว่
ั่ า
เป็ นความจริงล้วนๆ จึงได้นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
ในเบื้องต้นเราจึงต้องมีความเชื่อมันในพระพุ
่
ทธเจ้า ว่าทรงตรัสรู้จริงเห็นจริง เป็ นผูท้ ส่ี ้นิ
กิเลส สิ้นจากความโลภความโกรธความหลงจริง ถ้ามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความมันใจ
่
ว่า การปฏิบตั ขิ องเราจะพาเราไปสู่จดุ หมายปลายทางอันเดียวกัน กับทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอริยสงฆ์สาวกได้ไปถึง เราจึงควรเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูต้ รัสรู้ธรรมบรรลุธรรม
เป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง ในสิง่ ทีไ่ ด้ทรงตรัสสอนไว้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องนรกสวรรค์ เรื่องเวียน
ว่ายตายเกิด เรื่องของกรรม ทําดีได้ดที าํ ชัว่ ได้ชวั ่ นี่คอื สิง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรเชื่อ
เพราะถ้าเชื่อแล้วจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง ทีไ่ หนเป็ นนรกก็จะไม่เดินไปหา ทีไ่ หนเป็ น
สวรรค์ก็จะไปทีน่ นั ่ เหตุทจ่ี ะพาเราไปสู่สวรรค์นนั้ เป็ นอย่างไร เราก็จะดําเนินไปตามเหตุ
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นัน้ เหตุทจ่ี ะพาเราไปสู่นรกเราก็จะหลีกเลีย่ ง เราก็จะไม่ไป ชีวติ ของเราก็จะประสบกับ
ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง เราจึงต้องเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อ
ในพระธรรมคําสอน เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวก ว่าเป็ นผูท้ ท่ี าํ หน้าทีแ่ ทนพระพุทธเจ้า
พระอริยสงฆ์สาวกก็คอื บุคคลธรรมดาสามัญอย่างพวกเรา ทีห่ ลังจากได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนอันประเสริฐแล้ว ก็นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ ชําระกายวาจาใจให้สะอาด
หมดจด ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ประพฤติแต่ความดี ละเว้นการกระทํา
ความชัว่ ทัง้ หลาย เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล้วก็จะได้บรรลุถงึ ผลอันประเสริฐ คือจิตใจทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ เต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุข ปราศจากความทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย นี้คอื ผลที่
พระอริยสงฆ์สาวกได้บรรลุถงึ
หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาแล้วนําไปปฏิบตั ิ
ต่อจากนัน้ ท่านก็นาํ เอามาเผยแผ่สงสอนแก่
ั่
พวกเรา หน้าทีข่ องพวกเราจึงอยู่ตรงทีว่ า่ จะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่มปี ญั หาอะไร ไม่มใี ครบังคับ จะดําเนินชีวติ ของเราไปตาม
ความรู้สกึ นึกคิดของเรา ก็ไม่มใี ครว่าอะไร อยากจะทําอะไรก็ทาํ แต่ผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
ตามมานัน้ เราผูก้ ระทําก็จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลนัน้ ไปเท่านัน้ เอง ถ้าได้รบั ความทุกข์ก็อย่าไป
โทษใคร ว่าเป็ นคนสร้างความทุกข์ให้กบั เรา เราเป็ นผูส้ ร้างความทุกข์เอง ด้วยการกระทํา
