
 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

กาํลงัใจ ๒๑ 

http://www.kammatthana.com/


1 
 

 

 

 

 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะพมิพห์นงัสอืเลม่นี้แจกเป็นธรรมทาน 

ทา่นสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 



2 
 

สารบญั 

กณัฑท์ี ่ หนา้ 

 ๒๔๑  มนุษยก์บัพระพทุธศาสนา 3 

 ๒๔๒  การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 13 

 ๒๔๓  ความด ี 22 

 ๒๔๔  เสริมสรา้งบารม ี 29 

 ๒๔๕  กฎธรรมดาของโลก 37 

 ๒๔๖  ดูแลจติใจดว้ยการทาํบญุ 45 

 ๒๔๗  กาํไรชวีติ 54 

 ๒๔๘  ไมม่ตีวัตน 63 

 ๒๔๙  สุขรอ้น สุขเยน็ 71 

 ๒๕๐  หลกักรรม 78 



3 
 

กณัฑท์ี่ ๒๔๑ 

มนุษยก์บัพระพทุธศาสนา 
๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๙ 

ชวีติของคนเรานัน้เป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ เป็นสิง่ทีย่ากเยน็มากทีจ่ะไดม้าเกดิเป็น

มนุษย ์ การปรากฏขึ้นมาของพทุธศาสนาในแต่ละครัง้ก็เป็นสิง่ทีย่ากเยน็มากเช่นเดยีวกนั 

โอกาสทีเ่ราไดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดม้าพบพระพทุธศาสนา จงึถอืวา่เป็นลาภอนั

ประเสริฐ เป็นสิง่ทีไ่มเ่กดิขึ้นไดง้า่ยๆ เพราะเหตปุจัจยัทีจ่ะทาํใหเ้กดิเป็นมนุษยก์็เป็นสิง่ที่

ยากอย่างยิง่ คอืผูท้ีจ่ะมาเกดินัน้จะตอ้งไดร้กัษาศีลมาอย่างสมํา่เสมอ และเมือ่ถงึเวลาจะ

มาเกดิเป็นมนุษยก์็ยงัตอ้งมาแย่งควิกนั เพราะการเกดิของมนุษยน์ัน้มจีาํนวนไมม่าก 

เมือ่เปรียบเทยีบกบัพวกมดพวกแมลงพวกสตัวต่์างๆ เขาจะมลูีกออกมาครัง้ละเป็นฝูง 

เช่นปลาจะออกมาครัง้ละเป็นฝูง แมลงต่างๆก็จะออกมาครัง้ละเป็นฝูง สตัวอ์ืน่ๆก็

ออกมาเป็นครอก ครัง้ละหลายๆตวัดว้ยกนั แต่สาํหรบัมนุษยเ์รานัน้โดยท ัว่ไปจะออกมา

ไดเ้พยีงครัง้ละหน่ึงคนเท่านัน้เอง โอกาสที่เราจะไดม้าเกดิเป็นมนุษยจ์งึเป็นสิง่ทีย่ากกวา่

การไปเกดิเป็นเดรจัฉานหลายรอ้ยเท่า เพราะการเกดิเป็นเดรจัฉานนัน้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมี

ศีล ไมต่อ้งละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี โกหก

หลอกลวง เพราะการประพฤตเิหลา่น้ีเป็นเหตปุจัจยัใหไ้ปเกดิเป็นเดรจัฉานกนั เป็นแมลง 

เป็นสตัวต่์างๆ  

แต่จะมาเกดิเป็นมนุษยน้ี์ตอ้งละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมาต่างๆ ถา้ไมส่ามารถรกัษาขอ้ปฏบิตัทิ ัง้หา้ขอ้น้ีได ้

โอกาสทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์แทบจะไมม่เีลย เพราะศีลเป็นเหมอืนกบัต ัว๋ เวลาจะขึ้น

รถหรือเครื่องบนิ ก่อนทีจ่ะขึ้นไปไดเ้ราตอ้งตตี ัว๋ก่อน ถา้ไมม่ตี ัว๋เจา้หนา้ทีห่รือพนกังาน ก็

จะไมใ่หเ้ราขึ้นไปนัง่บนรถหรือบนเครื่องบนิ เพราะไมม่ตี ัว๋ ฉนัใดเหตปุจัจยัทีจ่ะทาํใหเ้รา

มาเกดิเป็นมนุษยก์็คอืศีลหา้น่ีเอง นอกจากศีลหา้แลว้เรายงัตอ้งไปเขา้ควิไปแย่งกบัคน
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อืน่ เหมอืนกบัทีเ่ขาสอบเอน็ทรานซก์นั ปีหน่ึงมนีกัเรียนสอบเอน็ทรานซก์นัเป็นจาํนวน

แสน แต่โรงเรียนรบัไดเ้พยีงไมก่ี่หมืน่คนเท่านัน้เอง ถงึแมจ้ะเรียนจบมาแลว้แต่เมือ่มา

สอบก็ยงัตอ้งมาแขง่กบัคนอืน่อกี เช่นเดยีวกบัการมาเกดิเป็นมนุษย ์ ถงึแมเ้ราจะมศีีล

แลว้ เราก็ยงัอาจจะตอ้งมาแขง่กบัคนอืน่อกี ถา้เขารกัษาศีลไดม้ากกวา่เรา บริสุทธิ์กวา่เรา 

เขาก็มโีอกาสไดเ้กดิก่อนเรา ถา้ศีลของเราสูเ้ขาไมไ่ดเ้ราก็ยงัจะตอ้งรอไปก่อน ยงัตอ้งไป

เกดิเป็นอย่างอืน่ก่อน ไปใชก้รรมอย่างอืน่ก่อน จนกวา่จะมโีอกาสมาเกดิเป็นมนุษย ์น่ีคอื

ความยากเยน็ของการเกดิเป็นมนุษย ์ 

การเกดิของพระพทุธศาสนา ก็เป็นสิง่ทีย่ากยิง่กวา่การเกดิเป็นมนุษยอ์กีหลายรอ้ยเท่า

ทเีดยีว เพราะ ๑. จะตอ้งมพีระพทุธเจา้มาเกดิเป็นมนุษย ์ ๒. เมือ่เกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ก็

ยงัตอ้งมาปฏบิตัธิรรม จนกวา่จะบรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมา โดยไมม่ี

ใครสามารถช่วยหรือส ัง่สอนชี้ทางใหก้บัพระพทุธเจา้ไดเ้ลย นอกจากพระพทุธเจา้จะตอ้ง

เป็นผูค้ลาํทางไปเอง ทดสอบทดลองวธิีการต่างๆ ถูกบา้งผดิบา้ง จนกวา่จะไดบ้รรลเุป็น

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมา ๓. เมือ่ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้แลว้ก็ไมแ่น่วา่จะประกาศ

ศาสนาหรือไม ่ พระพทุธเจา้บางพระองคเ์มือ่ทรงบรรลแุลว้ก็ไมท่รงประกาศ ไมท่รงส ัง่

สอนสตัวโ์ลก ก็ทรงเป็นพระปจัเจกพระพทุธเจา้ไป พระพทุธเจา้บางพระองคท์รงมี

ความสามารถมากในการประกาศส ัง่สอนสตัวโ์ลก ก็ทรงประกาศพระศาสนา เช่น

พระพทุธเจา้ของพวกเราทีพ่วกเราใหค้วามเคารพกราบไหวบู้ชาอยู่ทกุวนัน้ี ทรงเป็นผูม้ี

พระปญัญาบารมมีาก ทรงสามารถประกาศสอนพระศาสนาใหแ้ก่สตัวโ์ลกไดอ้ย่าง

มากมาย จงึปรากฏมพีระพทุธศาสนาขึ้นมา  

เหตปุจัจยัสาํคญัสองประการ ทีจ่ะทาํใหเ้ราดาํเนินหรือปฏบิตัตินใหห้ลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้หลายได ้ ก็คอืการไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ละไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ความทกุขท์ี่

เกดิจากการเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย จะไดร้บัการปลดเปลื้องใหห้มดสิ้นไป ในขณะ

ทีเ่ราเป็นมนุษยแ์ละไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา เพราะถา้เกดิเป็นมนุษยแ์ต่ไมไ่ดพ้บ

พระพทุธศาสนา โอกาสทีเ่ราจะดาํเนินใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายนัน้ย่อมเป็นสิง่ที่

ยากเยน็อย่างมาก เพราะการทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุขน้ี์ได ้เป็นการเดนิทางทีเ่ราไมเ่คย
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ไปมาก่อน ถา้เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัเราหลงทางอยู่ในป่าใหญ่ หาทางออกจากป่าไมไ่ด ้

ถา้จะออกจากป่าไดโ้ดยงา่ย ก็ตอ้งมผูีรู้จ้กัทางนาํทาง ถา้มนีายพรานทีช่าํนาญป่า เดนิ

ผ่านมาก็จะเป็นโชคของเรา เพราะเขาจะพาใหเ้ราออกจากป่าไดอ้ย่างงา่ยดาย 

พระพทุธเจา้หรือพระพทุธศาสนาก็เปรียบเหมอืนกบันายพราน ทีส่ามารถพาคนทีห่ลง

ทางในป่า ใหอ้อกจากป่าไดอ้ย่างปลอดภยั พวกเราจงึถอืวา่มโีชคมวีาสนาอย่างยิง่ คอื

หน่ึงไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ และสองไดพ้บพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นเหมอืนผูน้าํทางพาชวีติ

ของพวกเราใหอ้ยู่ห่างไกลจากความทกุขท์ ัง้หลาย น่ีคอืความโชคดขีองพวกเรา แต่พวก

เราจะรูห้รือไมน่ ัน้ก็อกีเรื่องหน่ึง  

บางคนไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ลว้ ไดเ้กดิในเมอืงพทุธแลว้ แต่กลบัไมเ่หน็คุณค่าเหน็

ประโยชนข์องการไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไดพ้บพระพทุธศาสนา กลบัใชช้วีติแบบไรค่้า ดว้ย

การยุ่งเกี่ยวกบัพวกอบายมขุต่างๆ กนิเหลา้เมายา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคน

ชัว่เป็นมติร การกระทาํเหลา่น้ีลว้นเป็นการกระทาํทีจ่ะฉุดลากใหผู้ก้ระทาํไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่

กองทกุขน์ ัน่เอง คนทีก่ระทาํตนอย่างน้ีเป็นเหมอืนกบัคนหูหนวกตาบอด เกดิมาเป็น

มนุษยก์็ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการเป็นมนุษย ์ เพราะไมส่ามารถทาํกจิทีจ่ะทาํตนใหเ้ป็น

มนุษยท์ีป่ระเสริฐ อย่างพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายได ้ แต่บางคนก็หูดี

ตาด ี เมือ่ไดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดพ้บพระพทุธศาสนา ไดย้นิคาํสอนอนัประเสริฐของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหป้ฏบิตัเิพือ่ใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ก็เกดิศรทัธา 

เชื่อวา่การประพฤตปิฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นการกระทาํทีด่ทีีว่เิศษ

ทีเ่ลศิทีสุ่ด ไมม่อีะไรทีจ่ะด ี ทีจ่ะวเิศษ ทีจ่ะเลศิ เท่ากบัการปฏบิตัติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะสิง่ทีเ่ราจะไดร้บันัน้มคุีณค่ายิง่กวา่สิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี ไมว่า่จะ

เป็นเงนิทองมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ไมว่า่จะเป็นตาํแหน่งฐานะทีสู่งส่งขนาดไหนก็ตาม ไม่

วา่จะมบีริษทับริวารมากนอ้ยเพยีงใดก็ตาม ไมว่า่จะมคีวามสุขทีเ่กดิจากการไดเ้สพรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม สิง่เหลา่น้ีเมือ่เปรียบเทยีบกบั

ความหลดุพน้จากความทกุขแ์ลว้ ก็เปรียบเทยีบกนัไมไ่ดเ้ลย เหมอืนสวรรคก์บันรก  
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สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท่านไดบ้รรลถุงึ คอืพระนิพพาน การสิ้นสุดแห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดินัน้ เปรียบเทยีบแลว้เป็นเหมอืนกบัสวรรค ์ ส่วนสิง่ทีพ่วกเรามกีนั

อยู่ทกุวนัน้ี ไมว่า่จะมเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร มตีาํแหน่งฐานะสูงมากนอ้ยเพยีงไร มี

บริษทับริวารมากนอ้ยเพยีงไร มคีวามสุขจากการไดเ้สพรูป เสยีง กลิน่ รส มากนอ้ย

เพยีงไร ก็เหมอืนกบัความสขุในนรกนัน่แหละ เพราะความสุขน้ีมกัมคีวามทกุขม์าคอย

เพ่นพ่านใหเ้ราไดส้มัผสัอยู่เสมอ พวกเราจงึบ่นกนัทกุวนัวา่มคีวามทกุขก์นั อยู่ไมเ่ป็นสุข

กนั แต่แทนทีจ่ะหาวธิทีีร่กัษาความทกุขเ์รากลบัไมส่นใจ หรือถา้สนใจก็ยงัไมส่นใจ

เท่าทีค่วร ถา้เราลองปฏบิตัดูิตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ เราจะเริ่มเหน็ผลทลีะ

เลก็ทลีะนอ้ย แลว้ต่อไปเราจะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ทีจ่ะปฏบิตัติามพระพทุธเจา้มาก

ยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถปฏบิตัไิดเ้ต็มทีเ่ลย  

ในเบื้องตน้เราก็ตอ้งอาศยัการถูไถ การฉุดลาก การบงัคบั เพราะการทาํบญุทาํทาน การ

รกัษาศีล การปฏบิตัธิรรม การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี เป็นสิง่ทีย่ากสาํหรบัพวกเรา เพราะไม่

เคยทาํมาก่อนนัน่เอง ไมค่่อยถนดั เหมอืนคนทีเ่คยใชแ้ต่มอืขวา แลว้ตอ้งมาใชม้อืซา้ย 

จะรูส้กึวา่ไมค่่อยถนดั แลว้จะไมอ่ยากทาํ แต่ถา้เรารูว้า่มนัจาํเป็น เช่นมอืขวาเสยีไปใช ้

งานไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งมาหดัใชม้อืซา้ย เมือ่หดัใชไ้ปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะถนดักบัการใชม้อื

ซา้ย เพราะมอืซา้ยกบัมอืขวาก็ไมม่คีวามแตกต่างกนั แตกต่างอยู่ทีใ่จของเรา ทีเ่คยใช ้

เคยถนดัมอืไหน ก็จะชอบใชม้อืนัน้ ถา้เราเคยใชม้อืขวามาประจาํ เราก็จะชอบใชม้อืขวา 

จะไมค่่อยชอบใชม้อืซา้ยเท่าไร เพราะไมส่ามารถใชไ้ดอ้ย่างคลอ่งแคลว่วอ่งไว ได ้

เหมอืนกบัการใชม้อืขวา  

การประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เป็นอย่างนัน้ พวกเราไม่

ค่อยไดท้าํกนัมานัน่เอง เราไมค่่อยไดท้าํบญุกนัมาก เราไมค่่อยไดร้กัษาศีลกนั เราไม่

ค่อยไดเ้ขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมปฏบิตัธิรรมกนั พอจะตอ้งทาํกนัแต่ละครัง้ ก็รูส้กึวา่มนั

ลาํบาก มนัยาก ไมเ่หมอืนกบัเวลาทีเ่ราออกไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปดูหนงัฟงัเพลง 

ไปกนิอาหารตามรา้นอาหารตามโรงแรมต่างๆ แทบจะไมต่อ้งมคีนชวนเลย ขอใหรู้ว้า่จะ

ไปเท่านัน้แหละ ขึ้นไปนัง่รออยู่ในรถแลว้ เพราะน่ีคอืความถนดัของพวกเรา ส่วนใหญ่
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พวกเราจะถนดักบัการหากามสุข หาเงนิหาทองกนั แต่เราไมค่่อยถนดัในการหาบญุหา

กศุล หาธรรมะกนั ชวีติของพวกเราจงึวนเวยีนอยู่กบัความทกุข ์ อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

เพราะการกระทาํของเราไมไ่ดเ้ป็นการชาํระ เป็นการลดละความทกุข ์ ทีม่อียู่ในใจของเรา

ใหน้อ้ยลงไป แต่กลบัเป็นการสะสม เป็นการเพิม่ความทกุขใ์หม้มีากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ 

สะสมภพชาตใิหม้ต่ีอไปเรื่อยๆ เพราะความไมรู่น้ ัน่เอง  

พวกเรายงัเป็นพวกหูหนวกตาบอด ยงัไมรู่จ้กัทางทีจ่ะพาพวกเราไปสู่ความสิ้นทกุข ์

นัน่เอง เรายงัคดิวา่ความสิ้นทกุขข์องพวกเรา ก็คอืการหาความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ จากสิง่

ต่างๆในโลกน้ี เช่นหาความสุขจากคนนัน้ หาความสุขจากคนน้ี หาความสุขจากสิง่นัน้ หา

ความสุขจากสิง่น้ี หาความสุขจากการกระทาํเรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่มนัก็เป็นความสุขช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว พอผ่านไปมนัก็หมดไป ปลอ่ยใหเ้ราอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ปลอ่ยใหเ้รามี

ความอยาก มคีวามตอ้งการ ทีจ่ะหาความสุขเพิม่เตมิขึ้นไปอกี เพราะความสุขแบบน้ีหา

มาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมท่าํใหเ้กดิความอิม่ เกดิความพอขึ้นมาในจติในใจ น่ีคอืวถิี

ชวีติของพวกเรา ความถนดัของพวกเราอยู่ทางน้ี  

แต่พวกเราโชคดชีาตน้ีิไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าพบคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอน

วา่ วถิชีวีติของพวกเราทีด่าํเนินกนัอยู่ทกุวนัน้ีเป็นทางทีไ่มถู่กตอ้ง ไมไ่ดเ้ป็นทางทีพ่าไปสู่

ความสิ้นทกุข ์ ไมไ่ดพ้าไปสู่การดบัทกุข ์ วถิทีางทีจ่ะพาพวกเราไปสู่ความสิ้นทกุขด์บัทกุข ์

นัน้ตอ้งเป็นวถิทีางของพระพทุธเจา้ คอืวถิแีห่งทาน ศีล และภาวนา ทาํบญุทาํกศุล ละ

เวน้จากการกระทาํบาป และชาํระจติใจ ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิเจริญวปิสัสนา น่ีเท่านัน้ที่

จะเป็นทางทีจ่ะพาเราไปสู่ความสุขอย่างแทจ้ริง เป็นทางทีจ่ะพาเราไปสู่ความอิม่ ความพอ 

เป็นทางทีจ่ะพาเราไปสู่ความสิ้นทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ ไมม่ทีางอืน่ มทีางน้ีทางเดยีวเท่านัน้ 

พวกเราจะมาหรือไมม่า ก็ไมม่ใีครบงัคบัเราได ้ 

แต่คนทีฉ่ลาด เมือ่ตอ้งพจิารณา เมือ่ตอ้งเลอืกระหวา่งทางสองทาง ทางเก่าทีเ่ราเคยเดนิ

อยู่ ทีม่แีต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ผสมกบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ ทีเ่ราแสวงหามาไดใ้น

แต่ละครัง้ กบัวถิทีางของพระพทุธเจา้ ทีใ่นเบื้องตน้จะเต็มไปดว้ยความยากความลาํบาก 

ความทกุขค์วามทรมาน แต่เมือ่ไดฟ้นัฝ่าความยาก ความลาํบาก ความทกุขไ์ปทลีะเลก็ที
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ละนอ้ยแลว้ ต่อไปจติของเราจะมกีาํลงัมากยิง่ขึ้น มพีลงัมากยิง่ขึ้น จะมคีวามสามารถที่

จะต่อสูก้บัความทกุข ์ความยาก ความลาํบาก ทีเ่กดิจากการทาํความด ีทีเ่กดิจากการละ

การกระทาํความชัว่ ทีเ่กดิจากการต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่

ภายในใจของเรา จนกลายเป็นเรื่องงา่ยไป เพราะเกดิความชาํนาญ เกดิความถนดัขึ้นมา

นัน่เอง เมือ่เกดิความถนดัเกดิความชาํนาญแลว้ ก็ไมต่อ้งบงัคบัอกีต่อไป จะทาํไปอย่าง

อตัโนมตั ิทาํไปอย่างสบายอกสบายใจ  

ในเบื้องตน้ เราจงึตอ้งใชค้วามอดทน ตอ้งใชค้วามพยายาม ตอ้งพยายามผลกัดนัตวัเรา

เอง ดงึตวัเราเองเขา้หาศาสนา เขา้หาธรรมะอยู่เรื่อยๆ เช่นวนัเสาร ์วนัอาทติย ์วนัหยุดฯ 