ของเราทางกายทางวาจาและทางใจ เพราะทําไปตามประสาของเรา ตามความเข้าใจของ
เรา คิดว่ามันดี คิดว่าทําไปแล้ว จะเกิดความร่มเย็นเป็ นสุข ก็ทาํ ไป แต่หารู้ไม่วา่ สิง่ ทีค่ ดิ
ว่าดี ทีใ่ ห้ความร่มเย็นเป็ นสุขกับเรานัน้ มันไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ มันกลับเป็ นตรงกันข้าม
กัน กลับสร้างความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ก็
เป็ นเพราะว่าเราทําตามความเชื่อของเรา
เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อพระธรรมคําสอน ไม่เชื่อพระอริยสงฆ์สาวก เมือ่ ทําไปแล้ว
ผลทีป่ รากฏขึ้นมาเป็ นอย่างไร เราก็ตอ้ งเป็ นผูร้ บั ผลนัน้ ไป เราจะปฏิเสธว่านรกไม่มี
สวรรค์ไม่มี ก็ไม่มใี ครว่าอะไร แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธ พระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่เคย
ปฏิเสธ มีแต่สอนว่านรกมีจริง สวรรค์มจี ริง นรกเป็ นทีอ่ ยู่ทไ่ี ปของผูท้ ท่ี าํ บาป สวรรค์
เป็ นทีอ่ ยู่ทไ่ี ปของผูท้ ท่ี าํ บุญ ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้ชาํ ระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจด หมด
ความโลภความโกรธความหลง ก็ยงั ต้องไปเกิดใหม่หลังจากทีต่ ายไปแล้ว เพราะส่วนที่
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ตายไปนัน้ คือร่างกาย มันไม่มคี วามสําคัญอะไร เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ส่วนทีจ่ ะไปเกิดก็
คือใจ ใจทีย่ งั สะสมความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆอยู่ จะเป็ นใจทีย่ งั
จะต้องไปเกิดใหม่ จะไปเกิดทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ทําบุญก็ได้ไปเกิดที่
ดี ทําบาปก็ได้ไปเกิดทีไ่ ม่ดี นี่คอื หลักตายตัวของจิตใจของพวกเราทุกๆคน พระพุทธเจ้า
จึงทรงตรัสว่า สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมเป็ นของของตน จักทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่
จะต้องเป็ นผู ้รับผลของกรรมนัน้ ไม่วา่ จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็ตาม
ก็หนีไม่พน้ หลักกรรมนี้ไปได้ คือการกระทําทีเ่ ริ่มต้นทีใ่ จ ทีค่ วามคิดของเรา เราคิดสิง่ นัน้
คิดสิง่ นี้ คิดอยากจะทําสิง่ นัน้ คิดอยากจะทําสิง่ นี้ เมือ่ คิดแล้วมันก็ออกไปทางกายทาง
วาจา
เช่นวันนี้คดิ จะมาวัดมาทําบุญ ก็ชวนคนสนิทคนใกล้ชิดว่า วันนี้เราไปทําบุญกันนะ เมือ่
พูดแล้วก็มกี ารกระทํา มีการเตรียมตัว มีการเตรียมข้าวเตรียมของ เมือ่ ถึงเวลาก็เดินทาง
มาทีว่ ดั มาทําบุญ การกระทําทัง้ ๓ นี้เรียกว่ากรรม ความคิดเรียกว่า มโนกรรม การพูด
เรียกว่า วจีกรรม การกระทําทางกายเรียกว่า กายกรรม ก็ปรากฏขึ้นมา กรรมทีท่ าํ ใน
วันนี้เป็ นกรรมดีเรียกว่า กุศลกรรม เมือ่ ทําแล้วก็นาํ มาซึง่ ความสุขในจิตใจ ทําให้จติ ใจ
สูงขึ้นเจริญขึ้น เพราะเป็ นจิตใจทีป่ ระกอบไปด้วยความเมตตา ความกรุณา ไม่ประกอบ
ไปด้วยความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตพยาบาท ซึง่ เป็ นกรรมไม่ดเี รียกว่า
อกุศลกรรม ถ้าคิดว่าควรทําร้ายคนนัน้ เพราะทํามิดมี ริ า้ ยกับเรา ต้องแก้แค้น ก็ชวนเพือ่ น
ไปกัน เอาปื นไปยิงให้ตายเลย การกระทําแบบนี้เป็ นบาป ทําไปแล้วผลทีต่ ามมาก็คอื
ความทุกข์ใจ ความเสื่อมทางจิตใจ ลดระดับจากมนุษย์ไปสู่เดรัจฉานหรือสัตว์นรก
เพราะคิดร้ายปองร้ายต่อผูอ้ น่ื ความอาฆาตพยาบาท ความโกรธ ทําให้คดิ ไปในทางทีไ่ ม่
ดี พูดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี และทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เมือ่ ทําไปแล้วอาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้ แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าไม่มผี ล เพราะอย่างน้อยทีส่ ุดในจิตใจก็มคี วามหวาดกลัวแล้ว เมือ่ ได้
ทําผิดได้ทาํ บาปเช่นฆ่าผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งมีความหวาดกลัว ทีจ่ ะต้องถูกตามจับไปลงโทษ ก็ตอ้ ง
คอยหลบๆซ่อนๆอยู่แบบไม่สบาย อยู่แบบหวาดกลัว
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นี่ก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทํา เมือ่ ตายไปจิตทีม่ คี วามหวาดกลัว มีความอาฆาต
พยาบาท มีความคิดร้ายต่างๆ ก็จะต้องไปเกิดในอบายชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง เป็ นเดรัจฉาน เป็ น
เปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก ก็จะเป็ นผลทีต่ ามมา นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรง
เห็น แล้วนําเอามาเผยแผ่สงสอนให้
ั่
กบั สัตว์โลกอย่างพวกเรา ทีย่ งั มีความมืดบอดอยู่ ยัง
ไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ ไม่เห็นกรรม ไม่รู้วา่ กรรมทีเ่ ราทํากันอยู่ทกุ วันนี้ มีผลอย่างไร
ต่อจิตใจของเรา สร้างความสุขให้มากขึ้น สร้างความเจริญให้มากขึ้น หรือฉุดลากให้
เสือ่ มลงไป ให้มคี วามทุกข์เพิม่ มากขึ้น เราไม่รู้กนั เพราะถูกอํานาจของความหลงปิ ดบัง
ไม่ให้มเี วลามานัง่ คิด มาศึกษา มีแต่จะคอยยุ คอยแหย่ คอยหลอก คอยล่อ ให้เราไปทํา
สิง่ ทีส่ ร้างความเสือ่ มให้กบั เรา โดยหลงว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี ทีจ่ ะพาไปสู่ความสุขความเจริญ จึง
ไม่ค่อยได้มโี อกาสได้คดิ กัน ไม่ค่อยได้มโี อกาสได้ศึกษาพระธรรมคําสอนอันประเสริฐ
ของพระพุทธเจ้า เมือ่ ไม่ได้คดิ ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ใจของเราก็เป็ นเหมือนกับ
คนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื ย่อมมองไม่เห็นอะไร ไม่วา่ จะเป็ นเงินทองเพชรพลอย หรืองูสตั ว์ทเ่ี ป็ น
พิษเป็ นอันตรายต่างๆ เราจะไม่รู้วา่ มีอยู่ในสถานทีน่ นั้ หรือไม่ เพราะมันมืด มองไม่เห็น
ถ้ามีแสงสว่างเช่นไฟฟ้ าหรือไฟฉายก็จะเห็น ฉันใดจิตใจทีถ่ ูกความหลงความมืดบอด
ครอบงําอยู่ก็เป็ นอย่างนัน้ มองไม่เห็นนรก ไม่เห็นสวรรค์ ไม่เห็นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความ
ทุกข์ความเสือ่ มเสีย ไม่เห็นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุขความเจริญ ก็เลยต้องคลําทางไป คลํา
ได้ของดีก็โชคดีไป คลําไปเจอของไม่ดเี ช่นงูพษิ ก็จะโดนงูกดั ก็จะเป็ นโทษเป็ นอันตราย
กับชีวติ การกระทําของเราทุกวันนี้ก็เป็ นอย่างนัน้ บางวันเราก็ทาํ ดี บางวันเราก็ทาํ ไม่ดี
หรือในวันเดียวกันมีทงั้ ทําดีและทําไม่ดี ตอนเช้ามาทําบุญทําความดีกนั พอกลับไปบ้าน