แทนทีจ่ะไปเทีย่วกนั ไปกนิเหลา้เมายา ไปเลน่กนั ก็ขอใหล้ดจาํนวนลง ลดมนัลงมา 

แลว้เอาเวลาทีไ่ปเทีย่วไปเลน่น้ีมาหาพระศาสนา การหาพระศาสนาน้ีก็หาไดห้ลายวธิี

ดว้ยกนั ถา้มโีอกาสมาวดัไดก้็มา ถา้ไมม่โีอกาส อยู่บา้นหาหนงัสอืธรรมะอ่านก็ได ้มเีทป

ธรรมะก็เปิดเทปธรรมะฟงั หรือเปิดวทิยุ เปิดโทรทศันท์ีม่กีารแสดงพระธรรมเทศนา 

อย่างน้ีก็ถอืวา่เราไดเ้ขา้วดัแลว้ เพราะวดัไมใ่ช่เป็นสถานที ่วดัเป็นที่ๆ มธีรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ วดัเป็นสถานที ่ ทีเ่ราสามารถปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

ได ้ ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้าวดั เราก็ยงัรกัษาศีลได ้ อยู่บา้นเราก็รกัษาศีลได ้ ละเวน้จากการฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมาได ้ เรา

สามารถปฏบิตัไิดไ้มว่า่เราจะอยู่ในวดัหรืออยู่นอกวดั  

เราจะนัง่สมาธิ เดนิจงกรมทีไ่หน เราก็สามารถทาํได ้ ขณะทีเ่รานัง่อยู่ในรถเราก็สามารถ

ทาํสมาธิได ้ แทนทีจ่ะนัง่แลว้ก็ดูสิง่นัน้สิง่น้ีไป เราก็หลบัตา กาํหนดจติใจของเรา ใหอ้ยู่

กบัคาํบริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ หรือจะสวดเจริญพระพทุธมนต ์ เจริญพระพทุธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณไปเรื่อยๆก็ได ้ อย่างน้ีก็ถอืวา่ไดป้ฏบิตัธิรรมแลว้ ไดภ้าวนา

แลว้ หรือเวลาเราเหน็อะไร สมัผสักบัอะไร เราก็สอนก็เตอืนตวัเราเองวา่สิง่ทีเ่ราเหน็ สิง่ที่

เราสมัผสัน้ี เป็นของไม่เทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถา้ไปยดึไปตดิ

ไปยนิดอียากได ้เวลาทีไ่มไ่ดข้ึ้นมาเราจะเสยีใจ มคีวามทกุข ์หรือเวลาไดม้าแลว้ แต่ตอ้ง

เสยีมนัไป เราก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ ทางทีด่แีลว้เราไมค่วรไปยดึไปตดิกบัมนั  



9 
 

ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัมนั ก็อย่าไปเอามา ถา้มคีวามจาํเป็น ก็ตอ้ง

เตอืนสตดิว้ยปญัญาเสมอวา่ สิง่ทีเ่รามน้ีีมนัไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด ไมช่า้ก็เร็วมนัก็ตอ้ง

จากเราไป หรือไมเ่ช่นนัน้เราก็ตอ้งจากมนัไป น่ีเป็นเรื่องธรรมดาของสิง่ต่างๆในโลกน้ี ถา้

คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ก็ถอืวา่เราไดเ้จริญปญัญา ไดเ้จริญวปิสัสนาแลว้ เท่ากบัไดบ้าํเพญ็

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน โดยทีเ่ราไมต่อ้งไปเขา้วดั แต่ถา้มโีอกาสเขา้วดั โอกาสที่

เราจะปฏบิตั ิก็จะมมีากยิง่ขึ้น และงา่ยกวา่การปฏบิตัอิยู่นอกวดั เพราะเวลาอยู่ในวดันัน้

บรรยากาศต่างๆ จะช่วยส่งเสริม ช่วยใหเ้ราไดป้ฏบิตัธิรรม เวลาอยู่นอกวดัน้ีเราตอ้งฝืน

กบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ เพราะคนรอบตวัเราไมไ่ดป้ฏบิตัเิหมอืนเรา  

แต่ถา้ไดม้าอยู่ในวดัแลว้ คนทีอ่ยู่ในวดัก็มกีารปฏบิตัคิลา้ยๆกนั จะถอืศีลแปดไม่

รบัประทานขา้วเยน็ก็ไมม่ปีญัหาอะไร เพราะคนในวดัก็ไมม่ใีครรบัประทานอาหารเยน็กนั 

พอตกเยน็ก็ไมม่อีะไรมาย ัว่กเิลสใหห้วิโหยขึ้นมา แต่ถา้อยู่บา้นถอืศีลแปดคนเดยีว แต่

คนอืน่เขาไมไ่ดถ้อืศีลแปดไปกบัเราดว้ย เวลาตอนเยน็เขาก็กนิขา้วกนั ทาํกบัขา้วกบัปลา

กนิกนั กลิน่อาหารมนัก็โชยมาใส่จมกูเรา ทาํใหเ้ราตอ้งทรมาน เพราะเมือ่ไดด้มกลิน่

อาหารแลว้ก็เกดิความอยากขึ้นมา เมือ่มคีวามอยากแลว้ก็จะมคีวามทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้

ไมไ่ดเ้ขา้วดั เราก็ตอ้งพยายามปฏบิตัไิป อยู่นอกวดัก็ปฏบิตัไิด ้ ขอใหจ้ติใจเรามคีวาม

เขม้แขง็เท่านัน้ เมือ่เราต ัง้จติต ัง้ใจจะรกัษาศีล ก็พยายามรกัษาใหไ้ด ้ เพราะถา้จะรอมา

เขา้วดันัน้มนัอาจจะสายเกนิไป หรือชา้เกนิไป หรือนอ้ยเกนิไป เพราะอาทติยห์น่ึงเรา

อาจจะเขา้วดัไดเ้พยีงครัง้เดยีว เช่นวนัน้ีญาตโิยมมาวดักนัได ้ แต่อกีหกวนันัน้ ก็ตอ้งมี

ธุระ มภีารกจิต่างๆมากมาย  

เราจงึควรสอดแทรกการปฏบิตัใินขณะทีเ่ราอยู่นอกวดั เช่นในเบื้องตน้ก็ฝึกสต ิ เวลาทาํ

อะไรก็ใหม้สีตอิยู่กบัเน้ือกบัตวั ใหรู้ว้า่เรากาํลงัทาํอะไร กาํลงัพูดอะไร อย่าใหใ้จของเรา

ไปอยู่ไกล อย่าไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี อย่าไปคดิเรื่องอดตีเรื่องอนาคต พยายามใหอ้ยูก่บั

ปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัสิง่ทีเ่รากาํลงัทาํอยู ่ เช่นเรากาํลงัเขยีนหนงัสอื ก็ใหอ้ยู่กบัการเขยีน

หนงัสอื กาํลงัทาํกบัขา้ว ก็ใหอ้ยู่กบัการทาํกบัขา้ว อย่าทาํกบัขา้วไปแลว้ก็คดิถงึเรื่องเมือ่

วานน้ี หรือเรื่องทีจ่ะทาํในวนัพรุ่งน้ี จติใจของเราจะไมน่ิ่ง จะวอกแวก แกวง่ไปแกวง่มา 
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แลว้จะมอีารมณ์ต่างๆเกดิขึ้นมา ทาํใหม้คีวามรูส้กึทีไ่มด่ตีามมา แต่ถา้คอยควบคุมจติใจ

ดว้ยสตใิหอ้ยู่กบัการกระทาํในปจัจบุนั ไมว่า่จะทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ แลว้

จติของเราจะน่ิง จะไมแ่กวง่ไปแกวง่มา จะมคีวามสงบ มคีวามเยน็ มคีวามสบาย  

น่ีคอืการปฏบิตัทิีเ่ราสามารถปฏบิตัไิดเ้สมอ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนแห่งหนตาํบลใด แต่ถา้อยู่

ในทีท่ีม่คีวามพลกุพลา่นมากๆ ก็จะมเีครื่องรบกวนจติใจมาก จะทาํใหก้ารควบคุมสติ

ค่อนขา้งจะยากลาํบาก ไมเ่หมอืนกบัเวลาทีเ่ราอยู่คนเดยีว อยู่ในสถานทีส่งบสงดั ไมม่ี

คนพลกุพลา่น เวลาจะควบคุมสตคิวบคุมจิตใจใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ก็จะงา่ยกวา่มาก จติใจ

ก็จะสงบ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข งา่ยกวา่การปฏบิตัทิ่ามกลางสิง่ต่างๆ คนต่างๆ การ

กระทาํต่างๆ จงึขอใหเ้ราเขา้ใจเสมอวา่ วดัทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ถานที ่วดัอยู่ทีก่ารปฏบิตัิ

ของเรา ถา้เราปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมว่า่เราจะอยู่ทีไ่หนแหง่ใด 

เราก็ไดเ้ขา้วดัอยู่แลว้ เช่นเหน็คนเดอืดรอ้น พอทีจ่ะช่วยเหลอืเขาได ้ เหน็คนแก่จะเดนิ

ขา้มถนน ก็ช่วยพาขา้มถนน เสยีสละเวลาสกัหน่อย แทนทีจ่ะรีบเดนิหนีไป ก็ยอม

เสยีเวลาพาคนแก่ขา้มถนน ไปชา้หน่อย แต่ไดท้าํประโยชนอ์ย่างน้ีก็เรียกวา่เป็นการ

ทาํบญุทาํกศุลแลว้  

จงึขอใหม้องวา่วดัอยู่ทีค่วามประพฤตขิองเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในขณะใดใน

เวลาใดทีเ่ราคดิด ี พูดด ี ทาํด ี ในขณะนัน้เราก็อยู่ในวดัแลว้ เราถงึวดัแลว้ ไดบู้ชาพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ ดว้ยการปฏบิตับูิชา โดยไมต่อ้งไปซื้อดอกไมธู้ปเทยีน ไม่

ตอ้งไปหาพระพทุธรูปเพือ่กราบไหวบู้ชา เพยีงแต่คดิด ี พูดด ี ทาํด ี เราก็ไดบู้ชาพระ

รตันตรยั ไดบู้ชาพระพทุธเจา้แลว้ เมือ่ไดบู้ชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ ผลก็คอื

มงคลย่อมเกดิขึ้นกบัเรา ดงัในพระบาลทีีท่รงตรสัไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคล

มตุตมงั การบูชาบคุคลหรือสิง่ทีส่มควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิง่ เช่นเวลาเรามาวดั

เรามากราบพระ จดุธูปเทยีนดอกไม ้ ระลกึถงึพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

น่ีคอืการกระทาํทีเ่ป็นมงคล เพราะเมือ่เราระลกึถงึพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆ

คุณแลว้ เราก็จะระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ระลกึถงึการคดิด ีพูดด ีทาํด ี
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วนัน้ีเรากราบพระแลว้ ขณะน้ีจติใจของเราคดิด ี พูดด ี ทาํด ี เราไมไ่ดค้ดิรา้ยกบัใคร 

ไมไ่ดท้าํรา้ยใคร เรานัง่อยู่ในความสงบ อย่างน้ีก็ถอืวา่ไดค้ดิด ีพูดด ีทาํดแีลว้  

ถา้เราสามารถรกัษาจติใจของเรา รกัษากาย วาจา ใจของเรา ใหส้งบไดอ้ย่างน้ีตลอดเวลา

แลว้ รบัรองไดว้า่จะไมม่เีรื่องเลวรา้ยต่างๆ เกดิขึ้นกบัชวีติของเรา เรื่องเลวรา้ยต่างๆ ที่

มนัเกดิขึ้นนัน้ ก็เพราะกาย วาจา ใจของเรามนัไมส่งบ มนัไมน่ิ่ง มนัวุ่นวาย มนัคดิไมด่ ี

พูดไมด่ ีทาํไมด่ ีแลว้ก็นาํไปสู่เรื่องราวต่างๆ ปญัหาต่างๆตามมา ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถา้เรา

ระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ระลกึถงึการคดิด ีพูดด ีทาํดอียู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะ

ทาํใหเ้ราสามารถตัง้อยู่ในความด ีตัง้อยู่ในความสงบ ตัง้อยู่ในความสุขได ้ทาํใหช้วีติของ

เราอยู่ไกลจากความทกุข ์ อยู่ไกลจากความวุน่วายใจท ัง้หลาย การมวีดัหรือการเขา้วดัจงึ

เป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัชวีติของเรา เพราะจะพาใหช้วีติของเราไปสู่ความร่มเยน็

เป็นสุข ห่างไกลจากความทกุขค์วามวุน่วายใจท ัง้หลาย  

จงึอยากจะใหท้่านท ัง้หลาย ใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้วดั เขา้หาพระพทุธศาสนา เพราะ

การทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดม้าพบพระพทุธศาสนาน้ีเป็นโอกาสทีด่ทีีสุ่ดแลว้ ไมม่ี

โอกาสอนัไหนจะดเีท่ากบัโอกาสน้ี เพราะเราจะสามารถปฏบิตัจินจติของเราหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ หลดุพน้จากความโลภ 

ความโกรธ ความหลงท ัง้หลายได ้ไมม่ภีพไหนชาตไิหน ไมม่เีวลาใด ทีจ่ะวเิศษเท่ากบัภพ

น้ีชาตน้ีิแลว้ จงึอยากจะใหท้่านท ัง้หลายอย่าปลอ่ยใหภ้พชาตอินัประเสริฐน้ี กบั

พระพทุธศาสนาทีม่คีาํสอนอนัประเสริฐน้ี หลดุลอยจากมอืไป หลดุลอยจากใจไป โดยที่

ไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไรเลย ดว้ยการบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม ดว้ยการเขา้วดั ดว้ยการทาํบญุ

ใหท้าน ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ดว้ยการรกัษาศีลอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ และ

เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ใหใ้ชเ้วลาทีม่อียู่น้ีต่อการบาํเพญ็ ต่อการปฏบิตัติลอดเวลา แลว้รบัรอง

ไดว้า่สิง่ทีเ่ลศิ สิง่ทีว่เิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดค้รอบครอง

เป็นสมบตันิ ัน้ก็จะเป็นสมบตัขิองพวกเราเช่นเดยีวกนั เพราะสมบตัชิิ้นน้ีไมม่ลีขิสทิธิ์ ไม่

มใีครสามารถเก็บไวส้าํหรบัตนเองได ้ เป็นสมบตัส่ิวนกลาง ใครสามารถปฏบิตัไิด ้ ก็

สามารถรบัรางวลัน้ีไดเ้ช่นเดยีวกนั ไมเ่หมอืนกบัรางวลัทีอ่อกในลอตเตอรี่ จะมรีางวลัที่
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หน่ึงเพยีงรางวลัเดยีว แลว้คนถูกก็ถูกไดค้นเดยีว แต่น่ีเป็นรางวลัทีท่กุคนมสีทิธิ์ทีจ่ะถูก

ได ้ ถา้ปฏบิตัใิหถ้งึเท่านัน้เอง จงึขอฝากเรื่องราวของการมาวดั เรื่องราวของการมาเกดิ

เป็นมนุษยแ์ละการไดม้าเจอพระพทุธศาสนา ใหท้่านไประลกึไปพนิิจพจิารณา เพือ่ให ้

เกดิเป็นคตสิอนใจ ใหไ้ดม้าบาํเพญ็มาปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๔๒ 

การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
๒๖ สงิหาคม ๒๕๔๙ 

การมาวดัเป็นการมาพฒันาชวีติจติใจ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เป็นการพฒันาชีวิตจติใจที่ย ัง่ยืนอย่างแทจ้รงิ ในโลกน้ีมกีารพฒันาอยู ่๒ 

แบบดว้ยกนั คอืแบบทีย่ ัง่ยนืและแบบทีไ่มย่ ัง่ยนื แบบทีไ่มย่ ัง่ยนืก็คอืการพฒันาทางดา้น

วตัถ ุขา้วของเงนิทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข การพฒันาสิง่เหลา่น้ีแมจ้ะไดม้ามากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม แต่มนัมขีอบเขต มอีายุขยั คอืชวีติของเรานัน้ก็ไมเ่กนิรอ้ยปีเป็นส่วนใหญ่ 

เมือ่ชวีติของเราหมดสิ้นไปแลว้ สิง่ทีเ่ราพฒันาต่างๆไมว่า่จะเป็นลาภ เป็นยศ เป็น

สรรเสริญ เป็นความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดต่างๆกจ็ะ

หมดไป ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ในจติใจเลย จติใจไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการพฒันาแบบไม่

ย ัง่ยนืน้ีเลย แต่การทาํความด ี ละการกระทาํความชัว่ ชาํระจติใจ ชาํระความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใหเ้บาบางลงไป ใหน้อ้ยลงไป และใหห้มดสิ้นไปนัน้ เป็นการพฒันาที่

ย ัง่ยนื เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะอยู่ไปกบัจติใจ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มเ่สือ่ม ไมส่ลาย ไมแ่ตก ไมด่บั สิง่

ทีอ่ยู่ตดิกบัจติใจไปก็ไมเ่สือ่ม ไมส่ลาย ไม่ดบัไปเช่นเดยีวกนั  

ไมเ่หมอืนกบัสิง่ทีต่อ้งมร่ีางกายเป็นเครื่องรองรบั เช่นเงนิทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ต่างๆ ทีต่อ้งมร่ีางกายเป็นตวัรองรบั เมือ่ร่างกายไมส่ามารถทีจ่ะดาํเนินต่อไปไดแ้ลว้ 

พวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่างๆ ก็ตอ้งหมดไปดว้ย กลายเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ไป เงนิ

ทองทีห่ามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร เมือ่เราตายไปก็ตกเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ต่อไป เป็นของ

ลูกหลาน เป็นของผูท้ีเ่ราไดก้าํหนดไวใ้นพนิยักรรม ถา้ไมม่ลูีกหลาน ก็อาจจะถวายใหก้บั

วดั ใหก้บัสาธารณะกศุลต่างๆไป สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองเราอกีต่อไป แต่ความดี

งามต่างๆทีเ่ราไดบ้าํเพญ็กนัมา เช่นในวนัน้ี เรามาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ปฏบิตัธิรรม จะตดิไปกบัจติกบัใจ จะกลายเป็นนิสยัขึ้นมานัน่เอง ทาํใหเ้รามคีวาม
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ผูกพนักบัการกระทาํสิง่เหลา่น้ี เหตทุีพ่วกเราท ัง้หลายไดม้าวดักนัอย่างสมํา่เสมอ ก็

เพราะวา่เราไดเ้คยพฒันาสิง่เหลา่น้ีมาแลว้ในอดตี ในชาตก่ิอนๆ มนัจงึตดิเป็นนิสยัมา 

ทาํใหเ้ราอยากจะมาวดั อยากจะมาทาํบญุใหท้าน อยากจะมารกัษาศีล อยากจะมาปฏบิตัิ

ธรรม อยากจะมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะเมือ่ไดป้ฏบิตัสิิง่เหลา่น้ีแลว้ ทาํใหจ้ติใจมคีวาม

ร่มเยน็เป็นสุข ทาํใหจ้ติใจสูงขึ้น มคีวามเสยีสละมากขึ้น มคีวามเหน็แก่ตวันอ้ยลง การ

พฒันาทีจ่ะยกจติใจใหสู้งขึ้นไดน้ ัน้ ตอ้งมคีวามเสยีสละ ไมเ่หน็แก่ตวั เพราะความเหน็

แก่ตวั จะฉุดลากจติใจใหล้งสู่ทีต่ ํา่ ส่วนความเสยีสละ จะดงึจติใจใหข้ึ้นสู่ทีสู่ง  

เราลองสงัเกตดู คนทีม่คีวามเสยีสละกบัคนทีม่คีวามเหน็แก่ตวันัน้ จะแตกต่างกนั

เหมอืนฟ้ากบัดนิ คนสองคนอยู่ดว้ยกนั คนหน่ึงเสยีสละ ยนิดทีีจ่ะเสยีสละทรพัย ์ สิง่

ต่างๆใหก้บัอกีคนหน่ึง แต่อกีคนหน่ึงไมเ่คยคดิทีจ่ะเสยีสละเลย คดิจะเอาอย่างเดยีว ถา้

เราตอ้งเลอืกอยู่ดว้ย เราจะอยูก่บัคนไหนด ี จะอยู่กบัคนทีม่แีต่ความเหน็แก่ตวั หรือจะ

อยู่กบัคนทีม่แีต่ความเสยีสละ เราจะรกัจะเคารพคนแบบไหน คนทีม่คีวามเหน็แก่ตวั 

หรือคนทีม่คีวามเสยีสละ เพยีงคดิเท่าน้ีเราก็จะเหน็คุณค่าของความเสยีสละ เหน็โทษ

ของการเหน็แก่ตวัแลว้ น่ีคอืสิง่ทีเ่รามาปฏบิตักินั มาพฒันาจติใจใหสู้งขึ้นดว้ยการ

เสริมสรา้งจาคะ คอืการเสยีสละ อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาวดัก็ตอ้งเสยีสละเวลา เสยีสละ