ไปเห็นใครทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจ ก็เกิดความโกรธขึ้นมา ก็ไปดุไปด่าไปว่า ไปทะเลาะ
วิวาท ไปมีเรื่องมีราวกันหรือเห็นสิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจอยากจะได้ พอสังเกตว่าไม่มใี ครมอง ก็
อาจจะฉกฉวยหยิบมา โดยทีไ่ ม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของก่อน นี่ก็เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี
แล้ว คือเป็ นการกระทําบาป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มสี ติเฝ้ าดูการกระทําทางกาย
ทางวาจา ทางใจตลอดเวลา ทุกขณะทีค่ ดิ ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ ทุกขณะทีพ่ ูดว่ากําลังพูด
อะไรอยู่ ทุกขณะทีท่ าํ ว่ากําลังทําอะไรอยู่ ว่าเป็ นบาปหรือเป็ นบุญ หรือไม่เป็ นบาปไม่เป็ น
บุญ นี่คอื การกระทํามีอยู่ ๓ แบบด้วยกัน เป็ นบุญ เป็ นบาป ไม่เป็ นบาปไม่เป็ นบุญ
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วันนี้เรามาทําบุญตักบาตร ถวายทาน กราบพระ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม รักษาศีล อย่างนี้
เรียกว่าเป็ นการทําบุญ เพราะเป็ นการกระทําทีเ่ กิดประโยชน์สุขกับเราและผูอ้ น่ื ไม่มโี ทษ
ตามมา พระก็ได้ความสุขได้ประโยชน์จากอาหารคาวหวานทีญ
่ าติโยมนํามาถวาย ญาติ
โยมก็ได้รบั ความอิม่ เอิบใจ ได้รบั การชําระกิเลสความโลภ ความเห็นแก่ตวั ให้เบาบางลง
ไป ทําให้จติ ใจของผูใ้ ห้มคี วามสุข ผูร้ บั ก็ได้ประโยชน์จากสิง่ ทีไ่ ด้รบั มา เช่น อาหารก็
นํามารับประทานเพือ่ ยังชีพ เพือ่ จะได้มกี าํ ลังวังชาทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าต่อไป เมือ่ ศึกษาและปฏิบตั จิ นบรรลุแล้ว ก็จะได้มาทําประโยชน์ คือนํา
สิง่ ทีต่ นเองได้บรรลุได้รู้มาสังสอนให้
่
กบั ผูอ้ น่ื ต่อไป เพือ่ ผูอ้ น่ื จะได้รบั ประโยชน์จากการ
ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะได้นาํ เอาไปเป็ นแสงสว่างนําทาง พา
ชีวติ ให้กา้ วไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง สู่ความสุขอย่างแท้จริง นอกจากนัน้ แล้ว
เรายังได้ละเว้นจากการกระทําบาปต่างๆ เช่นเสพสุรายาเมา เพราะเมือ่ เมาแล้วก็จะไป
ทะเลาะวิวาท ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปยุ่งกับสามีหรือภรรยาของผูอ้ น่ื เนื่องจากเวลาที่
เสพสุราไปแล้วจะเกิดอาการมึนเมา ไม่มสี ติทจ่ี ะควบคุมความคิดของตนได้ ว่าคิดถูก
หรือคิดผิด คิดดีหรือคิดชัว่ คิดอะไรก็จะทําตามความคิด
อยากจะด่าใครก็ด่า อยากจะพูดจาหยาบคายก็พูด เพราะไม่มสี ติคอยยับยัง้ นัน่ เอง คนที่
เมาสุราจึงเป็ นคนทีน่ ่ารังเกียจ ไม่มใี ครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย แม้จะเป็ นสามีหรือภรรยาที่
รักของตนก็ตาม เมือ่ ได้เสพสุรายาเมาจนเกิดอาการมึนเมา ไม่มสี ติยบั ยัง้ กิริยาวาจาแล้ว
ก็จะเป็ นทีน่ ่ารังเกียจน่ารําคาญ เพราะทําความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื และกับตนเอง ไม่มี
ประโยชน์เลย การกระทําแบบนี้เรียกว่าบาป ส่วนการกระทําอีกอย่างหนึ่งทีไ่ ม่ใช่บาปและ
ไม่ใช่บญ
ุ คือไม่ได้เกิดคุณและโทษ เช่นการดําเนินชีวติ ของเราในแต่ละวัน เพือ่ ดูแล