เงนิทอง แต่ก็มคีวามดใีจ มคีวามพอใจ เพราะไดพ้ฒันาจติใจของตนใหสู้งขึ้น แต่คนทีม่ ี

แต่ความเหน็แก่ตวั จะเหน็วา่การมาวดัมแีต่การเสยีอย่างเดยีว เสยีเวลาแทนทีจ่ะเอาเวลา

น้ีไปเทีย่ว ไปทาํมาหากนิ ไปหาเงนิหาทอง ก็ตอ้งมาเสยีเวลานัง่ฟงัพระพูด นัง่รอถวาย

ของต่างๆใหเ้สร็จเรียบรอ้ย กวา่จะไดก้ลบับา้นไปทาํตามสิง่ทีต่นเองชอบทาํ ก็จะเสยีเวลา

ไปมาก ถา้ไมม่าเลย เช่นวนัน้ีไมต่อ้งทาํงาน ถา้ไมม่าวดัก็ไดน้อนต่ออย่างสบาย แทนที่

จะตอ้งตื่นต ัง้แต่ตหีา้ หกโมงเชา้ ก็นอนไปถงึเทีย่งวนัเลยก็ได ้เพราะเมือ่คนืน้ีเทีย่วดกึไป

หน่อย ไปดืม่เหลา้เสพสุรายาเมา เตน้ราํรอ้งราํทาํเพลง ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นประโยชนอ์ะไรกบั

จติใจเลย แต่เป็นเครื่องฉุดลากจติใจใหถ้ดถอยลงไป เพราะไมส่ามารถทาํสิง่ทีด่ทีีง่ามได ้ 

คนทีต่ดิการเสพสุรายาเมา ตดิการเทีย่ว จติใจจะหมกมุน่อยู่กบัเรื่องราวเหลา่น้ี จะไม่

คดิถงึเรื่องทีด่ทีีง่าม จะไมเ่หน็วา่การมาวดั มาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 
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ปฏบิตัธิรรมนัน้ เป็นเรื่องทีด่ทีีม่ปีระโยชน ์แต่จะเหน็วา่เป็นเรื่องเสยีเวลา สูไ้ปเทีย่วไม่ได ้

ไปดืม่เหลา้เมายาไมไ่ด ้ มคีวามสุข สนุกสนานเฮฮา แต่เป็นความสนุกสนานเฮฮาทีม่ ี

ความทกุขซ์่อนเรน้อยู่ ทีค่อยตามมาต่อไป ความสุข ความสนุกสนานเฮฮาก็เป็นเพยีงช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว ในขณะทีไ่ดก้ระทาํสิง่เหลา่นัน้ เวลาออกไปเทีย่วเราก็มคีวาม

สนุกสนานเฮฮา กนิเหลา้ก็มคีวามสุข แต่พอมนัผ่านไปแลว้ ความสุขเหลา่น้ีก็หมดไป 

ปลอ่ยใหใ้จมแีต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว มแีต่ความหวิ มแีต่ความอยาก ทีจ่ะออกไป

เทีย่วอกี อยากจะไปดืม่อกี แลว้ถา้ไม่ไดอ้อกไปเทีย่ว ไมไ่ดอ้อกไปดืม่ ก็จะมอีาการทีไ่ม่

ดตีามมา มคีวามหงดุหงดิใจ มคีวามทกุขใ์จ มคีวามเศรา้หมองตามมา แต่ในทางตรงกนั

ขา้ม คนทีม่าทาํความดดีว้ยการเสยีสละเวลา เสยีสละทรพัย ์ เช่นทีท่่านท ัง้หลายไดม้า

กระทาํกนัในวนัน้ี เวลาทาํก็มคีวามสุข เป็นความสงบสุขทีเ่กดิจากจติใจทีไ่ดช้นะ

ความเหน็แก่ตวั ชนะความโลภ ชนะความหลง และเมือ่กลบัไปทีบ่า้น เวลาทีค่ดิถงึการ

กระทาํน้ี เราก็สุขใจ ไมม่คีวามหวิทีอ่ยากจะออกไปเทีย่ว ไปดืม่สุรา ไปทาํอะไรต่างๆทีไ่ร ้

สาระ เพราะจติใจอิม่บญุ อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข อยู่บา้นเฉยๆไม่ไดท้าํอะไร ก็ไม่

เดอืดรอ้นอะไร  

ไมเ่หมอืนกบัการใชเ้วลาไปกบัการเทีย่วเตร่ เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ทาํในสิง่ที่

ตนเองชอบทาํ แต่ไมม่ปีระโยชนก์บัผูห้น่ึงผูใ้ด เพราะทาํใหจ้ติใจ มแีต่ความอา้งวา้งเปลา่

เปลีย่ว เวลาอยู่คนเดยีวก็จะรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งหาเพือ่นหาฝูงมาทาํกจิกรรม

ต่างๆ เพือ่กลบความรูส้กึทีไ่มด่นี ัน้ ทาํเท่าไรกลบเท่าไรมนัก็กลบไมม่ดิ เหมอืนกบัเอาใบ

บวัมาปิดชา้งทีต่าย ฉนัใดก็ฉนันัน้ ใบบวัไปปิดชา้งไมไ่ด ้ เพราะใบบวัมนัเลก็มนัไมใ่หญ่

เท่ากบัชา้ง ฉนัใดสิง่ต่างๆทีพ่วกเราทาํกนัตามความชอบของพวกเรา ไมว่า่จะเป็นการไป

เทีย่ว ไปหาเพือ่นฝูง ไปดืม่ ไปกนิกนั ไปเลน่ สิง่เหลา่น้ีไมส่ามารถมาลบลา้ง กลบความ

อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วทีม่อียู่ในจติใจของเราได ้ แต่จะทาํใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ

มนัไมใ่ช่เป็นวธิีทีจ่ะกาํจดัมนันัน่เอง แต่เป็นการเสริมสรา้งความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว

เดยีวดาย ความหวิความอยากใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป เปรียบเหมอืนกบัการเทนํา้มนัลงไปใน

กองไฟ แทนทีจ่ะทาํใหเ้พลงินัน้ลดนอ้ยถอยลงไปและดบัไปในทีสุ่ด กลบัทาํใหเ้พลงิลกุ

ไหมแ้รงขึ้นไปอกี ท ัง้ๆทีรู่ส้กึวา่มนัลดนอ้ยลงไป ในขณะทีเ่ราเทลงไปใหม่ๆ  เพราะตอน
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นัน้นํา้มนัยงัไมร่อ้น ยงัไมต่ดิไฟ ก็เหมอืนกบัเป็นนํา้ไปดบัไฟทีก่าํลงัไหมอ้ยู่ ใหม้นัเบา

บางลงไป แต่เพยีงช ัว่ประเดีย๋วประดา๋วเทา่นัน้เอง พอนํา้มนัทีร่าดลงบนกองไฟมนัรอ้น

ขึ้นมา มนักจ็ะเริ่มไหม ้ ทาํใหก้องไฟลกุไหมม้ากขึ้นกวา่เดมิ ไมเ่หมอืนกบัการเอานํา้ไป

ราดใส่กองไฟ ทีไ่มช่า้ก็เร็วก็จะทาํใหไ้ฟดบัหมดสิ้นไป  

การทีจ่ะกาํจดัความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความทกุขใ์จ ความเศรา้หมองต่างๆ ใหห้มดไป

จากใจไดน้ัน้ ตอ้งเอานํา้แห่งธรรมะ คอืความดงีามท ัง้หลายมาดบั ถงึจะทาํใหจ้ติใจมี

ความร่มเยน็เป็นสุข มคีวามอิม่เอบิใจขึ้นมาได ้ อย่างทีท่่านท ัง้หลายมากระทาํกนัในวนัน้ี 

เหมอืนกบัการเอานํา้มาดบัไฟทีม่อียู่ในใจ ไฟแห่งความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย ไฟ

แห่งความเศรา้หมอง จะไมส่ามารถอยู่ในจติในใจต่อไปได ้ ถา้หม ัน่เอานํา้แห่งธรรมะของ

พระพทุธเจา้ มาราดใส่ลงไปเรื่อยๆ แลว้ในทีสุ่ดสกัวนัหน่ึงก็จะไมม่ไีฟหลงเหลอือยู่เลย 

ใจจะสงบร่มเยน็เป็นสุข ไม่วา่จะอยู่ในสภาพใด ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนแห่งหนตาํบลใด จะอยู่

คนเดยีวหรืออยู่กบัหลายๆคน ก็จะไมม่คีวามรูส้กึแตกต่างกนั ไมเ่หมอืนกบัจติใจของ

พวกเรา ทีย่งัไมไ่ดร้บัการพฒันา ยงัไมไ่ดร้บัการดบัไฟแห่งความทกุขท์ ัง้หลาย ทีย่งัแกวง่

ไปมาเหมอืนลูกตุม้นาฬกิา เวลาไดอ้ยู่กบัคนทีร่กัทีช่อบ ก็แกวง่ไปทางดอีกดใีจ แต่พอ

คนทีร่กัทีช่อบจากเราไป หรือไมไ่ดอ้ยู่ใกลก้นั ความรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาก็จะ

ตามมา เพราะวา่เราพฒันาใจไปในทางทีไ่มย่ ัง่ยนืนัน่เอง ไปเอาสิง่ทีไ่มย่ ัง่ยนืมาเป็นเครื่อง

ใหค้วามสุข เมือ่เป็นเช่นนัน้ เวลามกี็ดอีกดใีจ เช่นเวลาไดเ้งนิไดท้องมา จะดอีกดใีจ แต่

พอใชเ้งนิหมดไป หรือเงนิถูกขโมยไปหมด ถูกโกงไปจนหมดเน้ือหมดตวั ก็จะมแีต่ความ

ทกุข ์ มแีต่ความเสยีใจ มแีต่ความวุน่วายใจ เพราะพฒันาในสิง่ทีไ่มย่ ัง่ยนื ไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอนนัน่เอง  

สิง่ทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอนเรากลบัไมพ่ฒันากนั เช่นการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ปฏบิตัธิรรม ทีเ่ราสามารถทาํไดต้ลอดเวลา ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีย่ากเยน็อะไรเลย การ

รกัษาศีลก็ไมต่อ้งมอีะไรเลย เพยีงแต่ใหรู้ว้า่ศีลมอีะไรบา้ง แลว้ก็ละเวน้จากการกระทาํที่

ไมด่เีหลา่นัน้เสยี ศีลก็คอืการละเวน้จากการกระทาํบาป มอียู่ ๕ ชนิดดว้ยกนั คอืการฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เป็นการ
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กระทาํทีจ่ะสรา้งความวุน่วายใจ สรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเรา ถา้ละเวน้ ไมท่าํเสยี ความ

วุน่วายใจ ความทกุขใ์จก็จะไมเ่กดิขึ้น และควรละเวน้จากการทาํในสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

ไปเทีย่ว ไปดืม่ไปกนิไปหาความสนุกกบัเรื่องราวต่างๆ ใหเ้อาเงนิเอาทองทีไ่ปใชก้บัสิง่

เหลา่น้ี มาแจกจ่ายใหก้บัผูเ้ดอืดรอ้น เช่นซื้อขา้วของมาถวายพระ ใหก้บัพระก็ได ้ ใหก้บั

ฆราวาสก็ได ้ ใหก้บัพ่อกบัแมก่็ได ้ เพราะพ่อแมก่็เป็นพระของเรา ทา่นเรียกวา่เป็นพระ

อรหนัตข์องลูกๆ เป็นพระทีบ่า้น แทนทีจ่ะไปทาํบญุกบัพระนอกบา้น ท่านสอนใหท้าํบญุ

กบัพระในบา้นก่อน มอีะไรพอทีจ่ะใหคุ้ณพ่อคุณแมไ่ดก้็ใหท้่านบา้ง ถงึแมท้่านจะไม่

เรียกรอ้ง ท่านไมข่อ หรือมพีอเพยีงแลว้ก็ตาม เพราะเวลาเราใหก้บัท่านก็เหมอืนกบั

ใหก้บัพระ เหมอืนวนัน้ีทีญ่าตโิยมเอาขา้วของมาถวายพระ พระทา่นบางครัง้ท่านก็มี

เหลอืเฟืออย่างทีเ่หน็อยู่  

แต่น่ีไมใ่ช่เป็นเรื่องสาํคญั สาํคญัอยู่ทีว่า่ขอใหเ้ราไดท้าํ ถงึแมพ้่อแมจ่ะมเีงนิมทีอง

มากมายกวา่เราก็ตาม ถา้เรามจีติใจทีอ่ยากจะบูชาพระคุณของท่าน ถงึแมจ้ะมเีลก็มนีอ้ย 

มหีา้บาทสบิบาท เราเอาไปใหท้่าน อย่างนอ้ยก็จะทาํใหท้า่นมคีวามสุข และทาํใหเ้ราเป็น

คนดขีึ้น ไดพ้ฒันาจติใจ ไดเ้สยีสละ แทนทีจ่ะเอาเงนิน้ีไปเสพสุรายาเมาเทีย่วกบัเพือ่นฝูง 

ก็เอาเงนิน้ีมาใหก้บัคุณพอ่คุณแม ่ หรือพาคุณพ่อคุณแมม่าทาํบญุตกับาตร รกัษาศีล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เหลา่น้ีเป็นการกระทาํทีเ่กดิคุณเกดิประโยชนก์บัจติใจของเรา เป็นการ

พฒันาอย่างถาวร แลว้จะตดิเป็นนิสยัไปกบัเรา เมือ่ตดิเป็นนิสยัแลว้เวลาทาํจะงา่ย คนที่

ไมเ่คยทาํความดจีะรูส้กึวา่ยาก ในแต่ละครัง้ทีจ่ะทาํความด ี คนทีเ่คยทาํความไมด่ ี เวลา

ทาํความไมด่จีะรูส้กึวา่งา่ย เช่นเคยดืม่สุรายาเมา จะรูส้กึวา่ดืม่งา่ยมาก ไปเทีย่วก็งา่ย 

เลน่การพนนัก็งา่ย เพราะเคยทาํมาจนตดิเป็นนิสยั แต่คนทีไ่มเ่คยเทีย่ว ไม่เคยดืม่สุรา 

ไมเ่คยเล่นการพนนั จะไมช่อบ จะรูส้กึอดึอดัใจเมือ่ตอ้งทาํสิง่เหลา่น้ี เพราะไมไ่ดถู้ก

ปลูกฝงัไวใ้นจติในใจนัน่เอง ดงันัน้การปลูกฝงันิสยัทีด่ ี การกระทาํทีด่ ี จงึเป็นการ

ส่งเสริมใหค้วามดเีจริญงอกงาม และตดิเน้ือตดิตวัไปกบัเรา อย่างชาตก่ิอนเราเคยได ้

ปลูกฝงัความดงีามมาแลว้ มนัจงึพาใหเ้ราไดม้าทาํบญุกนัในวนัน้ี ถา้ไมเ่คยทาํบญุมาก่อน 

จะไมค่ดิอยากจะมาวดักนั ถา้เคยแต่เทีย่ว เคยแต่ดืม่ เคยแต่เลน่ เคยนอนดกึๆ จะไม่

ตื่นเชา้ ไมค่ดิจะมาวดักนั  
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พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ การไดท้าํบญุในอดตีเป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะบญุในอดตีน้ี

แหละ จะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้ราไดม้าทาํบญุ มาทาํความดเีพิม่มากยิง่ขึ้นไป เพราะบญุ

และความดน้ีีแหละทีเ่ป็นตวัพฒันา เป็นตวัดนัใหเ้ราขึ้นไปสู่จดุสูงสุดของชวีติได ้ คอืได ้

เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้ จงึควรเหน็คุณค่าของการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นสิง่ทีด่ที ัง้น ัน้ เวลาใหท้าน จติใจก็สูงขึ้น มี

ความเหน็แก่ตวันอ้ยลง มคีวามเสยีสละมากขึ้น เวลารกัษาศีล ก็ทาํใหเ้ราเป็นคนสะอาด

บริสุทธิ์ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ มคีวามเมตตากบัผูอ้ืน่ ทาํใหผู้อ้ืน่ยกย่องนบัถอืเคารพ ไมม่ี

ใครรงัเกยีจคนทีม่คีวามซือ่สตัยสุ์จริต เวลาทาํงานทาํการก็อยากจะไดค้นทีซ่ือ่สตัยสุ์จริต 

ไมต่อ้งการคนลกัเลก็ขโมยนอ้ย โกหกหลอกลวง เมือ่ไดร้กัษาศีล เราก็สรา้งคุณสมบตัทิี่

ดงีามใหก้บัตวัเรา เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็ไดป้ญัญา ไดค้วามรูต่้างๆทีไ่มเ่คยรูม้าก่อน 

ไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ก็จะเกดิความเขา้ใจดยีิง่ขึ้น ทาํใหรู้จ้กัดาํเนิน

ชวีติไปในทางทีด่ทีีค่วร ใหพ้บกบัความสุขกบัความเจริญอย่างแทจ้รงิ เพราะถา้ไมฟ่งั

เทศนฟ์งัธรรม ก็จะไมไ่ดย้นิเรื่องราวเหลา่น้ี เช่นเรื่องการเสยีสละ เรื่องการละเวน้จาก

การเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

คนทีไ่มเ่คยเขา้วดัจะมองคนเขา้วดัวา่เป็นคนงมงาย เป็นคนโงเ่ขลาเบาปญัญา แต่คนที่

เขา้วดันัน้แหละเมือ่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม แลว้นาํไปปฏบิตัจินเหน็ผลปรากฏขึ้นมาในจติใจ

แลว้ จะเหน็คนทีไ่มเ่ขา้วดัเขา้วานัน่แหละ วา่เป็นคนโงเ่ขลาเบาปญัญา เกดิมาเป็นมนุษย์

ก็เสยีชาตเิกดิ เพราะไมม่ภีพไหนชาตไิหนจะดเีท่ากบัภพชาตขิองมนุษย ์ ในการทีจ่ะมา

พฒันาชวีติจติใจของตนเอง ใหสู้งขึ้นไปจนถงึจดุสูงสุดของการพฒันา ไมม่สีตัวช์นิดใดที่

จะสามารถพฒันาตนเอง ไดเ้ท่ากบัมนุษย ์ ถา้เกดิมาเป็นเดรจัฉานก็จะไมม่โีอกาสไดท้าํ

ความด ี เพราะชวีติของเดรจัฉานเป็นแบบปากกดัตนีถบี มโีอกาสทีจ่ะกดัจะกนิอะไรไดก้็

ตอ้งกดัตอ้งกนิ ไมค่าํนึงถงึเรื่องศีลธรรม ไมรู่จ้กัศีลธรรมดว้ยซํา้ไป มนุษยจ์งึไดร้บัการ

ยกย่องวา่เป็นสตัวท์ีป่ระเสริฐ เพราะมนุษยเ์ท่านัน้ทีรู่จ้กับาปบญุคุณโทษ รูจ้กัศีล รูจ้กั

ธรรม แต่ถา้เกดิมาแลว้ไมส่นใจกบัเรื่องศีลธรรม การมาเกดิเป็นมนุษยก์็ไมไ่ดเ้ป็นมนุษย์

สมบูรณ์แบบ เป็นมนุษยเ์พยีงทางร่างกาย แต่จติใจก็ไมต่่างจากเดรจัฉาน ทีอ่ยู่แบบปาก

กดัตนีถบี แสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ส่วนตนเท่านัน้ ไมค่าํนึงถงึผูอ้ืน่ ไมค่าํนึงวา่การ
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แสวงหาผลประโยชน ์จะไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่ซือ่สตัยสุ์จริตหรือไม่ 

หรือมแีต่หลอกลวงผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่นเองตอ้งการ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ ทาง

ศาสนาถอืวา่ไมไ่ดเ้ป็นมนุษย ์ แต่เป็นเดรจัฉาน เพราะมคุีณสมบตัขิองเดรจัฉานนัน่เอง 

เพราะไมม่ศีีลไมม่ธีรรม  

การทีจ่ะเป็นมนุษยไ์ดค้รบถว้นบริบูรณ์ จะตอ้งมศีีลหา้เป็นพื้นฐาน ละเวน้จากกาฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา 

และอบายมขุต่างๆ สิง่เหลา่น้ีทาํไปแลว้ลว้นจะเกดิโทษกบัผูก้ระทาํนัน่เอง โทษมที ัง้ใน

ปจัจบุนัและมที ัง้ในอนาคต ในปจัจบุนัก็ทาํใหจ้ติใจทกุขวุ์น่วายใจ อนาคตก็อาจจะถูกจบั

เขา้คุกเขา้ตะราง ถูกจบัไปทาํโทษ และอนาคตทีไ่กลกวา่น้ีก็คอื เมือ่ตายไปแลว้ก็ยงัตอ้ง

ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน หรือไปเกดิในอบายใดอบายหน่ึง เพราะน่ีคอืเหตทุีจ่ะพาใหไ้ป

นัน่เอง แต่ถา้เป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงแลว้ จะรกัษาศีลหา้อย่างสมํา่เสมอ ในขณะทีม่ชีีวติ

อยู่ ก็มคีวามสุขสบายใจ ไมเ่ดอืดรอ้น ไม่หว ัน่ไหว ไมห่วาดกลวัวา่ใครจะมาวา่ไมด่ ี มา

จบัเขา้คุกเขา้ตะราง จบัไปทาํโทษ เพราะไมไ่ดท้าํความผดิ แลว้ใครจะมาจบัไปทาํโทษได ้

เป็นไปไมไ่ด ้ จะไมม่คีวามกงัวล ไมม่คีวามวุน่วายใจ แลว้เมือ่ตายไปก็ยงัไดก้ลบัมาเกดิ

เป็นมนุษยอ์กี หรือไมเ่ช่นนัน้ก็ไดไ้ปเกดิบนสวรรค ์ เป็นเทพ เป็นพรหม ถา้ไดป้ฏบิตัิ

ธรรมสูงยิง่ขึ้นไป เช่นถา้ไดน้ ัง่สมาธิ ไดไ้หวพ้ระสวดมนต ์ ทาํวตัรเชา้วตัรเยน็อยู่เป็น

ประจาํ ทาํจติใจใหส้งบอยู่เรื่อยๆ จติใจก็จะเป็นพรหม เป็นเทพไป  

แลว้ถา้ไดเ้จริญปญัญา คอืวิปสัสนา พจิารณาใหเ้หน็ถงึสภาพของความจรงิของ

สภาวธรรมท ัง้หลายวา่ ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้นัน้ อนิจจงัคอืไมเ่ทีย่ง แท ้

แน่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทกุขก์็คอืไมสุ่ขนัน่เอง ทกุสิง่ในโลกน้ีไมไ่ดใ้ห ้

ความสุขกบัเราอย่างแทจ้รงิ มคีวามทกุขร์ออยู่เสมอ ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือบคุคล อนตัตา

แปลวา่ไมม่ตีวัตน ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน ศาลาหลงัน้ีไมม่ตีวัตน รถยนตไ์มม่ตีวัตน 

บา้นไมม่ตีวัตน เสื้อผา้ไมม่ตีวัตน ร่างกายของเราก็ไมใ่ช่ตวัตนเหมอืนกนั ร่างกายของเรา

ก็เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ทีถู่กประกอบขึ้นมาดว้ยอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป 

อาหารก็มาจากดนิ จากนํา้ จากลม จากไฟ ร่างกายจงึเป็นส่วนประกอบของดนิ นํา้ ลม 
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ไฟ เท่านัน้เอง ไมม่ตีวัไมม่ตีน เมือ่ร่างกายน้ีตายไป หยุดหายใจ ธาต ุ๔ คอืดิน น้ํา ลม 

ไฟ ก็จะแยกทางกนัไป คนทีต่ายไปไมน่านก็ไมเ่หลอือะไร นํา้ก็จะไหลออกมาหมด เหลอื

แต่หนงัเหลอืแต่กระดูก ทีแ่หง้กรอบ ทิ้งไวน้านๆก็จะกลายเป็นขี้ฝุ่ นไป กลายเป็นดนิไป 

น่ีคอืวปิสัสนาหรือปญัญา ถา้รูจ้กัพจิารณาสิง่ต่างๆในโลกน้ีวา่ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาแลว้ จติก็จะไดพ้ฒันาขึ้นสู่อริยภูม ิ ไดไ้ปเกดิเป็นพระอริยเจา้ หรือเป็นพระอริย

เจา้ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เช่นไดเ้ป็นพระโสดาบนั เป็นพระสกทิาคามี พระอนาคามี 

พระอรหนัต ์ เราสามารถเป็นไดใ้นชาตน้ีิ ในสมยัพทุธกาลมผูีบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็น

จาํนวนมาก เป็นหมืน่เป็นแสนเลยก็วา่ได ้ เพราะน่ีคอือานิสงสท์ีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม 

จากการทาํความด ี เป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืถาวร และเมือ่ไดเ้ป็นพระอริยเจา้แลว้ ก็จะไม่

กลบัมาเป็นปถุชุนธรรมดาอกีต่อไป จะเป็นพระอริยเจา้ไปตลอดอนนัตกาล  

น่ีคอืการพฒันาทีแ่ทจ้รงิทีย่ ัง่ยนื ทีพ่ทุธศาสนามอบไวใ้หก้บัพวกเรา พระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้ฒันามาแลว้ ไดพ้สูิจนม์าแลว้ รูถ้งึผลของการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืแลว้วา่เลศิวเิศษอย่างไร จงึไดน้าํเอามาเผยแผ่ เอามาส ัง่สอนพวกเรา อยู่ทีพ่วกเรา

จะรบัไปปฏบิตัหิรือไม ่ อยู่ทีเ่ราจะเลอืกพฒันาแบบไหน จะพฒันาแบบย ัง่ยนืตาม

พระพทุธเจา้ ตามพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย หรือจะพฒันาแบบไมย่ ัง่ยนืตามคนรวย 

ตามคนทีม่ตีาํแหน่งสูงๆ มลูีกนอ้ง มบีริวารมากๆ ตามคนทีม่คีวามสุขจากการเทีย่ว จาก

การกนิ จากการดืม่ ก็สุดแทแ้ต่ น่ีคอืทางเลอืก ๒ ทาง จะไปทางไหนไมม่ใีครบงัคบั เรา

ตอ้งบงัคบัตวัเราเอง ถา้ไมบ่งัคบัแลว้ อาํนาจใฝ่ตํา่ทีจ่ะไปทางพฒันาทีไ่มย่ ัง่ยนืยงัมกีาํลงั

มากอยู่ ก็จะฉุดลากใหไ้ปทางนัน้ เราจงึตอ้งฝืน ตอ้งพยายามดงึใหม้าทางน้ีใหไ้ด ้ ดงึมา

ทางศาสนา ดงึมาสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ  

ขอใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ พระอรหนัตอ์ยู่เสมอ ท่านเป็นเหมอืนธงชยัของเรา เป็น

ตวัอย่างทีด่ทีีง่ามของเรา ถา้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่เรื่อยๆแลว้ เรา

จะไมห่ลงกบัการพฒันาทีไ่มย่ ัง่ยนื แต่จะมุง่ม ัน่ต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ดว้ยการปฏบิตั ิ

ดว้ยการทาํบญุรกัษาศีล ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ จนกวา่

ชวีติจะหาไม ่ แลว้การพฒันาของเรากจ็ะกา้วไปสู่จดุทีสู่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึจดุสูงสุด ถา้
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ไมใ่นชาตน้ีิก็ภายในไมก่ี่ชาตขิา้งหนา้ เมือ่ไดพ้ฒันาถงึจดุสูงสุดแลว้ การเวยีนวา่ยตาย

เกดิก็จะหมดสิ้นไป ไมต่อ้งไปเกดิ ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆ อย่าง

ทีพ่วกเราทกุขก์นัอยู่ในปจัจบุนัน้ีอกีต่อไป เพราะไดพ้ฒันาจติใจไปถงึจดุทีไ่มต่อ้งไปเกดิ

นัน่เอง น่ีแหละคอืสิง่ทีว่เิศษ ทีเ่ลศิ ทีป่ระเสริฐ ทีพ่ทุธศาสนาไดม้อบใหก้บัพวกเรา อยู่ที่

พวกเราจะนอ้มเอาไปปฏบิตัหิรือไมเ่ท่านัน้เอง จงึอยากขอฝากใหท้่านท ัง้หลาย จงนาํเอา

เรื่องราวทีท่่านไดย้นิไดฟ้งักนัในวนัน้ีไปพนิิจพจิารณา ไปเตอืนสตอิยู่เรื่อยๆ เพือ่ความ

พฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๔๓ 

ความด ี
๒๗ สงิหาคม ๒๕๔๙ (เชา้) 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ ไมต่อ้งไปโรงเรียน จงึไดใ้ชเ้วลาทีว่า่งจาก

ภารกจิการงานการเรียน มาทาํนุบาํรุงพฒันาจติใจเสริมสรา้งความดคีวามสวยความงาม

ใหก้บัจติใจ เพราะวดัก็เปรียบเหมอืนกบัรา้นเสริมสวย เวลาทีเ่ราตอ้งการทาํรูปร่าง

หนา้ตาของเราใหส้วยงาม เราก็ไปทีร่า้นเสรมิสวย ไปใหเ้ขาทาํผม ตดัผม แต่งหนา้ ทา

ปาก ทาํเลบ็ ทาํอะไรต่างๆ แลว้ก็ไปทีร่า้นตดัเสื้อผา้ ใหเ้ขาตดัชดุสวยๆงามๆมาใส่ วดัก็

เป็นเช่นนัน้ เป็นเหมอืนรา้นเสริมสวยของจติใจ เพราะความสวยงามมอียู่ ๒ ชนิด

ดว้ยกนั สวยกายกบัสวยใจ สวยกายก็ตอ้งอาศยัเสื้อผา้อาภรณ์ อาศยัเครื่องสาํอาง 

อาศยัช่างตดัผม ช่างทาํผม ช่างทาํเลบ็ ใหช่้วยแต่งช่วยปรุงร่างกายใหส้วยงาม สวยใจก็

ตอ้งอาศยัธรรมะ อาศยับญุกศุล ทาํใหเ้ราสวยงามทางดา้นจติใจ เพราะคนทีช่อบทาํบญุ 

ชอบฟงัธรรมะ ชอบปฏบิตัธิรรม มบีญุมธีรรมะอยู่ในใจ เป็นคนสวยงาม เพราะธรรมะ

เป็นสิง่ทีน่่าปรารถนาอย่างยิง่ อยู่ในตวัของคนใดก็จะทาํใหค้นนัน้มสีงา่ราศี น่าเคารพยก

ย่องนบัถอื น่าคบคา้สมาคมดว้ย  

ยกตวัอย่างพระพทุธเจา้ของพวกเรา พระพทุธองคท์รงเต็มเป่ียมไปดว้ยคุณธรรมความดี

งามท ัง้หลาย ถงึแมเ้ราจะไมเ่คยพบกบัองคท์่านมาก่อนเลย เพยีงแต่ไดย้นิกติศิพัทอ์นัดี

งาม ก็ทาํใหเ้รามคีวามศรทัธา มคีวามเลือ่มใส มคีวามเคารพนบัถอื มคีวามอยากจะอยู่

ใกลช้ดิกบัพระพทุธเจา้ เพราะความสวยงามของจติใจน้ีเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ไมเ่หมอืนกบั

ความสวยงามของร่างกาย ทีม่แีต่จะค่อยๆเสือ่มไปตามกาลตามเวลา ต่อใหเ้ราแต่งหนา้

ทาปากใส่เสื้อผา้สวยงามขนาดไหนก็ตาม เมือ่เวลาทีห่นงัเริ่มเหีย่ว ผมเริ่มขาว มอีาการ

ของคนชราปรากฏขึ้นมา ต่อใหแ้ต่งอย่างไรก็ไมส่วยงาม เพราะมนัฝืนกบัความจริง
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นัน่เอง แต่จติใจน้ียิง่เวลาผ่านไปนานเท่าไร ก็ยิง่สวยงามมากขึ้นไป ยิง่น่ารกั น่าชื่นชม 

น่ายนิดมีากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะความดเีป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นพษิเป็นภยักบัใครนัน่เอง  

อยู่กบัคนดแีลว้จะรูส้กึสบายใจ ทกุๆคนปรารถนาอยากจะไดค้นดที ัง้นัน้ เวลาแต่งงานก็

อยากจะไดส้ามทีีด่ ี ไดภ้รรยาทีด่ ี เวลามลูีกก็อยากจะไดลู้กทีด่ ี เวลาคุณครูรบันกัเรียน

มาเรียนทีโ่รงเรียน ก็อยากจะไดน้กัเรียนทีด่ ี นกัเรียนก็อยากจะไดคุ้ณครูทีด่ ี เพราะ

ความดเีป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ เป็นสิง่ทีม่คุีณค่า เป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นพษิเป็นภยักบัใครท ัง้นัน้ และ

ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีย่ากเยน็ทีจ่ะหามาครอบครอง พวกเราทกุคนมสีทิธิทีจ่ะหามาเป็นสมบตัิ

ของเราได ้ เพยีงแต่เราตอ้งมคีวามพยายามบา้ง เพราะจติใจของเรานัน้ไมค่่อยชอบทาํ

ความดกีนัเท่าไร อยากไดดี้แตไ่ม่ชอบทาํความดี กเ็ป็นคนดีไม่ได ้ คนเราจะดไีดก้็ตอ้ง

ทาํความดกีนั ความดซีื้อไมไ่ด ้ ไมม่ขีายตามตลาด ตามรา้นต่างๆ ความดตีอ้งเกดิจาก

การกระทาํของเรา 

ความดน้ีีอยู่ตรงไหน พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ความดอียู่ทีค่วามกตญั�ูกตเวที รูบ้ญุคุณ

ของผูท้ีท่าํความดใีหก้บัเรา รูบ้ญุคุณของผูท้ีม่พีระคุณกบัเรา กตเวทกี็คอืการทดแทน

บญุคุณของผูท้ีม่พีระคุณแก่เรานัน่เอง พวกเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีมผูีม้พีระคุณกบั

เราทกุๆคน เพราะถา้ไมม่ผูีม้พีระคุณแลว้ พวกเราจะเกดิกนัมาไมไ่ด ้ และเมือ่เราโต

ขึ้นมา เราจะโตเป็นคนด ีโตเป็นคนฉลาดไมไ่ด ้ถา้ไมม่ผูีม้พีระคุณกบัเรา ในเบื้องตน้ผูม้ี

พระคุณทีส่าํคญัทีสุ่ด ก็คอืคุณพ่อคุณแมข่องเรา เพราะคุณพ่อคุณแมเ่ป็นผูใ้หก้าํเนิด ให ้

ชวีติน้ีกบัเรา ร่างกายของเราน้ี ทีม่อียู่ทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี ก็มาจากคุณพ่อคุณแม ่ เป็น

ผูส้รา้งเราขึ้นมา เมือ่เราออกจากทอ้งคุณแมแ่ลว้ คุณพ่อคุณแมก่็คอยเลี้ยงดูเราดว้ย

อาหาร เลี้ยงดูเราใหอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบาย หาเสื้อผา้ใหเ้ราใส่ หาอาหารใหเ้รารบัประทาน 

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็หาหยูกหายาหาหมอมาดูแลรกัษา ใหเ้ราหายจากความเจ็บไขไ้ดป่้วย  

พระคุณของคุณพ่อคุณแมจ่งึเป็นสิง่ทีใ่หญ่โตอย่างยิง่ทเีดยีว ลูกๆทกุคนจงึควรราํลกึถงึ

พระคุณของคุณพ่อคุณแมอ่ย่างสมํา่เสมอ ทกุเชา้ทกุเยน็ควรจะกราบคุณพ่อคุณแมก่นั 

วนัละสองครัง้ เชา้หน่ึงครัง้เยน็หน่ึงครัง้ เวลาออกจากบา้นก็กราบลาคุณพ่อคุณแม ่ เวลา

กลบัมาทีบ่า้นก็กราบคุณพ่อคุณแมก่่อน อย่าไปทาํอะไรก่อน ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ จะเป็น
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เดก็ทีน่่ารกัน่าเอน็ดู น่าชื่นชม น่ายกย่อง เพราะเรากาํลงัทาํความด ี ทาํตวัของเราใหเ้ป็น

คนด ี น่ีคอืวธิีปฏบิตัเิบื้องตน้ต่อคุณพ่อคุณแม ่ ทีแ่สดงออกถงึความกตญั�ู ต่อจากนัน้

เราก็ยงัตอ้งแสดงออกต่อไปดว้ยการเชื่อฟงัคาํส ัง่คาํสอนของคุณพ่อคุณแม่ เพราะไมม่ี

ใครทีจ่ะรกัเรา หวงัดกีบัเราเท่ากบัคุณพ่อคุณแมข่องเรา ทกุสิง่ทกุอย่างทีคุ่ณพ่อคุณแมม่ี

อยู่ ก็จะมอบไวใ้หก้บัเราท ัง้หมด หลงัจากทีคุ่ณพ่อ คุณแมจ่ากเราไปแลว้ ของทกุสิง่ทกุ

อย่างทีคุ่ณพ่อคุณแมม่อียู่น้ี จะเป็นของเราท ัง้หมด เพราะคุณพ่อคุณแมร่กัเรามาก 

อยากจะใหเ้ราไดด้ ีอยากจะใหเ้รามคีวามสุข มคีวามเจริญ  

เวลาทีคุ่ณพ่อคุณแมเ่หน็เรากาํลงัทาํอะไรทีไ่มด่ ีทีจ่ะสรา้งความเสยีหาย สรา้งความเสือ่ม

เสยีใหก้บัตวัเรา คุณพ่อคุณแมก่็ตอ้งคอยหา้มปราม เช่นเวลาเราไปทาํอะไรผดิ ไปลกั

ขโมยของๆคนอืน่ คุณพ่อคุณแมก่็ตอ้งวา่กลา่วตกัเตอืน ตอ้งคอยหา้มไมใ่หไ้ปทาํ ของ

ต่างๆนัน้มเีจา้ของ เราอย่าไปหยบิมาโดยทีเ่จา้ของเขาไมอ่นุญาตใหเ้ราก่อน ถา้เรา

อยากจะไดอ้ะไรก็ขอคุณพ่อคุณแม ่บอกคุณพ่อคุณแมว่า่อยากจะไดส้ิง่นัน้อยากจะไดส้ิง่

น้ี ถา้คุณพ่อคุณแมเ่หน็วา่เป็นสิง่ทีไ่มเ่สยีหาย เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน ์คุณพ่อคุณแมก่็จะหา

มาใหเ้รา แต่สิง่ทีเ่ราอยากไดแ้ต่มนัไมม่ปีระโยชน ์ แลว้จะทาํความเสยีหายใหเ้กดิขึ้นกบั

เรา คุณพ่อคุณแมก่็จะไมใ่หเ้รา เราก็อย่าไปไปโกรธท่าน เราตอ้งเขา้ใจวา่คุณพ่อคุณแมรู่ ้

ดกีวา่เรา รูอ้ะไรผดิอะไรถูก อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ เมือ่เราอยากจะไดส้ิง่ทีเ่ป็นโทษ 

สิง่ทีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความเสยีหาย ท่านก็จะไมใ่หเ้รา เราก็อย่าไปเสยีใจ อย่า

ไปโกรธท่าน กลบัควรจะดอีกดใีจทีม่คีนคอยดูแลเรา คอยสอนเรา คอยป้องกนัเรา 

เพราะถา้เราไมม่ใีครคอยดูแล คอยสอน คอยป้องกนัเรา เดีย๋วเราจะไปทาํในสิง่ทีเ่ป็น

โทษกบัเรา แลว้เราจะตอ้งเสยีใจในภายหลงั  

เราจงึตอ้งมคีวามเชื่อฟงัในสิง่ทีคุ่ณพ่อคุณแมส่ ัง่สอนเรา เช่นเดยีวกนักบัคุณครู ที่

โรงเรียนคุณครูก็เป็นเหมอืนตวัแทนของคุณพ่อคุณแม ่ เพราะคุณพ่อคุณแมไ่มม่เีวลาที่

จะมาสอนเราทกุสิง่ทกุอย่าง เพราะคุณพ่อคุณแมต่อ้งไปทาํงาน ตอ้งไปหาเงนิ เพือ่จะได ้

เอาเงนิมาเลี้ยงพวกเราใหอ้ยู่กนัอย่างสุขอย่างสบาย คุณพ่อคุณแมก่็เลยเอาเราไปฝากไว ้

ทีโ่รงเรียน ฝากคุณครูใหช่้วยสอนพวกเราอกีต่อหน่ึง เราก็ตอ้งเคารพคุณครูเหมอืนกบั
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เราเคารพคุณพ่อคุณแม ่ คุณครูบอกใหท้าํอะไรก็ควรจะทาํตาม คุณครูหา้มไมใ่หท้าํอะไร 

ก็ไมค่วรทาํ ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้รบัรองไดว้า่เราจะเป็นเดก็ด ีมแีต่คนยกย่องสรรเสริญ มี

คนชม จะไมม่ใีครวา่เรา ไมม่ใีครตาํหนิเรา  

เวลาทีเ่ราถูกตาํหนิ ถูกวา่ ก็เพราะเรากาํลงัทาํสิง่ทีไ่มด่นี ัน่เอง เช่นสมมตุเิราอยู่ใน