อัตภาพร่างกายของเรา ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกไปวิง่ ออกกําลังกาย ไปตลาดจับจ่ายซื้อ
ข้าวของมารับประทาน อย่างนี้ไม่เป็ นบุญและไม่เป็ นบาป ไม่ได้เกิดคุณเกิดโทษกับใคร
ถ้าจะเป็ นบุญจะต้องเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื เมือ่ เป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื แล้วก็จะเป็ นคุณ
กับตัวเราตามมาอีกต่อหนึ่ง คือเราทําบุญ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูท้ เ่ี ดือดร้อน ให้มี
ความสุขมีความสบาย ให้พน้ ทุกข์ทางกายหรือทางใจชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง อย่างนี้เรียกว่า
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บุญ เมือ่ ทําแล้วเราก็จะรู้สกึ พอใจ ภูมใิ จ อิม่ เอิบใจ ทีไ่ ด้กระทําความดี นี้คุณประโยชน์ท่ี
ย้อนกับมาหาเรา
ดังนัน้ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ จึงควรมองดูตลอดเวลาว่า เรากําลังคิดไปในทาง
บาปหรือทางบุญ หรือไปในทางไม่ใช่บญ
ุ ไม่ใช่บาป ถ้าคิดไปในทางบุญก็รีบทําเสียอย่าไป
รอ เช่นวันนี้คดิ อยากจะทําบุญก็มาทําบุญเลย คิดอยากจะช่วยใครก็ช่วยเลย อย่าไปคิด
แล้วก็เปลีย่ นใจทีหลัง ถ้าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทาํ ก็ยงั ไม่สมั ฤทธิผล ยังไม่เกิด
ประโยชน์ ยังไม่เป็ นบุญ เช่นเดียวกับความคิดทีไ่ ม่ดี คิดจะไปเสพสุรายาเมา ไปทําร้าย
ผูอ้ น่ื ถ้าเป็ นเพียงความคิด บาปก็ยงั ไม่ปรากฏขึ้นมา ยังไม่สาํ เร็จ จะสําเร็จได้ก็ต่อเมือ่ ได้
ไปพูดไปทําแล้ว เช่นไปชวนกันดืม่ สุรายาเมา แล้วชวนกันไปทําร้ายผูอ้ น่ื เมือ่ ได้ทาํ แล้ว
บาปก็จะเป็ นผลตามมา ความทุกข์ความวุน่ วายใจก็จะตามมา เวลาเราคิดอะไร ถ้ารู้ทนั ก็
เท่ากับเป็ นการดับไฟเสียแต่ตน้ ลม อย่าไปเสียใจตอนทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์
อะไร ไปทําผิดแล้วก็มานัง่ บ่นเสียใจ อย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร ประโยชน์อยู่ขณะที่
คิด เช่นคิดจะไปทําร้ายผูอ้ น่ื ด่าผูอ้ น่ื พูดคําหยาบ พอรู้ป ั๊บก็รบี ระงับดับเสียทันที ด้วย
การให้อภัยผูท้ ท่ี าํ ความไม่พอใจให้กบั เรา เหตุการณ์ทเ่ี ขาทําทีเ่ ขาพูดมันก็ผ่านไปแล้ว
เป็ นเหมือนกับแก้วทีแ่ ตกไปแล้ว จะทําให้เป็ นเหมือนเดิมก็ไม่ได้ เหตุการณ์มนั ผ่านไป
แล้ว ก็ให้มนั แล้วไปเลยก็หมดเรื่อง
อย่าเอามาแบกไว้ในใจ อย่าเอามาคิดเอามาดอง เพราะเป็ นการสุมไฟในหัวอก คือความ
โกรธแค้นพยาบาทให้มมี ากยิง่ ขึ้น จะทําให้อดทนต่อไปไม่ไหว จะต้องไประบาย
ความแค้น ด้วยการพูดและการกระทําทีเ่ สียหาย กลายเป็ นบาปขึ้นมา คนทีเ่ สียหายทีส่ ุด
ก็คอื ตัวเรา ก่อนทีจ่ ะทําเรายังเป็ นคนดียงั เป็ นพระอยู่ แต่พอทําไปแล้วก็กลายเป็ นมารไป
กลายเป็ นคนชัว่ ไป ดังทีพ่ ูดกันว่า แพ้เป็ นพระชนะเป็ นมาร ต้องไม่ไปตอแยไปเอาเรื่อง
ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยให้พูดไป ใครจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป ให้มนั แล้วกันไป จบสิ้น
ไป ไม่ตอ้ งไปฟื้ นฝอยหาตะเข็บ ไปหาเรื่องหาราวกัน พระต้องเป็ นอย่างนี้ รู้จกั ระงับ