หอ้งเรียน คุณครูกาํลงัสอนหนงัสอือยู่ คุณครูก็อยากจะใหเ้ราต ัง้ใจฟงั เราก็ควรต ัง้ใจฟงั 

ไมค่วรไปเลน่ ไปคุยกบัเพือ่นทีน่ ัง่อยู่ขา้งๆ เพราะถา้ไปคุย ไปเลน่กบัเพือ่นแลว้ สิง่ที่

คุณครูคอยสอนเราจะไมเ่ขา้ถงึตวัเรา เราจะไมรู่ว้า่คุณครูสอนอะไรใหก้บัเรา เราก็จะไม่

ฉลาด เพราะไมม่คีวามรู ้เราจะฉลาดได ้ก็ตอ้งมคีวามรู ้เราจะมคีวามรูไ้ด ้ก็ตอ้งคอยฟงั

สิง่ทีคุ่ณครูสอนเรา หรือสิง่ทีผู่ใ้หญ่เช่นคุณพ่อคุณแมค่อยสอนเรา เวลาผูใ้หญ่พูดอะไร

กบัเรา เราจงึควรต ัง้ใจฟงั ถงึแมเ้ราจะไมช่อบฟงัก็อย่าไปปฏเิสธ ฟงัไวก่้อนแลว้ลองเอา

ไปทาํดู แลว้ต่อไปเราจะเหน็คุณค่าในสิง่ทีคุ่ณครูสอน ในสิง่ทีคุ่ณพ่อคุณแมส่อน เพราะ

ทกุสิง่ทกุอย่างทีคุ่ณครูคุณพ่อคุณแมส่อนเรานัน้ สอนใหเ้รารูจ้กัวา่ อะไรผดิ อะไรถูก 

อะไรด ี อะไรช ัว่ สอนใหเ้รารูจ้กัถงึเรื่องราวต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติของเรา สอนใหเ้รา

รูจ้กัทาํมาหากนิ มอีาชพีทีสุ่จรติ สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่สาํคญั เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการ

ดาํรงชวีติใหเ้จริญกา้วหนา้ มแีต่ความสุข มแีต่ความสบาย  

เราจงึตอ้งอดทน อดทนตอนน้ีดกีวา่ ยากลาํบากตอนน้ีดกีวา่ เพราะเมือ่ต่อไปเราเรียนจบ

แลว้ เราไดร้บัปริญญาแลว้ เราจะสามารถไปทาํงานหาเงนิหาทองมาได ้ เป็นจาํนวนมาก

อย่างสบาย ไมต่อ้งไปลาํบากลาํบนเหมอืนกบัคนทีไ่มไ่ดเ้รียนหนงัสอื ทีเ่มือ่โตขึ้นจะไปทาํ

อะไรไดน้อกจากไปเป็นคนรบัใช ้ ไปซกัเสื้อผา้ใหค้นอืน่ ไปกวาดบา้นถูบา้นใหค้นอืน่ ไป

ตดัตน้ไมต้ดัหญา้ใหค้นอืน่ ไปรบัใชค้นอืน่ เพราะตนเองไมม่คีวามรูท้ีจ่ะเอาไปทาํมาหา

กนิ หาเงนิหาทองเลี้ยงชพีของตนได ้ จงึตอ้งอาศยัคนอืน่ใหเ้งนิกบัเราดว้ยการ

แลกเปลีย่น เราก็รบัใชเ้ขา เขาก็ใหเ้งนิเรา แต่ถา้เรามคีวามรู ้ ก็สามารถนาํความรูน้ี้ไปหา

เงนิหาทองได ้ไมต่อ้งเหน่ือยยาก ไมต่อ้งออกกาํลงักาย เพราะความรูน้ี้เป็นเครื่องมอืทีจ่ะ

ทาํใหเ้รา หาเงนิหาทองมาเลี้ยงชวีติไดอ้ย่างสะดวกสบาย  
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ขณะทีเ่ป็นเดก็เราจงึตอ้งขวนขวาย มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรียนหนงัสอื หาความรู ้ เวลาไป

โรงเรียนอยู่ในหอ้งเรียนก็ต ัง้ใจฟงั เวลาคุณครูใหก้ารบา้นกลบัมาทาํทีบ่า้น เมือ่กลบัมาถงึ

บา้นก็อย่าไปทาํอะไรก่อน รีบทาํการบา้นใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อน เพราะการบา้นเป็นงาน

ของเรา เป็นหนา้ทีข่องเรา คนอืน่ทาํแทนเราไมไ่ด ้ คุณพ่อทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ คุณแมท่าํใหเ้รา

ไมไ่ด ้ เพราะถา้คุณพ่อคุณแมท่าํใหเ้รา เราก็จะไมรู่ ้ เพราะการทาํการบา้นเป็นการฝึกให ้

เรารูเ้รื่องราวต่างๆใหด้ขีึ้นนัน่เอง ใหเ้รามาทบทวน ใหเ้ราเอามาใชก้บัปญัหาต่างๆ คุณครู

เขาใหค้วามรูเ้ราแลว้ เราก็ตอ้งเอาความรูน้ี้มาทาํประโยชน ์ ความรูน้ี้เราสามารถนาํมา

แกไ้ขปญัหาต่างๆได ้ เมือ่เรารูจ้กัแกไ้ขปญัหาต่างๆแลว้ ต่อไปเวลามปีญัหาในอนาคต มี

เรื่องมรีาว เราก็จะรูจ้กัวธิีแกไ้ขดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง วธิีทีไ่มม่โีทษ ไมม่คีวามเสยีหายตามมา  

หนา้ทีข่องเราตอนทีเ่ป็นเดก็ ก็คอืพยายามเรียนรูใ้หม้ากๆ เรียนรูจ้ากผูใ้หญ่ เรียนรูจ้าก

คุณพ่อคุณแม ่ เรียนรูจ้ากคุณครู เรียนไปเรื่อยๆ พยายามตัง้ใจเรียนใหม้ากๆ อย่าไป

สนใจกบัเรื่องการดูโทรทศันม์ากจนเกนิไป ดูพอสมควรก็พอ กลบัมาบา้นดูสกัครึ่งช ัว่โมง

ก็พอแลว้ ควรจะทาํอย่างอืน่ ช่วยคุณแมท่าํอะไรบา้งก็ได ้คุณแมท่าํอะไรอยู่ก็ถามคุณแม่

วา่ขอใหผ้ม ขอใหห้นูทาํอะไรใหคุ้ณพ่อคุณแมบ่า้ง คุณแมก่็บอกวา่ไหนลองไปจดัหอ้งที่

หนูอยู่ใหเ้รียบรอ้ยซ ิ เสื้อผา้ของหนูเอาไปพบั เอาไปเก็บไวใ้หเ้รียบรอ้ย ของเลน่ของใช ้

อะไรต่างๆ เอาไปเก็บใส่ตูเ้อาไวใ้หเ้รียบรอ้ย อย่าวางไวเ้กะกะตามทีต่่างๆ ถา้กวาดบา้น

เป็นก็ช่วยท่านกวาดบา้นก็ได ้ เวลารบัประทานอาหารเสร็จแลว้ก็ช่วยกนัลา้งถว้ยลา้งชาม 

อย่างน้ีเป็นการทาํตวัของเราใหเ้ป็นประโยชน ์ ทาํตวัของเราใหเ้ป็นคนด ี ถา้เรามวัแต่ไป

เลน่เกมส ์ เลน่คอมพวิเตอร ์ ไปเลน่กบัเพื่อนแลว้ก็ไปทะเลาะววิาทกนั อย่างน้ีไมใ่ช่เป็น

ความดเีลย มแีต่เรื่องราว มแีต่ความเสยีหายตามมา  

เราจงึควรสนใจฟงัคาํสอนของผูห้ลกัผูใ้หญ่ แลว้พยายามปฏบิตัติามทีคุ่ณครู คุณ

พ่อคุณแมค่อยสอนเรา แลว้เราจะเป็นเดก็ทีน่่ารกั น่าชื่นชมยนิด ีมแีต่คนคอยสนบัสนุน

ส่งเสริม เพราะไมม่ใีครอยากจะสนบัสนุนส่งเสริมคนไมด่ ี เพราะคนไมด่มีกัจะไปทาํ

เรื่องราวเดอืดรอ้นใหก้บัคนอืน่ เช่นเป็นคนขี้เกยีจ ไมช่อบเรียนหนงัสอื ชอบเลน่ ชอบ

ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ชอบโกหก อย่างน้ีถอืวา่เป็นคนไมด่ ี เพราะการกระทาํเหลา่น้ีนาํความ
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เสือ่มเสยีมาใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ ถา้เป็นคนแบบน้ี จะไมม่ใีครยกย่องชมเชย จะมแีต่วา่

กลา่วตเิตยีน แต่เราก็ควรฟงั ถา้สิง่ทีเ่ขาบอกนัน้เป็นความจริง เราก็ควรขอบใจเขา 

เพราะเขากาํลงัทาํหนา้ทีเ่ป็นกระจกส่องหนา้เรา ธรรมดาเราจะไมรู่ว้า่หนา้ของเราเป็น

อย่างไร ดหีรือไม ่สวยหรือไม ่สะอาดหรือไม ่เราจะไมรู่ ้ถา้เราไมม่กีระจกส่องหนา้ ก่อน

จะออกจากบา้น เราก็ตอ้งดูทีก่ระจกก่อนวา่เราแต่งตวัเรียบรอ้ยไหม หวเีผา้หวผีม

เรียบรอ้ยไหม ใส่เสื้อผา้เรียบรอ้ยไหม หนา้ตาสะอาดสะอา้นหรือเปลา่ มขีี้ตาตดิอยูท่ี่

ดวงตาหรือไม ่ เราตอ้งอาศยักระจก ผูท้ีค่อยตาํหนิตเิตยีนเรา ก็เป็นเหมอืนกบักระจก

นัน่เอง เป็นผูส้ะทอ้นความจริงของตวัเรา ใหเ้รารูว้า่ขณะน้ีเรากาํลงัไมด่นีะ เรากาํลงัขี้

เกยีจนะ แทนทีจ่ะเรียนหนงัสอื แทนทีจ่ะทาํการบา้น เรากาํลงัดูหนงัสอืการตู์น เลน่เกมส์

กนัอยู ่ถา้คุณพ่อคุณแมบ่อกวา่ หนูกาํลงัทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ควรจะหยุด ควรจะทาํการบา้น

ก่อน ควรจะอ่านหนงัสอืก่อน เมือ่ทาํการบา้นเสร็จแลว้ อ่านหนงัสอืแลว้ มเีวลาวา่งจะไป

เลน่บา้งก็ได ้แต่ควรจะรูจ้กัประมาณ รูจ้กัความพอด ีมากเกนิไปก็ไมด่ ี นอ้ยเกนิไปก็ไม่

ด ี 

เวลาเลน่ก็ช่วยผ่อนคลาย ทาํใหจ้ติใจเราร่าเริงเบกิบาน แต่ถา้เลน่มากเกนิไปก็จะทาํให ้

เสยีงานเสยีการ เสยีหนา้ทีท่ีเ่ราตอ้งทาํ เพราะนอกจากเลน่แลว้เราตอ้งทาํอย่างอืน่อกี เรา

ตอ้งอาบนํา้อาบทา่ ตอ้งนอน เพราะจะตอ้งตื่นแต่เชา้ไปโรงเรียน ตอ้งพกัผ่อนหลบันอน 

ไมว่า่จะทาํอะไร ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งมคีวามพอด ี ตอ้งรูจ้กัแบ่งเวลาใหถู้กตอ้ง เวลาพกัก็

ม ี เวลาเรียนก็ม ี เวลารบัประทานอาหารกม็ ี เวลาเลน่ก็ม ี ใหรู้จ้กัแบ่งเวลา ถา้รูจ้กัแบ่ง

เวลาแลว้ จะไดใ้ชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ชวีติของเราจะไดไ้มม่ปีญัหา ไมม่ี

เรื่องวุน่วายใจตามมา จะมแีต่ความสุขมแีต่ความสบายใจ จงึอยากจะใหฝึ้กฝนตวัเราให ้

เป็นคนด ี ดว้ยการทาํด ี ดว้ยการเชื่อฟงัผูห้ลกัผูใ้หญ่ มคีวามสาํนึกในบญุคุณของผูห้ลกั

ผูใ้หญ่ เช่นคุณพ่อคุณแม ่ คุณครูอาจารย ์ ผูใ้หเ้งนิใหท้อง ใหค้วามรู ้ ใหข้องดีๆ แก่เรา

เสมอ เราจงึควรใหค้วามเคารพนอบนอ้ม เวลาเจอคุณครู เจอคุณพ่อคุณแม ่ ก็ควรยก

มอืไหว ้ เวลาจะจากท่าน เวลาจะไปไหน ก็ยกมอืไหวล้าท่าน ขออนุญาตก่อน ถา้จะไป

ไหนตามลาํพงั คุณพ่อคุณแม ่ คุณครูตอ้งรูว้า่เราจะไปไหน เพราะถา้เราไปหลงทางกลบั
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บา้นไมไ่ดก้็จะลาํบาก ตอ้งไปอยู่กบัคนอืน่ทีไ่มใ่ช่เป็นพ่อเป็นแมเ่รา ไมท่าํสิง่ทีด่เีหมอืนที่

คุณพ่อคุณแมท่าํกบัเรา  

ถา้เราจะไปไหนคนเดยีว ตอ้งขออนุญาตคุณพ่อคุณแม ่ คุณครูก่อน ถา้คุณพ่อคุณแม่

อนุญาตใหไ้ปถงึจะไปได ้ถา้ไมใ่หไ้ปก็อย่าไป พยายามอยู่ใกล ้ๆ  กบัคุณพ่อคุณแม่คุณครู

เสมอ เพราะเรายงัเลก็อยู่ ยงัดูแลตวัเราเองไมไ่ด ้ ช่วยตวัเราเองไมไ่ด ้ ยงัตอ้งอาศยั

ผูใ้หญ่คอยดูแล คอยช่วยเหลอืเรา น่ีคอืสิ่งทีเ่ราควรจะปฏบิตั ิ เชื่อฟงัผูห้ลกัผูใ้หญ่ ให ้

ความเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ มคีวามขยนัในการเรียนหนงัสอื ในการทาํการบา้น ใหรู้จ้กัแบ่ง

เวลาใหถู้ก ทาํทกุอย่างใหค้รบถว้นบริบูรณ์ อะไรทีเ่ป็นหนา้ทีข่องเรา ก็ควรทาํ อย่าปลอ่ย

ใหคุ้ณพ่อคุณแมม่าทาํใหก้บัเรา อย่าใหค้นอืน่เขาทาํใหก้บัเรา เช่นการบา้น คุณครูให ้

กลบัเอามาทาํทีบ่า้น เราก็ตอ้งทาํของเราเอง อย่าไปลอกของเพือ่นเขา ไมใ่ช่ตอนเชา้ไป

โรงเรียนแลว้ ก็ไปขอลอกของเพือ่นเขา เพือ่นเขาทาํมาแลว้แต่เราไมไ่ดท้าํ ถา้เราไมท่าํเอง 

ต่อไปเราจะไมรู่จ้กัวชิาทีเ่ราเรียน เราจะไมเ่ขา้ใจ เราจะไมม่คีวามรูค้วามฉลาด แต่ถา้เรา

ทาํการบา้นของเราได ้ก็แสดงวา่เราเก่ง เราฉลาด แสดงวา่เรามคีวามรู ้ น่ีคอืวธิีวดัผลการ

เรียนของเรา คุณครูก็จะรูว้า่เราฉลาด เราเก่งหรือไม ่ อยู่ทีว่า่เราสามารถทาํการบา้นของ

เราไดห้รือเปลา่ ถา้เราทาํการบา้นได ้ต่อไปเวลาเราไปสอบเราก็จะสอบได ้แลว้เราจะสอบ

ไดท้ีด่ีๆ ดว้ย จะไดท้ีห่น่ึงกนัทกุคนในหอ้งเลยก็ได ้ถา้เราทกุคนขยนัเรียนขยนัทาํการบา้น 

ต ัง้ใจฟงัเวลาคุณครูส ัง่สอน น่ีคอืวธิีการทาํตวัของเราใหเ้ป็นคนด ี ขอใหห้นูทกุคน

พยายามนาํในสิง่ทีห่ลวงพ่อไดพู้ดไดส้อนวนัน้ี ใหน้าํไปปฏบิตัดูิ แลว้ชวีติของหนูจะมแีต่

ความสุข มแีต่ความเจริญกา้วหนา้โดยถ่ายเดยีว จงึขอฝากเรื่องราวเหลา่น้ีไวเ้ป็นคติ

สอนใจ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๔๔ 

เสรมิสรา้งบารม ี
๙ กนัยายน ๒๕๔๙ 

การบาํเพญ็บญุบารม ีตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหบ้าํเพญ็เป็นการเสริมสรา้ง

ความสุข ความเจริญ ความกา้วหนา้ ใหแ้ก่ชวีติจติใจของเรา ชวีติจะมคีวามร่มเยน็เป็น

สุข มคีวามกา้วหนา้ได ้ ก็ตอ้งอาศยับญุบารม ี ซึง่เปรียบเหมอืนกบัอาหารของตน้ไม ้

ตน้ไมจ้ะเจริญเตบิโตไดก้็ตอ้งมนีํา้ มปีุ๋ย มกีารทาํนุบาํรุงดูแล ตน้ไมจ้งึเจริญออกดอก

ออกผลได ้ ถา้ไมไ่ดร้บันํา้ ไมไ่ดร้บัปุ๋ย ไม่ไดร้บัการดูแล ตน้ไมก้็จะไมเ่จริญเตบิโต ไม่

ออกดอกออกผล ชวีติของเราก็เป็นเหมอืนตน้ไมต้น้หน่ึง ทีต่อ้งมกีารทาํนุบาํรุงดูแล

รกัษา อาหารทีจ่ะดูแลรกัษาชวีติจติใจของเราใหเ้จริญรุ่งเรือง ก็คอืบญุบารม ี ทีจ่ะ

ส่งเสริมชวีติของเรา ใหเ้จริญกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ จนถงึจดุสูงสุด คอืมรรคผลนิพพาน ที่

สิ้นสุดแห่งความทกุข ์ การเวยีนวา่ยตายเกิด ความวุน่วายท ัง้หลาย ดงัทีพ่ระพทุธเจา้

ท ัง้หลาย พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็กนัมา 

น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราสามารถมอบใหก้บัตวัเราได ้ สิง่อืน่ๆทีเ่ราทาํกนัทกุวนัน้ี ไมส่ามารถมอบสิง่

เหลา่น้ีใหก้บัเราได ้ ถา้เรายงัแสวงหาลาภยศสรรเสริญ สขุ ทางรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะอยู่ เราจะไมไ่ดใ้หอ้ะไรแก่ชวีติจติใจของเราเลย ไดแ้ต่ความสนุกความ

เพลดิเพลนิ ความดอีกดใีจเป็นระยะๆเท่านัน้เอง แต่ในทีสุ่ดแลว้สิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้านัน้ ก็

จะตอ้งเสือ่มตอ้งหมดไป ทิ้งใหเ้ราอยู่กบัความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย ปลอ่ยใหเ้รา

เป็นเหมอืนกบัคนขอทาน ไมม่อีะไรตดิเน้ือตดิตวัตดิใจ เมือ่เราเดนิทางต่อไปในภพหนา้

ชาตหินา้ไปเกดิใหม ่ก็ตอ้งไปเริ่มตน้ใหม ่ ไมม่อีะไรเป็นทนุเดมิ ไมเ่หมอืนกบับญุบารมทีี่

เราบาํเพญ็กนัอยู่น้ี ทีเ่ปรียบเหมอืนกบัเงนิฝากในธนาคาร ทีเ่ราสามารถเอาตดิตวัไปได ้

เมือ่เราไปเกดิในภพหนา้ชาตหินา้ บญุบารมทีีเ่ราไดท้าํไวใ้นชาตน้ีิ และในชาตก่ิอนๆก็จะ

มาสนบัสนุนเรา ทาํใหเ้รามคีวามแตกต่างจากผูอ้ืน่ มคีวามเจริญกา้วหนา้รวดเร็วกวา่
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ผูอ้ืน่ มฐีานะทีด่กีวา่ผูอ้ืน่ มรูีปร่างหนา้ตาทีด่กีวา่ผูอ้ืน่ ดงัทีเ่ราเคยไดย้นิคนโบราณทา่น

พูดไวว้า่ แข่งรถแข่งเรือนั้นพอจะแข่งกนัได ้ แต่แข่งวาสนาบารมีนั้น เป็นสิ่งที่แข่งกนั

ไม่ได ้ 

ถา้สงัเกตดูเราจะเหน็วา่ บางคนจะไปดกีวา่เรา ไปเร็วกวา่เรา ท ัง้ๆทีเ่รียนหนงัสอืโรงเรียน

เดยีวกนั ทาํงานก็ทาํงานทีเ่ดยีวกนั แต่ความเจริญของแต่ละคนจะไมเ่ท่าเทยีมกนั เพราะ

บญุบารมทีีส่ะสมมานัน้ไมเ่ท่ากนันัน่เอง ถา้อยากจะมบีญุบารมกี็ตอ้งสะสม ตอ้งสรา้งมนั

ขึ้นมา ซื้อไมไ่ด ้ ใหก้นัไมไ่ด ้ขอกนัไมไ่ด ้ตอ้งทาํกนัเอง ตอ้งสรา้งกนัเอง เหมอืนกบัการ

รบัประทานอาหาร รบัประทานแทนกนัไมไ่ด ้ ตอ้งรบัประทานกนัเอง ถา้ไมท่านก็จะผอม

แหง้แรงนอ้ย มแีต่ความหวิโหย มแีต่ความกระหายอยู่ตลอดเวลา เราจงึไมค่วรมองขา้ม

เรื่องบญุบารมไีป ตลอดระยะเวลา ๕ วนัทีผ่่านมา เราก็ไปแสวงหาสิง่ต่างๆทางโลก ที่

เรียกวา่โลกธรรม หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ หาความสขุทางรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ แต่วนัน้ีเราจะมาหาบญุบารมกีนั ถา้เราสรา้งบญุบารมไีดม้ากนอ้ยเพยีงไร 

รบัรองไดว้า่ชวีติของเราจะดขีึ้นมากนอ้ยเพยีงนัน้ แต่ถา้สะสมลาภยศสรรเสริญสุขมาก

นอ้ยเพยีงไร ก็รบัรองไดว้า่ชวีติของเราจะไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ความวุน่วาย

ใจ ความกงัวลใจ ความอยากไดใ้นสิง่ต่างๆจะไมล่ดนอ้ยถอยลงไปตามสิง่ทีเ่ราไดม้า 

เพราะความอยากก็ด ี ความตอ้งการก็ด ี ความวุน่วายใจ ความกงัวลใจ ความห่วงใยกบั

สิง่ต่างๆก็ด ีลว้นเกดิจากการไมส่ะสมบญุบารมนีัน่เอง มวัแต่ไปสะสมความอยาก ความ

กงัวล ความวุน่วายใจใหม้มีากยิง่ขึ้น เพราะโดยธรรมชาตขิองลาภยศสรรเสริญสุขนัน้ 

เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมอ่ยู่คงเสน้คงวา มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ มกีารเจริญ

แลว้ก็มกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา แลว้มกีารเจริญใหม ่ แลว้ก็เสือ่มไปใหม ่ สลบักนัไป

อย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ เวลาเกดิความเจริญ ก็ดอีกดใีจกนั พอเกดิความเสือ่มขึ้นมา ก็เกดิ

ความเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั  

แต่การสะสมบญุบารมมีแีต่จะเพิม่ความอิม่ เพิม่ความพอ ใหก้บัจติใจขึ้นไปตามลาํดบั 

ตดัความทกุข ์ ตดัความกงัวลใจ ตดัความวุน่วายใจไปตามลาํดบั เพราะบญุบารมเีป็น

เครื่องทาํลายความทกุข ์ความกงัวลใจ ความวุน่วายใจท ัง้หลายนัน่เอง เราจงึควรหนัมาดู
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ทีใ่จเราเป็นหลกั เพราะใจเป็นตวัประกอบทีส่าํคญัทีสุ่ด เป็นพระเอกเลยก็วา่ได ้ ถา้ใจดี

เราก็จะมแีต่ความสุขความสบาย ถา้ใจไมด่ต่ีอใหร้ํา่รวยขนาดไหน มตีาํแหน่งสูงขนาด

ไหนก็ตาม เราก็ยงัตอ้งวุน่วาย ตอ้งทกุข ์ตอ้งกงัวล ตอ้งเดอืดเน้ือรอ้นใจอย่างไมรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น เพราะไมรู่จ้กัวธิีรกัษาใจเรานัน่เอง ใจถูกอาํนาจของความหลง หลอกใหเ้ราไปหา

สิง่ทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความกงัวลใจใหก้บัเรา เพราะไปหาแต่สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน

นัน่เอง ไดอ้ะไรมาก็ตอ้งกงัวลวา่ จะอยู่กบัเราไปตลอดรอดฝัง่หรือไม ่ จะอยู่ไปนานสกั

เท่าไรเราก็ไมรู่ ้สกัวนัหน่ึงอาจจะมอีะไรเกดิขึ้นกบัมนัก็ได ้หรือมอีะไรเกดิขึ้นกบัเราก็ได ้ 

เพราะเราอยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน สิง่ทีเ่ราไปแสวงหามาเพือ่ใหเ้ป็นทีพ่ึง่

ของเรา ใหค้วามสุขกบัเรา ก็เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอนเหมอืนกนั เมือ่เวลามนั

เปลีย่นไปจากสิง่ทีเ่ราเคยรกัเคยชอบ กลายเป็นสิง่ทีน่่าเกลยีดน่ากลวัขึ้นมา เราก็เสยีอก

เสยีใจ เศรา้โศกเสยีใจ เพราะเราไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง ไป

แสวงหากนันัน่เอง เรามองไมเ่หน็ความไม่เทีย่งทีม่อียู่ในสิง่นัน้ๆ ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือ

จะเป็นวตัถ ุ ก็อยู่ภายใตข้องความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนท ัง้สิ้น ไมว่า่เราจะมอีะไร สกัวนั

หน่ึงมนัก็ตอ้งเสือ่มตอ้งสลายตอ้งดบัไปหรอืเปลีย่นไป เปลีย่นจากหนา้มอืเป็นหลงัมอืก็ม ี

คนบางคนเวลารูจ้กักนัใหม่ๆ ก็ดเีหมอืนกบันางฟ้า เหมอืนกบัเทวดา แต่พออยู่ดว้ยกนั

แลว้ก็กลายพนัธุไ์ป กลายเป็นมารกลายเป็นปีศาจไป เพราะน่ีคอืความไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอนของบคุคลนัน่เอง ถา้เราไปฝากความหวงัไวก้บับคุคลหน่ึงบคุคลใด หวงัวา่เขาจะ

ใหค้วามสุข ใหค้วามดกีบัเราไปตลอด แต่พอเขาเปลีย่นแปลงไป จากเทพกลายเป็น

ปีศาจ เราก็จะตอ้งทกุขท์รมานใจอย่างยิง่ น่ีคอืปญัหาใจของพวกเรา  

เพราะใจของเราไมไ่ดร้บัการทาํนุบาํรุงดว้ยบญุบารม ี เช่นปญัญาบารมีนัน่เอง ถา้ศึกษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ แลว้นาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาใคร่ครวญ มา

พจิารณา มาจดมาจาํไวส้อนใจอยู่เรื่อยๆ เราก็จะมแีสงสวา่งนาํพาชวีติของเรา ใหไ้ปสู่

ความร่มเยน็เป็นสุขอย่างแทจ้ริงได ้ เพราะเราจะรูจ้กัหลกีเลีย่งสิง่ต่างๆทีจ่ะสรา้งความ

ทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรานัน่เอง เวลาไดอ้ะไรมาครอบครอง ก็ตอ้งถามตวัเอง

ก่อนวา่ จาํเป็นไหม ทีจ่ะตอ้งมสีิง่นัน้ ถา้จาํเป็นก็เอามาได ้ ถา้ไมจ่าํเป็นก็อย่าเอามาจะ



32 
 

ดกีวา่ เพราะเมือ่เอามาแลว้จะกลายเป็นภาระทางจติใจ ไหนจะตอ้งทาํนุบาํรุงดูแลรกัษา 

ไหนจะตอ้งมาห่วงมากงัวลวา่จะอยู่คงทีห่รอืไม ่ จะมใีครมาฉกชงิไปหรือไม ่ จะเสือ่มเสยี

ไปหรือไม ่ ท ัง้ๆทีม่นัจะตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน ไมช่า้ก็เร็ว ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็ถอย

ดกีวา่ อย่าเอาความทกุขม์าใส่ใจ น่ีคอืวธิีคิดดว้ยปญัญา  

สิง่ทีจ่าํเป็นก็คอืสิง่ทีเ่ราตอ้งอาศยัเลี้ยงชพี เช่นอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษา

โรค เราตอ้งหามาดว้ยวธิีการต่างๆ อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นทีต่อ้งใชใ้นการทาํมาหากนิกห็า

มา แต่ตอ้งมภูีมคุิม้กนัอยู่ในใจเสมอวา่ สิง่ต่างๆทีไ่ดม้านัน้ ๑. ไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง

กบัเรา ๒. ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป หรือเราตอ้งจากมนัไป 

ขณะทีอ่ยู่กบัเราๆก็ใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด ในทีน้ี่ก็หมายถงึ ๑. ใหดู้แลรกัษาชวีติของ

เราใหอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบาย ๒.ใหม้เีวลา มเีงนิทองไวเ้สริมสรา้งบญุบารม ี แทนทีจ่ะเอา

เงนิทองทีห่ามาดว้ยความลาํบากยากเยน็ ไปใชจ่้ายกบัสิง่ทีไ่มท่าํใหเ้กดิบญุบารม ี กจ็ะ

เป็นการเสยีเวลาเสยีโอกาสไปเปลา่ๆ เพราะไมไ่ดพ้ฒันาความสุขความเจริญ ใหก้บัชีวติ

จติใจของเรา มแีต่จะฉุดลากใหจ้ติใจของเราใหต้กตํา่ไปเสยีดว้ยซํา้ ถา้เอาเงนิทองทีเ่หลอื

ใชไ้ปใชก้บัพวกอบายมขุต่างๆ เช่นสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เป็นตน้ 

ถา้เอาไปใชแ้บบน้ีแลว้ ไมว่า่จะมเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร ก็จะตอ้งหมดไปในทีสุ่ด จะไม่

มอีะไรตดิเน้ือตดิตวั นอกจากความตดิในสิง่เหลา่นัน้ เคยกนิเคยดืม่ ก็อยากจะกนิจะดืม่

ต่อไป เคยเลน่การพนนัก็อยากจะเลน่ต่อไป เคยเทีย่วกลางคนืก็อยากจะเทีย่วต่อไป เมือ่

ไมม่เีงนิเทีย่วจะทาํอย่างไร ก็ตอ้งหามาดว้ยวธิีทีไ่มช่อบนัน่เอง การคอรปัช ัน่จงึเป็นเรื่อง

ปกตใินสงัคมของคนทีม่โีมหะ อวชิชา ความมดืบอด คนทีไ่มรู่จ้กัคุณค่าของบญุบารม ีมี

เงนิเท่าไรก็จะทุ่มหมดไปกบัสุรา นารี การพนนั ของฟุ่มเฟือยต่างๆ แต่ไมม่อีะไรใหก้บั

จติใจเลย ไมม่อีะไรใหก้บัการสรา้งบญุบารมเีลย จติใจจงึมแีต่ความหวิ มแีต่ความอยาก 

มแีต่ความตอ้งการเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ มเีท่าไรก็ไมรู่จ้กัพอ ไมรู่จ้กัอิม่ เมือ่ไมพ่อก็ตอ้ง

ขวนขวายดิ้นรนหามาเพิม่ ตอ้งเจอกบัปญัหาต่างๆในการแสวงหา ตอ้งต่อสูแ้ขง่ขนักนั 

จนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา แลว้ก็ตอ้งมาแกป้ญัหากนั น่ีเป็นเพราะใจถูกความหลง 

ความเหน็ผดิเป็นชอบหลอกไปนัน่เอง ขาดปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ไมเ่คยมอง
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พระพทุธเจา้เป็นตวัอย่างเลยวา่ทรงดาํเนินชวีติอย่างไร ทรงแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข 

เหมอืนกบัพวกเราหรือเปลา่ หรือทรงมแีต่ตดั มแีต่ละ ทรงสละราชสมบตั ิ ทรงสละ

ความสุขต่างๆของพระเจา้แผ่นดนิ ทรงสละบริษทับริวารทีค่อยหอ้มลอ้ม คอยสรรเสริญ

เยนิยอ แลว้มาอยู่แบบขอทาน ตามมตีามเกดิ  

แต่ในพระทยัของพระองคก์ลบัเต็มไปดว้ยความสุขความอิม่ความพอ ปลอดภยัจาก

ความทกุขค์วามวุน่วายใจท ัง้หลาย ทีไ่มส่ามารถเขา้มาในพระทยัของพระพทุธเจา้ และใจ

ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเลย เพราะไดร้บัการดูแลดว้ยบญุบารมนีัน่เอง ท่านมี

ปญัญา ท่านฉลาด ท่านรูว้า่อะไรทาํใหใ้จมคีวามสุข รูว้า่อะไรทาํใหใ้จมคีวามทกุข ์สิง่ทีท่าํ

ใหใ้จมคีวามทกุข ์ ก็คอืความหลงทีไ่ปสรา้งความอยาก สรา้งความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่

ต่างๆทีอ่ยู่ขา้งนอกใจ ก็คอืสิง่ต่างๆทีเ่ราแสวงหากนัอยู่น้ี เป็นสิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บั

เรา ทกุวนัน้ีทีเ่ราวุน่วาย เราทกุขก์นั ก็ทกุขก์บัสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่น ัน่เอง เพราะไปยดึไป

ตดิวา่มนัเป็นเรา เป็นของของเรา ท ัง้ๆทีค่วามเป็นจริงนัน้มนัไมม่อีะไรเป็นของเรา ไมม่ี

อะไรเป็นตวัเราเลย ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นสมบตัทิีใ่หย้มืมาใชเ้ท่านัน้เอง ร่างกายน้ีเขากใ็ห ้

เรายมืมาใช ้ ตาํแหน่งทีเ่ราไดม้าเขาก็ใหเ้รายมืเป็น เงนิทองทีเ่ราหามาไดเ้ขาก็ใหเ้รายมืมา

ใช ้บริษทับริวารเขาก็ใหเ้รายมืมาใช ้ความสุขทีไ่ดจ้ากรูปเสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะก็เป็น

สิง่ทีใ่หเ้รายมืมาใชไ้ปวนัๆหน่ึง สกัวนัหน่ึงสิง่เหลา่น้ีก็จะตอ้งหมดไปจากเรา เมือ่เราตาย

ไป ทกุสิง่ทกุอย่างกห็มดไป ทรพัยส์มบตัเิงนิทองทีเ่ป็นของเราก็กลายเป็นของคนอืน่ไป 

ตาํแหน่งทีเ่ราเป็นอยู่ก็กลายเป็นของคนอืน่ไป 

น่ีเป็นเรื่องของโลก เป็นเรื่องปกตธิรรมดาของสิง่ต่างๆในโลกน้ี แต่ใจทีไ่มม่ปีญัญากลบั

มองไมเ่หน็ กลบัหลง กลบัอยากจะได ้ คดิวา่เป็นสิง่วเิศษวโิส ไม่เหน็ความทกุข ์ ไมเ่ห็น

ความเสือ่มทีจ่ะตามมา พวกเราจงึหาความสุขไมเ่จอ มแีต่ความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว 

เหมอืนกบัควนัไฟทีล่อยมาแลว้ก็จางหายไป ปรากฏขึ้นมาแลว้ก็หายไป ไมเ่หมอืนกบั

ความสุขทีไ่ดจ้ากการบาํเพญ็บญุบารมต่ีางๆ เพราะเราไมส่นใจทีจ่ะเขา้วดัเขา้วาศึกษา

อย่างจรงิจงั แลว้นาํสิง่ทีไ่ดศึ้กษามาประพฤตปิฏบิตั ิ ถา้ทาํอย่างจริงจงัแลว้รบัรองไดว้า่ 

ไมน่านจะไดพ้บกบัความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ ไม่
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ตอ้งกงัวลกบัเรื่องอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่อะไรจะเสือ่ม อะไรจะหมดไป จะไมส่ามารถสรา้ง

ความทกุข ์ความวุน่วายใจใหก้บัเราได ้เพราะบญุบารมเีป็นเหมอืนเกราะคุม้ครองป้องกนั 

ไมใ่หค้วามทกุขต่์างๆเขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ สิง่อืน่ๆไมส่ามารถคุม้ครองใจได ้ ต่อ

ใหม้เีงนิมากนอ้ยเพยีงไรก็ยงัตอ้งทกุข ์ยงัตอ้งวุน่วายใจอยู่ ต่อใหเ้ป็นประธานาธบิด ีเป็น

พระมหากษตัริย ์เป็นนายกรฐัมนตรี ก็ยงัมคีวามทกุข ์มคีวามวุน่วายใจ  

จงึอย่าไปหลงกบัเรื่องเหลา่น้ี มนัไมใ่ช่ทีพ่ึง่ของเรา สรณะของเราตอ้งเป็นบญุบารม ี ที่

ออกมาจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์เอง พระพทุธเจา้ทรงเป็นผูต้รสัรู ้ รูบ้ญุบารม ี

รูคุ้ณค่าของบญุบารม ี ทรงไดป้ฏบิตับิญุบารม ี ทรงไดร้บัผลอนัเลศิอนัวเิศษจากการ

ปฏบิตับิญุบารม ี จงึนาํเอามาส ัง่สอน เป็นพระธรรมคาํสอนทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งักนัอยู่น้ี จะ

ฟงัมากฟงันอ้ยก็สุดแทแ้ต่ จะฟงัแบบสกัแต่วา่ฟงั หรือฟงัแลว้นาํเอาไปใคร่ครวญ เอาไป

พนิิจพจิารณา เอาไปปฏบิตั ิ ก็สุดแทแ้ต่ผูฟ้งั เพราะไมอ่ยู่ในวสิยัของพระพทุธเจา้ ของ

พระธรรมคาํสอน ของพระอริยสงฆ ์ ทีจ่ะทาํใหเ้ราได ้ พวกเราเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งนอ้มมา

ปฏบิตั ิ ถา้มคีวามตัง้ใจมคีวามจริงใจต่อพระธรรมคาํสอน เวลาฟงัก็จะฟงัดว้ยสต ิ ดว้ย

ใจทีจ่ดจ่อ ตดิตามคาํพูดทกุคาํ แลว้ก็นาํสิง่ทีไ่ดย้นิมาวเิคราะห ์ พจิารณาใหเ้กดิความ

เขา้ใจ เมือ่เกิดความเขา้ใจแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัต่ิอไป เช่นวนัน้ีเราไดย้นิไดฟ้งัแลว้วา่ สิง่

ทีเ่ราควรแสวงหาควรสะสมนัน้ คอืบญุบารม ี มากกวา่การหาลาภยศสรรเสริญสุข 

นอกจากการหาสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดูแลรกัษาชวีติของเรา เช่นทาํงานทาํการเพือ่ทีจ่ะได ้

ทรพัยม์าจาํนวนหน่ึง มาทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาชวีติของเรา แต่เงนิทีเ่หลอืก็จะไมเ่อาไปใช ้

กบัสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ เช่นของฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย หรืออบายมขุท ัง้หลาย ทีไ่ม่

เสริมสรา้งความสุข หรือป้องกนัความทกุขต่์างๆ ไมใ่หเ้ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจของ

เรา  

ควรเอาเงนิทีจ่ะหมดไปกบัของฟุ่มเฟือย กบัอบายมขุต่างๆ มาเสริมสรา้งทางดา้นบญุ

บารมจีะดกีวา่ เช่นทานบารมี มเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไรก็เอามาแจก เอามาจ่าย เอามา

สงเคราะห ์ เอามาช่วยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้น ส่งเสริมช่วยเหลอืสนบัสนุนพวกองคก์ร

สาธารณะกศุลต่างๆ เพือ่ทาํใหส้งัคมของเราน่าอยู่ยิง่ขึ้น เพราะสงัคมจะอยู่ดว้ยความ
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ร่มเยน็เป็นสุขได ้ ก็ตอ้งมคีวามเมตตากรุณาต่อกนั องคก์รการกศุลต่างๆลว้นมคีวาม

เมตตากรุณา มไีมตรีจติ มคีวามสงสาร ทีจ่ะคอยดูแลช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส ผูต้กทกุข ์

ไดย้าก คดิถงึเวลาทีเ่ราตกทกุขไ์ดย้ากบา้ง เวลามคีนยืน่มอืมาช่วยเหลอื เราจะรูส้กึ

อย่างไร เราก็ควรดูแลผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก ถา้อยู่ในฐานะทีท่าํได ้แลว้เราจะไดบ้ญุบารมเีขา้

มาสู่จติใจ มาช่วยดบัความอยากไดส้ิง่ต่างๆ อยากไดข้องทีไ่มจ่าํเป็น อยากไดข้อง

ฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย เพราะบญุบารมจีะทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่ เพราะเป็นเหมอืนอาหาร