ความโกรธ รู้จกั ให้อภัย ผูท้ จ่ี ะเป็ นพระเป็ นผูป้ ระเสริฐได้ตอ้ งรู้จกั ให้อภัย รู้จกั ระงับ
ความโกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท ถ้ายังทําไม่ได้ก็ยงั เป็ นพระไม่ได้ ก็ยงั จะต้องเป็ นมารสลับ
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กับเป็ นพระบ้าง แล้วแต่อารมณ์จะพาไป ถ้าอารมณ์ดกี ็เป็ นพระ อารมณ์รา้ ยก็กลายเป็ น
มารไป ถ้าเป็ นอย่างนี้ใจก็จะขึ้นสวรรค์และตกนรก สลับกันไป เวลาทีโ่ กรธมีความทุกข์
แสดงว่ากําลังตกนรก เวลาทีม่ คี วามสุขเย็นใจจากการให้อภัย ตอนนัน้ ใจก็ข้นึ สวรรค์ มัน
เป็ นอย่างนี้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่มนั ขึ้นๆลงๆ ระหว่างนรกกับสวรรค์อยู่เรื่อยๆ ถ้าปล่อย
ไปตามอารมณ์ต่างๆ
ถ้ามีโลภโมโทสันมากก็จะตกนรกมาก มีความทุกข์ความวุน่ วายใจมาก ถ้ามีธรรมะธัมโม
รู้จกั หักห้ามจิตใจ ระงับความโลภโมโทสันต่างๆ ก็จะขึ้นสวรรค์เป็ นส่วนใหญ่ ในแต่ละ
วันมีแต่อารมณ์ดี มีความสบายใจ มีความสุขใจ เพราะมีธรรมะคอยระงับดับความโลภ
โมโทสันต่างๆ ซึง่ เป็ นเหมือนกับไฟ ธรรมะเป็ นเหมือนกับนํา้ เป็ นสิง่ ทีค่ วรส่งเสริม
บําเพ็ญอยู่อย่างสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะการมีสติเฝ้ าดูใจ ดูความคิดของเราว่ากําลังคิด
อะไรอยู่ คิดแล้วเกิดอารมณ์อะไรตามมา เกิดความโกรธหรือเกิดความโลภหรือเกิด
ความหลง หรือไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วามโกรธ ไม่มคี วามหลง ถ้ารู้แล้วจะได้ควบคุมมัน
ถ้าเกิดความโกรธจะได้รีบระงับ อย่าไปมองสิง่ ทีเ่ ราโกรธ ยิง่ มองยิง่ ทําให้โกรธมากยิง่ ขึ้น
ต้องรีบถอยรีบเดินหนีไป ถ้าเห็นยิง่ ทําให้เกิดความโกรธมากยิง่ ขึ้น สิง่ ไหนทีท่ าํ ให้เรา
โกรธทําให้เราโลภทําให้เราหลง ต้องหนีจากมันไป อย่าไปเห็นมัน อย่าไปอยู่ใกล้มัน
เพราะยิง่ เห็นก็ยง่ิ เกิดความโลภความโกรธความหลง เช่น อยากจะดืม่ สุราแต่รู้วา่ ไม่ดี
อยากจะหยุด ก็ตอ้ งไม่ไปอยู่ใกล้ขวดเหล้า ใกล้ร้านขายเหล้า ใกล้คนกินเหล้า ต้องมาอยู่
วัด เพราะทีว่ ดั ไม่มขี วดเหล้า ไม่มคี นกินเหล้า อยู่วดั ไปนานๆ ต่อไปความโลภความ
อยากจะดืม่ เหล้า ก็จะหายไปเอง นี่คอื วิธีแก้วธิ ีปราบปรามความโลภโมโทสันต่างๆทีม่ อี ยู่
ในจิตในใจ ด้วยสติ คือเฝ้ าดู
เมือ่ ดูแล้วต้องรู้จกั วิธีแก้ เรียกว่าปัญญา ต้องรู้วา่ ทําอย่างไรถึงจะระงับดับความโลภ
ความโกรธ ความหลงได้ ในเบื้องต้นก็ให้ถอยห่างออกมาก่อน อย่าไปอยู่ใกล้สิง่ ต่างๆ ที่
ทําให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ ถอยออกมาแล้ว ก็จะมีเวลาตัง้ สติ มีเวลา
คิด มีเวลาศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะรู้จะเห็นว่าสิง่ ต่างๆทีไ่ ปโลภไปอยาก
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุต่างๆ บุคคลต่างๆ เช่น ลาภ ยศสรรเสริญสุขต่างๆ ล้วนไม่ใช่
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ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้
เป็ นไปตามความต้องการได้ตลอดไป เช่นไม่สามารถบังคับให้สามีภรรยารักเราไปตลอด
ให้ดไี ปตลอด ให้รูปร่างหน้าตาคงเส้นคงวาเหมือนวันแรกทีไ่ ด้พบเห็น เพราะร่างกายมี