นัน่เอง แต่ถา้เอาเงนิไปซื้อของฟุ่มเฟือย แทนทีจ่ะทาํใหเ้กดิความอิม่เอบิใจ เกดิความ

พอใจ กลบัสรา้งความอยากซื้อเพิม่ขึ้นมาอกี สงัเกตดูเราซื้อเสื้อผา้ชดุหน่ึงแลว้วนัน้ี 

เดีย๋วพรุ่งน้ีเราออกเดนิไปเทีย่วตลาด เหน็เสื้อผา้อกีชดุหน่ึงเราก็อดทีอ่ยากจะซื้ออกีไมไ่ด ้

เป็นธรรมชาตขิองความฟุ่มเฟือย มนัเป็นอย่างน้ี มแีต่อยากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ มากขึ้นไป

เรื่อยๆ ไมใ่ช่นอ้ยลงไป  

แต่การทาํบญุการทาํทานกลบัทาํใหจ้ติใจหวิและอยากนอ้ยลงไป คนทีท่าํบญุทาํทานอยู่

เรื่อยๆจะเป็นคนทีส่มถะ อยู่แบบเรียบงา่ย ไมวุ่น่วายกบัความฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะใจ

ไมไ่ดห้วิไปกบัมนันัน่เอง ใจมคีวามสุขกบัการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ มโีอกาสเมือ่ไรก็ชอบ

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ สงเคราะหผู์อ้ืน่ ชวีติจงึมแีต่ความสบาย ไมวุ่น่วาย มแีต่เพือ่น ไมม่ศีตัรู 

คนทีต่อ้งแสวงหาเงนิ หาทรพัยเ์พือ่มาซื้อของฟุ่มเฟือยนัน้ มกัจะมศีตัรูมาก มคู่ีอริมาก 

เพราะตอ้งแขง่ขนักนั หาเงนิแขง่กนั หาอะไรๆแขง่กนัไปเรื่อยๆ ก็ตอ้งกลายเป็นคู่ต่อสู ้

กนัไปตลอด แต่คนทีท่าํบญุทาํทานอยู่อย่างสมถะ ไมต่อ้งไปวุน่วาย ไมต่อ้งไปแขง่ขนักบั

ใคร เพราะใจของเขามคีวามเมตตา มคีวามกรุณา ถา้ใครอยากจะไดใ้นสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ 

เขาก็ยนิดทีีจ่ะสละใหไ้ป ไมเ่ป็นไร ไปหาทีอ่ืน่ก็ได ้ ไปหาอย่างอืน่ก็ได ้ ถา้ชิ้นน้ีมคีน

ตอ้งการ ก็ไมต่อ้งไปแยง่กบัเขา ใหเ้ขาไป ไปหาอย่างอืน่ก็ได ้ 

เพราะบญุบารมไีมไ่ดอ้ยู่ทีว่ตัถขุา้วของ แต่อยู่ทีใ่จทีรู่จ้กัให ้ รูจ้กัปลอ่ยวาง ถา้ไม่รูจ้กัให ้

ไม่รูจ้กัปลอ่ยวาง ใจจะหวิ จะเครียดอยู่ตลอดเวลา จะหาความสขุไม่ได ้ ต่อใหม้อีะไร

มากนอ้ยเพยีงไร ก็จะมคีวามเครียดกบัสิง่ทีม่อียู่ เครียดเพราะกลวัวา่จะหมดไป เครยีด

เพราะกลวัวา่จะไมไ่ดเ้พิม่ขึ้นมาอกี เป็นเรื่องราวทีเ่กดิขึ้นจากการทีไ่ปแสวงหาสิง่ทีไ่มใ่ช่
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บญุบารม ีคอืไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข แบบโงหวัไมข่ึ้น เหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพ

ตดิ อย่างไรก็อย่างนัน้ ความจริงคนเราไมต่อ้งแขง่ขนัต่อสูเ้พือ่ลาภยศสรรเสริญสุข ก็มี

ลาภยศสรรเสริญสุขได ้ถา้ทาํงานดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ก็มี

เงนิมทีอง มคีนยกย่องสรรเสริญเยนิยอได ้ ไมวุ่น่วาย ไม่เดอืดรอ้น ไดม้าก็ด ี มเีหลอืก็

เอาไปช่วยเหลอืคนอืน่ เสริมสรา้งบญุบารมต่ีอไป ทาํใหม้คีวามสุข มคีวามร่มเยน็มากขึ้น

ไปเรื่อยๆ จงึอยากจะชวนเชญิใหท้่านท ัง้หลาย ใหเ้หน็ความสาํคญัของการสะสมบญุ

บารม ีเพราะเป็นอาหารทีแ่ทจ้ริงของชวีติจติใจ ชวีติของเราจะเจริญกา้วหนา้ตามรอยพระ

บาทของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายได ้ ก็ตอ้งอาศยับญุบารมเีป็นตวัพา

ไป  

ขอใหท้่านท ัง้หลายจงพยายามสะสมบญุบารม ี เช่นทานบารมีคอืการให ้ ศีลบารมีคอืการ

ละเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เนกขมัมบารมีก็คอืการออกบวช บวชเป็นพระบวชเป็นชี 

เป็นนกับวช ละเวน้จากการหาความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รสโผฏฐพัพะต่างๆ ใหเ้จรญิ

เมตตาบารมี มไีมตรจีติ มองทกุคนเป็นเหมอืนพีเ่หมอืนนอ้ง เป็นเหมอืนตวัเรา ถา้เราไม่

เกลยีดตวัเราๆก็ไม่เกลยีดคนอืน่ ถา้เรารกัตวัเราๆก็ตอ้งรกัคนอืน่ เพราะคนอืน่กบัเราก็

เป็นเหมอืนกนั ตอ้งการความรกัดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมม่ใีครตอ้งการความเกลยีดชงั ไมม่ใีคร

ตอ้งการความเดอืดรอ้น ความทกุข ์ ความวุน่วาย ถา้มเีมตตาแลว้จะไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้น ไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ ถงึแมผู้อ้ืน่จะทาํอะไรกบัตนเองมากนอ้ย

เพยีงไรก็รูจ้กัใหอ้ภยั ไมถ่อืสาไมโ่กรธเคอืง คดิเสยีวา่เป็นเหมอืนลิ้นกบัฟนั อยู่ดว้ยกนัก็

เป็นเรื่องธรรมดาทีจ่ะตอ้งมกีารผดิพลาด มกีารพล ัง้เผลอทาํอะไรกนับา้ง แต่ถา้รูจ้กัให ้

อภยัแลว้ เรื่องต่างๆก็จะสงบลง ไมม่ปีญัหาอะไรตามมา แต่ถา้ไมรู่จ้กัใหอ้ภยักจ็ะ

กลายเป็นสงครามขึ้นมา ตอ้งอยู่แบบทกุขท์รมานใจ น่ีคอืเมตตาบารม ี แลว้ก็ใหเ้จริญ

ปญัญาบารมี ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ลองปฏบิตัธิรรมดู นัง่สมาธิแลว้เจริญ

วปิสัสนาปญัญา ลองทาํดู แลว้จะเหน็วา่เราสามารถเป็นคนฉลาดได ้สามารถรูอ้ะไรไดอ้กี

มากมายก่ายกอง น่ีคอืบารมต่ีางๆบางส่วนทีไ่ดแ้สดงมา ใหท้่านท ัง้หลายไดน้าํไปพนิิจ

พจิารณา การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๔๕ 

กฎธรรมดาของโลก 
๑๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 

เพราะพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นคาํสอนทีต่รงต่อความจรงิ สามารถนาํความ

ร่มเยน็เป็นสุข ความพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตัติามได ้ไมว่า่จะเป็นชนชาติ

อะไรก็ตาม สามารถปฏบิตัติาม และไดร้บัประโยชนเ์ช่นเดยีวกนั จะนบัถอืศาสนาอืน่

หรือไมก่็ตาม จะเป็นชนชาตใิด อายุใดวยัใด เพศใด หญงิหรือชาย ก็สามารถรบั

ประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนาไดเ้ท่าเทยีมกนัหมด เพราะพระพทุธศาสนาเปรียบ

เหมอืนกบัยารกัษาโรคของจติใจ ซึง่เป็นเหมอืนกบัยารกัษาโรคทางร่างกาย ทีส่ามารถ

รกัษาโรคของคนไดท้กุชาตชิ ัน้วรรณะ ใชไ้ดก้บัคนไทย คนจนี คนฝรัง่ ใชไ้ดก้บัคนที่นบั

ถอืศาสนาต่างๆ ฉนัใดพระพทุธศาสนาก็เป็นยารกัษาโรคทางดา้นจติใจ คอืความทกุขใ์จ 

ความวุน่วายใจ ความกงัวลใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ ความหวาดกลวัต่างๆ ทีศ่าสนา

พทุธสามารถกาํจดัไดห้มดเลย ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม ถา้มจีติศรทัธามคีวามเชื่อ แลว้

นาํไปปฏบิตั ิจะไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนาอย่างแน่นอน  

อย่างทีพ่วกพระเราท ัง้หลายไดม้าบาํเพญ็ มาปฏบิตักินั เราคงไดเ้หน็ผลบา้ง จากการ

นาํเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน มาใชก้บัชวีติของเรา มาเป็นเครื่องนาํทาง เหมอืนแสง

สวา่งในทีม่ดื ทีจ่ะคอยชี้ใหเ้ราเหน็วา่ อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน ์สิง่

ใดทีเ่ป็นโทษเราก็จะเดนิหลกีเลีย่งมนัไป เดนิเขา้หาแต่สิง่ทีม่ปีระโยชน ์ เหมอืนกบั

ตอนกลางคนื ถา้เราเดนิในทีม่ดืไมม่แีสงสวา่ง เราจะไมรู่ว้า่มอีะไรขวางอยู่ขา้งหนา้ เรา

อาจจะเดนิไปเตะสิง่นัน้เดนิไปชนสิง่น้ีได ้ แต่ถา้มแีสงไฟ เช่นไฟฉายหรือไฟฟ้าเปิดไว ้ ก็

จะสามารถเหน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ขา้งหนา้เราได ้ ถา้มเีสาก็ไมต่อ้งเดนิไปชนเสา ถา้มหีลมุก็ไม่

ตอ้งเดนิพลดัตกลงไป เพราะมแีสงสวา่งใหเ้ราเหน็ ฉนัใดชวีติของเราก็เป็นเหมอืนกบัการ

เดนิทางในทีม่ดื ถา้ปราศจากแสงสว่างแหง่ธรรมแลว้ เราก็จะเดนิไปชนกบัความทกุข ์
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ความวุน่วายใจ ความเสยีใจอยู่เสมอๆ เพราะใจของเรามดืบอด ขาดแสงสวา่งแหง่ธรรม 

ถา้เป็นคนก็เหมอืนกบัคนตาบอด ทีจ่ะเดนิไปไหนตามลาํพงัดว้ยตนเองคงจะเป็นไปได ้

ยาก โอกาสทีจ่ะเดนิไปไดอ้ย่างปลอดภยั ไมม่ปีญัหาไมม่คีวามทกุข ์ความเจ็บตามมา คง

จะเป็นสิง่ทีย่าก แต่ถา้มใีครสกัคนหน่ึงนาํทางไป ก็พอทีจ่ะพอถูไถไปได ้ ถา้ไมม่คีนพา

เดนิก็ยงัใชสุ้นขัพาเดนิแทนได ้ก็พอทีจ่ะเดนิไปไหนมาไหนไดอ้ย่างปลอดภยั 

ชวีติของพวกเราก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรม ไมม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้

พาไป รบัรองไดว้า่ชวีติของเราจะตอ้งเผชญิกบัความทกุข ์กบัความเจ็บชํา้นํา้ใจ กบัความ

เศรา้โศกเสยีใจอย่างแน่นอน แต่ถา้มพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้พาเราไป รบัรอง

ไดว้า่ชวีติของเราจะไมค่่อยมปีญัหาเท่าไร จะไมม่เีรื่องวุน่วายใจเท่าไร จะไมเ่ศรา้โศก

เสยีใจกบัเรื่องราวต่างๆเท่าไร เพราะมสีิง่ทีค่อยสอนคอยเตอืนเรา ใหเ้รารูจ้กัเตรียม

ตวัรบักบัสภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นนัน้เอง เมือ่รูล้ว่งหนา้แลว้ เราเตรียมตวั

เตรียมใจไว ้พอเหตกุารณ์เกดิขึ้นเราก็จะไมวุ่น่วายใจแต่อย่างไร เพราะรูว้า่จะตอ้งเจอมนั

อย่างแน่นอนนัน่เอง เช่นสมมตุวิา่เรามขีองชิ้นหน่ึง เป็นของทีม่คีนเขาเอามาฝากเราไว ้

เรารูว้า่ของชิ้นน้ีไมใ่ช่เป็นของเรา สกัวนัหน่ึงเจา้ของก็ตอ้งมาขอคนืไป เราก็ไมไ่ดไ้ปคดิจะ

เก็บไวไ้ปตลอด เมือ่เขามาเอาของคนืไป เราก็ใหค้นืไปอย่างสบายอกสบายใจ ไมรู่ส้กึเสยี

อกเสยีใจอย่างใดเลย แต่ถา้เป็นของทีเ่ราไปคดิวา่เป็นของเรา เราอยากจะเก็บไวก้บัเราไป

ตลอด พอวนัดคีืนดมีนัหายไปหรือถูกขโมยไป เราก็จะตอ้งเกดิความเสยีใจขึ้นมา นัน่ก็

เป็นเพราะวา่เราไมรู่ว้า่มนัจะจากเราไป ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม เป็นคนหรือเป็นวตัถตุ่างๆ 

ตามสายตาของผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้ จะทรงรูว้า่มนัไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง 

เรามไีวไ้ดแ้ต่จะตอ้งคนืเขาไปสกัวนัหน่ึง ไมช่า้ก็เร็ว เป็นเหมอืนของทีเ่ขามาฝากเราไว ้

นัน่เอง  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แต่พวกเราไมรู่ไ้มเ่หน็กนั พอเราไดอ้ะไรมา เรา

มกัจะคดิเสมอวา่มนัเป็นของเรา เมือ่มนัเป็นของเรามนัตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด พอไม่

เป็นไปตามทีค่ดิ ก็เกดิความเสยีอกเสยีใจ เกดิความวุน่วายใจตามมา เพราะเราหลง มี

ความมดืบอด ไมเ่ขา้ใจสิง่ต่างๆทีเ่รามคีรอบครองไวเ้ป็นสมบตั ิ วา่มนัไมไ่ดเ้ป็นสมบตัทิี่
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แทจ้รงิของเรา มนัเป็นสมบตัผิลดักนัชม เป็นสิง่ทีว่นไปเวยีนมา มาไดก้็ไปได ้ แต่เรา

มกัจะไมค่ดิกนัอย่างนัน้ เราชอบคดิวา่มอีะไรแลว้จะตอ้งอยู่กบัสิง่นัน้ไปตลอด หรือสิง่

นัน้จะตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด เมือ่คดิอย่างน้ีแลว้ก็เท่ากบัเป็นเหมอืนกบัคนตาบอด

นัน่เอง ทีห่ลบัตาเดนิไปขา้งหนา้ แลว้ก็คดิวา่ขา้งหนา้ไมม่เีสา ไมม่อีะไรขวางทาง พอเดนิ

ไปก็ตอ้งเดนิไปชนเสา ไปชนอะไรต่างๆ เพราะความจรงิกบัสิง่ทีค่นตาบอดคดินัน้ไม่

เหมอืนกนั คดิวา่ไมม่อีะไรอยู่ขา้งหนา้ แต่ความจริงมเีสามตีน้ไม ้มหีลมุมบี่อ เมือ่เดนิไป

ก็จะตอ้งไปชนเสาชนตน้ไม ้ตกหลมุตกบ่อ เพราะมองไมเ่หน็ แลว้ไปคดิวา่ไมม่อีะไรขวาง

อยู่ขา้งหนา้ ก็เลยตอ้งไปเจอปญัหา แต่ถา้มใีครบอกลว่งหนา้ไวก่้อน วา่ขา้งหนา้นัน้มี

หลมุมบี่อ มเีสามตีน้ไมอ้ยู่ขา้งหนา้นะ ตอ้งระวงันะ ถา้เดนิไปอย่างนอ้ยก็ค่อยๆเดนิ แลว้

ก็ค่อยๆคลาํไป เอามอืยื่นไปขา้งหนา้ เอาเทา้ค่อยๆยืน่ไปขา้งหนา้ พอจะไปถูกอะไรเขา้ก็

จะรูว้า่ มขีองอยู่ขา้งหนา้ ขวางทางอยู่ ก็จะเดนิหลบได ้ 

เช่นเดยีวกนักบัชวีติของพวกเรา ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็

จะเป็นเหมอืนคนตาบอด จะคดิไปตามเรื่องของเรา คดิวา่มสีิง่น ัน้มสีิง่น้ีแลว้มนัตอ้งอยู่

กบัเรา ตอ้งใหค้วามสุขกบัเราอย่างเดยีว จะไมใ่หค้วามทกุข ์ ไมใ่หค้วามวุน่วายใจกบัเรา 

แต่พอไดม้นัมาแลว้จงึรูท้หีลงัวา่ มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีเ่ราคดิ สิง่ทีเ่ราคดิวา่จะใหค้วามสุข

กบัเรา มนัก็กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา เพราะจะตอ้งคอยกงัวลคอยดูแลรกัษา คอยห่วง

มนั เวลาไปไหนมาไหนก็ไมส่บายใจ ถา้ไม่ไดเ้อาตดิตวัไปดว้ย ถา้ทิ้งไวใ้นบา้นกลวัขโมย

ขึ้นบา้นแลว้เอาของชิ้นนัน้ไป น่ีก็เป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง ถา้มนัหายไปจรงิๆก็ตอ้งเสยี

อกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ น่ีก็เป็นทกุขอ์กีอย่างหน่ึง แทนทีจ่ะใหค้วามสุขอย่างเดยีว มนัก็

มขีองแถมตดิมาดว้ย คอืความทกุขค์วามกงัวลใจ แต่ถา้เรารูล้ว่งหนา้ไวก่้อนแลว้วา่ ของ

ทีไ่ดม้านัน้ไมว่า่อะไรก็ตาม มนัไมไ่ดใ้หค้วามสุขเราอย่างเดยีว มนัใหค้วามกงัวลใจ 

ความทกุขใ์จดว้ย ถา้ไมรู่จ้กัทาํใจไวล้ว่งหนา้ก่อน แต่ถา้ไดท้าํใจ เตรียมตวัเตรียมใจไว ้

ก่อนแลว้ วา่มนัจะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด อาจจะถูกขโมยไป อาจจะเสยี อาจจะหกั 

อาจจะพงัไปก่อนเวลาทีค่วรก็ได ้ ถา้คดิอย่างน้ีไวก่้อนแลว้ ก็เท่ากบัรูแ้ลว้วา่ขา้งหนา้จะมี

อะไรรอเราอยู่ เมือ่เกดิเหตกุารณ์นัน้ขึ้นมาเช่นหายไป หรือเสยีไป ก็จะไมรู่ส้กึกงัวล ไม่

รูส้กึเสยีใจวุน่วายใจ เวลาไปไหนมาไหนทิ้งมนัไวใ้นบา้นก็ไมก่งัวลใจ  
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ถา้เราพรอ้มทีจ่ะรบักบัสภาพความเป็นจรงิ มนัจะอยู่ก็ใหม้นัอยู่ไป มนัจะหายก็ใหม้นั

หายไป เราทาํอะไรไมไ่ด ้ เวลามนัหายไป มารอ้งห่มรอ้งไหก้็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เวลา

ยงัอยู่กบัเราๆก็กงัวลมาก กลวัวา่มนัจะหายไป มนัก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรเช่นเดยีวกนั 

เพราะมนัยงัไมห่ายไปมนัยงัอยู่ แต่ทีวุ่น่วายทีม่คีวามทกุขก์็คอืใจของเรา ทีม่กัจะเดนิไป

ชนกบัความทกุข ์ ความวุ่นวายใจ ความกงัวลใจกบัเรื่องต่างๆ กบัคนกบัสิง่ต่างๆอยู่

เรื่อยๆ เพราะไมม่ธีรรมะไวส้อนใจ ไวเ้ตือนใจ แต่ถา้มธีรรมะคอยสอนคอยคุมใจแลว้ 

เราจะรูล้ว่งหนา้เลยวา่ ไมว่า่อะไรก็ตามสกัวนัหน่ึงมนัจะตอ้งเป็นไปดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมว่า่

จะเป็นคน เป็นวตัถ ุ สกัวนัหน่ึงมนัตอ้งแตก ตอ้งดบั ตอ้งสลาย ตอ้งเสยี ตอ้งพงัไป น่ี