ความไม่เทีย่ งเป็ นธรรมดา เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ไปควบคุม
บังคับไม่ได้ จิตใจหรืออารมณ์ต่างๆก็เหมือนกัน บางวันก็อารมณ์ดบี างวันก็รา้ ย
นอกจากคนทีม่ สี ติคอยเฝ้ าดูแลจิตใจดูแลอารมณ์ และรู้จกั วิธีดบั อารมณ์ต่างๆ เช่น
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถกําจัดอารมณ์ทไ่ี ม่ดตี ่างๆ
ให้หมดไปจากใจได้ ไม่มอี ารมณ์อะไรทีจ่ ะมาผลักดัน ให้ไปพูดไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม
ได้เลย
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จึงเป็ นบุคคลทีน่ ่าเคารพเลือ่ มใส น่าชื่นชม
ยินดีอย่างยิง่ เพราะมีแต่ความดีลว้ นๆ อยู่ภายในกายวาจาใจ ไม่วา่ จะคิดอะไรจะพูด
อะไรจะทําอะไร ล้วนเป็ นความคิดทีด่ ี เป็ นคําพูดทีด่ ี เป็ นการกระทําทีด่ ี เป็ นประโยชน์
แก่ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั เสมอ เราจึงมีศรัทธา มีความเชื่อ มีความเคารพนับถือ ในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เพราะท่านสามารถชนะกิเลส ชนะความโลภโมโทสันได้ ส่วนพวกเรา
ทีม่ อี ยู่มากมายก่ายกองในโลกนี้ ไม่มใี ครสักคนหนึ่งทีส่ ามารถเอาชนะความโลภความ
โกรธความหลงได้ ยังอยู่ภายใต้อาํ นาจของความโลภโมโทสันต่างๆ ยังโลภอยากจะได้
อย่างนัน้ อย่างนี้ ยังโกรธเมือ่ ไม่ได้อะไรดังใจ ยังหลงรักหลงชังคนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่
เมือ่ มีสง่ิ เหล่านี้อยู่ในใจมากน้อยเพียงไร ก็มคี วามทุกข์มคี วามวุน่ วายใจมากน้อยเพียง
นัน้ แต่ถา้ ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วนํามาปฏิบตั ิ นํามากําราบความโลภโมโทสัน
ต่างๆให้เบาบางลงไป ก็จะมีความร่มเย็นเป็ นสุขมากขึ้นไปตามลําดับ แห่งการสลายตัวไป
ของความโลภโมโทสันต่างๆ
จึงขอสรุปว่าชีวติ ของเราจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ ก็ตอ้ งมีธรรมะเป็ นเครื่องนําทาง เป็ น
ผูค้ อยกําราบกําจัดความโลภโมโทสันต่างๆ ให้เบาบางลงไปและหมดไปในทีส่ ุด อย่าไป
หลงไปโลภกับสิง่ ต่างๆ เพราะจะฉุดลากพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ขอให้
พยายามต่อสูก้ บั ความโลภความโกรธความหลง ด้วยการนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า
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มาปฏิบตั ิ มีสติคอยเฝ้ าดูการกระทําทางกายวาจาใจตลอดเวลา ถ้าคิดไม่ดกี ็ระงับดับมัน
เสีย ถ้าคิดดีก็ปล่อยออกมา ให้พูดให้ทาํ ไป แล้วจะได้ทาํ แต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทีจ่ ะนํามาซึง่
ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขอย่างแท้จริง จึงขอฝากเรื่องการมีศรัทธาความเชื่อในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้เชื่อมันว่
่ าทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ ทรงสังสอนนั
่
น้ ล้วนเป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจของเรา เราควรน้อม
เอามาประพฤติปฏิบตั ิ แล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมาต่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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