เป็นกฎธรรมดาของโลก ไมม่ใีครไปหา้มได ้ แต่สิง่ทีเ่ราหา้มไดก้็คอืความทกุขใ์จ ความ

วุน่วายใจ ความกงัวลใจ ถา้มธีรรมะไวค้อยเตอืน คอยสอนเราอยู่เสมอวา่ ทกุสิง่ทกุ

อย่างเป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งเปลีย่นแปลงไป จากเราไป หรือเรา

ตอ้งจากมนัไป เมือ่ถงึเวลานัน้ถา้เรารูล้ว่งหนา้แลว้ เราจะไมก่งัวล ไมเ่สยีอกเสยีใจ ไม่

วุน่วายใจ เหมอืนกบัรูว้า่ของทีเ่ขาเอามาฝากไวก้บัเราน้ี ไมใ่ช่เป็นของๆเรา เจา้ของจะมา

เอาคนืไปในวนัขา้งหนา้ พอเขามาขอคนืไปเราก็ไมรู่ส้กึอะไร เพราะเรารูว้า่มนัไมใ่ช่เป็น

ของๆเรานัน่เอง 

พระพทุธเจา้ก็ทรงสอนใหพ้วกเรารูไ้วว้า่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมม่อีะไรเป็นของเรา 

เวลาเกดิเราก็มาตวัเปลา่ๆ มาแต่ดวงจติดวงใจเพยีงดวงเดยีวเท่านัน้ แลว้ก็ไดร่้างกาย 

เมือ่ออกมาจากทอ้งแมก่็ไดร้บัอาหาร ร่างกายก็เจริญเตบิโต จนกลายเป็นรูปร่างหนา้ตา

อย่างทีเ่ราเป็นอยู่ทกุวนัน้ี แลว้ก็ยงัไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ไดข้า้วของไดเ้งนิทอง ไดรู้จ้กัคนนัน้คน

น้ี ไดส้าม ี ไดภ้ริยา ไดลู้ก ไดอ้ะไรต่างๆตามมาอกีมากมาย แต่ของท ัง้หมดน้ีมนัก็ไมอ่ยู่

กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงเมือ่ร่างกายของเราไมส่ามารถทนอยู่ต่อไปได ้ ร่างกายกต็อ้ง

หยุดทาํงาน ใจทีอ่ยู่ในร่างกายน้ี ก็ตอ้งออกจากร่างไป ไปเกดิใหม ่ ไปเริ่มตน้ใหม ่

เหมอืนกบัทีเ่รามาเริ่มตน้ในชาตน้ีิ น่ีคอืความจริง ถา้เราคดิกนัสกัหน่อย พจิารณากนัสกั

หน่อย เราก็จะเหน็ แต่พวกเราคดิไมเ่ป็น ไมส่นใจทีจ่ะคดิกนั มวัแต่ยุ่งกบัการหา

ความสุข มวัแต่ยุ่งกบัการหาเงนิหาทอง หาขา้วหาของ หาคนหาอะไรแลว้ก็หลงยดึตดิกบั

สิง่ทีห่าไดม้า พอเกดิความทกุขค์วามวุน่วายใจ ก็ไมรู่จ้กัวธิีแกไ้ข เพราะไมส่นใจศึกษา
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นัน่เอง ไม่เขา้วดัเขา้วากนั เขา้วดัก็ไม่สนใจทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมส่นใจทีจ่ะศึกษารํา่

เรียน มาทาํบญุใส่บาตรถวายสงัฆทานก็พอแลว้ เท่าน้ียงัไมพ่อ เพราะสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด

ของการเขา้วดั ก็คอืการศึกษาใหรู้จ้กัความจริงของชวีติวา่เป็นอย่างไร ใหรู้จ้กัความจริง

ของสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งไปเกี่ยวขอ้งดว้ยวา่เป็นอย่างไร  

ถา้รูแ้ลว้ ก็เท่ากบัเปิดตาของเรานัน้เอง ตาของเราคอืใจของเรา มนัมดืบอด ถา้ไดย้นิได ้

ฟงัธรรมะ แลว้เขา้ใจในสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั แลว้นาํมาปฏบิตักิบัชวีติของเรา ก็เท่ากบัไดเ้ปิด

ตาใจของเรา ใหม้องเหน็สิง่ต่างๆ ใหรู้ท้นักบัสิง่ต่างๆ ใหรู้ว้า่อะไรจะเกดิขึ้นในภายภาค

หนา้ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนพวกเราใหเ้จรญิบทธรรมะน้ีอยู่เสมอวา่ เราเกดิมาแลว้ย่อม

มีความแก ่ มีความเจบ็ มีความตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากทกุสิ่งทกุอย่างไป

เป็นธรรมดา น่ีคอืธรรมะสอนใจทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราสอนเตอืนใจเราอยู่เสมอ 

ถา้เตอืนอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไดไ้มล่มื เมือ่ไม่ลมืก็จะไมห่ลงไปยดึไปตดิไปอยาก ใหส้ิง่นัน้

สิง่น้ี ใหค้นนัน้คนน้ี เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ใหช้วีติของเรา ใหร่้างกายของเรา อยู่

เหมอืนกบัทีเ่ป็นอยู่อย่างทกุวนัน้ี มนัเป็นไปไมไ่ด ้ มนัตอ้งเปลีย่นไปเรื่อยๆ ร่างกายของ

เราจะตอ้งแก่ลงไปเรื่อยๆ แก่ลงไปเรื่อยๆ ถา้ไมเ่ชื่อก็ดูคนทีอ่ายุเจ็ดสบิแปดสบิปีวา่เป็น

อย่างไร แลว้วนัน้ีเราอายุเท่าไร ลองบวกเวลาเขา้ไป สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งถงึเวลานัน้จนได ้

จะตอ้งถงึอายุเจ็ดสบิปีแปดสบิปี แลว้สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งเป็นเหมอืนกบัคนทีน่อนอยู่ใน

โลงในวนัน้ี เพราะน่ีเป็นความจริงทีพ่วกเราทกุคนไมส่ามารถจะหยุดย ัง้ได ้ ไมส่ามารถ

ปฏเิสธได ้ สิง่ทีเ่ราสามารถหยุดย ัง้ไดก้็คอืความทกุขใ์จ ถา้เรารูล้ว่งหนา้ไวก่้อนแลว้ 

เหมอืนกบัเรารูว้า่ร่างกายน้ีไมใ่ช่เป็นของเรา เป็นร่างกายทีเ่รายมืเขามา เหมอืนกบั

รถยนตท์ีเ่ราไปยมืเขามา เดีย๋วพรุ่งน้ีเจา้ของก็มาขอเอาคนืไป  

ฉนัใดร่างกายเราก็เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ทีไ่ดย้มืมาจากคุณพ่อคุณแมข่องเรา แต่

คุณพ่อคุณแมข่องเราก็ไมใ่ช่เป็นเจา้ของทีแ่ทจ้ริง เจา้ของทีแ่ทจ้รงิก็คอืธรรมชาต ิ คอืดนิ 

นํา้ ลม ไฟ สกัวนัหน่ึงดนิ นํา้ ลม ไฟ ก็จะมาทวงเอากลบัคนืไป เวลาคนตายไปกจ็ะ

กลบัคนืสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ นํา้ก็จะไหลออกมาจากร่างกาย ลมก็จะระเหยออกจากร่างกาย 

ความรอ้นก็จะออกมาจากร่างกาย ถา้ปลอ่ยทิ้งไวไ้มน่านก็ผุเป่ือยเน่า แลว้ในทีสุ่ดก็
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กลายเป็นดนิไป น่ีคอืร่างกายของเรามนัเป็นอย่างน้ีทกุๆคน แต่ใจของเราไมไ่ดเ้ป็น

เหมอืนกบัร่างกาย มนัไมไ่ดแ้ก่ ไม่ไดเ้จ็บ ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจเป็นผูรู้ ้ เป็นผูค้ดิ 

เป็นผูร้บัฟงัธรรมะอยู่ในขณะน้ี ใจไมไ่ดเ้ป็นไปกบัร่างกาย แต่เมือ่ใจไมม่ธีรรมะกไ็ม่

ฉลาด หลงคดิวา่ร่างกายเป็นใจ ร่างกายเป็นอะไรก็เกดิความวติก เกดิความวุน่วายใจ 

เกดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เพราะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้นัน่เอง ถา้ไดย้นิไดฟ้งัแลว้นาํไปปฏบิตักิบัจติกบัใจ พยายามปลอ่ยวางทกุสิง่

ทกุอย่างทีม่อียู่ ไมว่า่จะเป็นของภายนอกกาย หรือแมแ้ต่ร่างกายน้ี ก็ตอ้งปลอ่ยวาง ก็จะ

ไมท่กุข ์ไมต่อ้งไปยดึไปตดิกบัมนั ตอ้งเตรียมตวัทีจ่ะคนืใหก้บัเจา้ของเดมิ เหมอืนกบัเรา

คนืของทีเ่รายมืเขามา ฉนัใดก็ฉนันัน้ไมย่ากเยน็เลย พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้ราคนื

เงนิทองทีเ่รามเีหลอืใชก่้อน เช่นวนัน้ีพระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราเอาเงนิมาคนืใหก้บั

ธรรมชาต ิ เพราะเงนิน้ีไมใ่ช่ของเรา เรามเีงนิเหลอืใชเ้ราเอามาคนืธรรมชาตดิว้ยการ

ทาํบญุ เอามาซื้อของถวายพระ อย่างน้ีเหมอืนกบัเอาเงนิคนืธรรมชาต ิ เป็นการหดัปลอ่ย

วางเงนิทองนัน่เอง  

ถา้ปลอ่ยวางเงนิทองเป็นแลว้ ต่อไปเวลาทีสู่ญเสยีเงนิทองไป เช่นมใีครมาลกัเงนิไป จะ

ไมรู่ส้กึเสยีอกเสยีใจ ไม่เหมอืนกบัคนทีไ่ม่รูจ้กัปลอ่ยวาง ไมรู่จ้กัทาํบญุใหท้าน เวลาเงนิ

หายไปสกัสบิบาทยีส่บิบาทจะเกดิความวุน่วายใจ เกดิความเสยีดาย เกดิความเสยีอก

เสยีใจ เพราะมคีวามหวง มคีวามยดึม ัน่ติดอยู่กบัเงนิทองกอ้นนัน้นัน่เอง แต่คนทีท่าํบญุ

ทาํทานอยู่เรื่อยๆจะรูจ้กัปลอ่ยวาง รูจ้กัตดัความผูกพนักบัเงนิทอง รูว้า่เงนิทองทีม่อียูจ่ะ

ไมไ่ดอ้ยู่กบัตนไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งกลายเป็นสมบตัขิองคนอืน่ไป เวลาเงนิถูก

ขโมยไป จะไมรู่ส้กึเสยีอกเสยีใจ แต่กลบัจะรูส้กึเฉยๆ หรือดใีจเสยีดว้ยซํา้ไปวา่ เราได ้

ทาํบญุ โดยไมต่อ้งมาทีว่ดัใหเ้สยีเวลา มคีนมาขอบญุถงึทีบ่า้น เขาเดอืดรอ้นเขาจงึตอ้ง

มาขโมยเงนิเราไป เขาเอาไปเขาก็ตอ้งเอาไปทาํประโยชน ์ เอาไปซื้อขา้วกนิ หรือเอาไปทาํ

อะไรก็สุดแทแ้ต่ มนัก็เป็นเหมอืนกบัการทาํบญุทาํทาน โดยทีเ่ราไมต่อ้งเหน่ือยแรง อยู่

บา้นก็มคีนมาใหเ้ราไดท้าํบญุ มาเอาเงนิไปจากเรา ถา้เคยทาํบญุอยู่อย่างสมํา่เสมอ เคย

ใหเ้งนิคนอืน่อยู่เสมอแลว้ จะรูส้กึเฉยๆ เมือ่ยงัมเีหลอืใชเ้หลอืกินอยู่ก็ไม่เดอืดรอ้นอะไร 
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หรือถา้ไมเ่หลอืกนิก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะรูจ้กัหา เดีย๋วก็หาใหมม่าได ้ จติใจจะไมค่่อย

วุน่วายกบัเรื่องสมบตัต่ิางๆทีม่อียู่ ถา้รูจ้กัปลอ่ยวางนัน่เอง  

น่ีคอืการกระทาํทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราทาํกนั คอื ๑. ใหรู้ว้า่ไมม่อีะไรเป็นสิ่งที่

เทีย่งแทแ้น่นอน มนัจะจากเราไปเมือ่ไรเราไมรู่ ้ ๒. ไมเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา เราไม่

สามารถครอบครองมนัไวไ้ปตลอดอนนัตกาล ร่างกายของเราน้ีอายุแปดสบิเกา้สบิก็ตอ้ง

กลบัคนืสู่ธรรมชาตแิลว้ ๓. จงึเป็นสิง่ทีไ่มใ่หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้รงิ มคีวามทกุข ์

แถมมาดว้ย ไมว่า่จะเป็นอะไรท ัง้สิ้น ถา้ไปหลงไปยดึไปตดิแลว้ เวลาทีต่อ้งเสยีมนัไป 

จากมนัไป จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจ เวลาทีอ่ยู่กบัเราก็ตอ้งมแีต่ความห่วง มี

แต่ความกงัวล มแีต่ความกลวั วา่มนัจะจากเราไป เป็นความทกุข ์ถา้จะมอีะไรก็มไีด ้แต่

อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปหลง พรอ้มเสมอใหม้นัจากเราไป พรอ้มเสมอวา่มนัไมใ่ช่เป็น

ของเรา แลว้ตอ้งฝึกหดัทาํเสยีแต่เดีย๋วน้ี มอีะไรทีเ่หลอืกนิเหลอืใชก้็อย่าเก็บเอาไว ้เอาไป

แจกไปจ่ายคนอืน่ เปิดดูตูเ้สื้อผา้ดูบา้งวา่ มเีสื้อผา้อยู่มากนอ้ยเพยีงไร มรีองเทา้อยู่มาก

นอ้ยเพยีงไร เคยใชม้นับา้งหรือเปลา่ หรอืเก็บมนัไวเ้กะกะบา้น ขนออกไปเสยี เอาไป

แจกเอาไปจ่าย แลว้จติใจจะเบาขึ้น ขณะน้ีจติใจมคีวามหนกัอกหนกัใจกบัเรื่องราวต่างๆ 

เพราะไปยดึไปตดิไปแบกมนันัน่เอง ตอ้งตดัมนั ตอ้งตดัอปุาทานความยดึตดิอยู่ในสิง่

ต่างๆ ถามตวัเราเองวา่ ของอนัไหนทีไ่มม่คีวามจาํเป็น เราเก็บไวท้าํไม เก็บไวแ้ลว้ก็จะมี

แต่ความห่วง ความกงัวล เอาไปใหค้นอืน่ แจกไปแลว้ใจจะเบา ใจจะมคีวามสุข  

น่ีคอืวถิทีางแห่งการดาํเนินชวีติ ทีจ่ะพาใหเ้ราประสบแต่ความร่มเยน็เป็นสุข แคลว้คลาด

ปลอดภยั คอืการไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่อย่างสมํา่เสมอ ฟงัหน

เดยีวอย่างวนัน้ียงัไมพ่อ เหมอืนการรบัประทานอาหาร กนิขา้ววนัละมื้อยงัไมพ่อสาํหรบั

ญาตโิยม ถา้กนิอาทติยล์ะครัง้เดยีวยิง่ไมพ่อใหญ่ ธรรมะฟงัอาทติยล์ะครัง้น้ียงัไมค่่อย

พอ ควรจะฟงัอยู่เรื่อยๆ อยู่บา้นควรจะเปิดเทปฟงั เปิดวทิยุฟงั หาหนงัสอือ่าน เวลามี

เวลาวา่งๆอย่าไปทาํอย่างอืน่ทีไ่มม่สีาระ ไมม่คุีณค่า เช่นเปิดโทรทศันดู์หนงัดูละคร ดู

การตู์น ทีไ่มม่สีาระอะไร นอกจากไมไ่ดใ้หป้ญัญาแลว้ ยงัเสริมสรา้งความหลงใหก้บัเรา

อกี เวลาดูโทรทศันเ์ขาก็เอาของสวยๆงามๆมาโฆษณา พอเหน็ก็อดทีอ่ยากจะไดไ้มไ่ด ้ ก็
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ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองไปซื้อมา เมือ่ซื้อมาแลว้ก็ตอ้งทกุขก์บัมนั ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้ง

มาเสยีอกเสยีใจเวลาทีม่นัจากเราไป แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะแลว้จะเกดิความฉลาด จะ

รูท้นัเรื่องราวต่างๆในโลกน้ี เวลาเกดิเหตกุารณ์อะไรขึ้นมา ไมว่า่จะรุนแรงขนาดไหนก็

ตาม มนัจะไมก่ระทบกระเทอืนใจเรา 

เพราะจติใจของเรามธีรรมะเป็นเกราะคุม้ครองป้องกนั เหมอืนกบัใส่เสื้อเกราะไว ้ เวลา

ถูกยงิ ลูกกระสุนปืนก็จะไมเ่ขา้มาในร่างกาย ฉนัใดถา้มธีรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้

อยู่กบัใจตลอดเวลา ก็เหมอืนกบัมเีกราะป้องกนัความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากความกลวั 

ความกงัวล ความเสยีใจ ความวุน่วายใจ จะไมเ่ขา้มาในจติในใจของเราเลย จติใจของเรา

จะเป็นจติใจทีส่งบ ทีส่บาย ไมม่ปีญัหากบัใครท ัง้สิ้น เมือ่รูท้นัแลว้วา่อะไรจะเกดิ เมือ่มนั

เกดิก็รูส้กึเฉยๆ ไมต่ื่นเตน้อะไร น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดร้บัจากการเขา้หาพระพทุธศาสนา คอื

การหมดทกุขไ์ปตามลาํดบั จนหมดไปอย่างสิ้นเชงิ เป็นสิง่ทีเ่ราจะรบัไดจ้าก

พระพทุธศาสนา ไมว่า่จะเป็นคนชาตใิดวยัใด เพศใด เราสามารถรบัประโยชนจ์าก

พระพทุธศาสนาไดเ้ท่าเทยีมกนัทกุคน จงึอยากจะขอใหท้่านท ัง้หลายจงมคีวามเชื่อม ัน่ใน

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั แลว้จะไดป้ระสบกบัสิง่ที่

ดทีีง่ามอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๔๖ 

ดูแลจติใจดว้ยการทาํบญุ 
๑๖ กนัยายน ๒๕๔๙ 

วนัน้ีพวกเราไมต่อ้งไปทาํการทาํงานกนั มเีวลาวา่งจากภารกจิต่างๆ จงึไดม้าวดัเพือ่มา

ทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาชวีติจติใจของเรา เพราะชวีติจติใจก็มคีวามสาํคญัเท่าๆกบัร่างกาย 

ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแลดว้ยปจัจยัสีค่อื อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม 

ร่างกายก็จะตอ้งชาํรุดทรุดโทรม ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ผอมแหง้แรงนอ้ยและตายไปในทีสุ่ด 

เพราะขาดปจัจยัทีจ่ะสนบัสนุนใหม้ชีวีติอยู่ได ้ จติใจของเราก็เป็นเหมอืนร่างกาย เป็นอกี

ส่วนหน่ึงของเรา ชวีติของคนเรานัน้ม ี ๒ ส่วนดว้ยกนั มีกายและมีใจ กายก็ตอ้งไดร้บั

การดูแลรกัษา ใจกต็อ้งไดร้บัการดูแลรกัษา ปจัจยัสีข่องใจก็คอืบญุและกศุล ทีเ่รามา

บาํเพญ็กนัในวนัน้ีนัน่เอง เช่นการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวด

มนต ์ นัง่สมาธิ เดนิจงกรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทีเ่ป็นปจัจยัสีข่องจติใจ ถา้ไมไ่ดร้บัการ

ดูแลดว้ยบญุดว้ยกศุลแลว้ ใจก็จะผอมแหง้แรงนอ้ย ไมม่กีาํลงั มโีรคภยัรุมเรา้ มคีวาม

ทกุข ์ ความเศรา้หมอง คอยเบยีดเบยีนอยู่เรื่อยไป จะไมม่ทีีพ่ึง่เวลาทีต่อ้งเผชญิกบั

เหตกุารณ์ต่างๆ จะไมส่วยงามเพราะไมม่เีสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงามไวใ้ส่ เหมอืนกบัเสื้อผา้

อาภรณ์ทีส่วยงามของร่างกาย  

ใจก็ตอ้งการปจัจยัสีเ่ช่นเดยีวกนั ใจมคีวามสาํคญัมากกวา่กายหลายเท่า เพราะความสุข

และความทกุขท์ีป่รากฏขึ้นทีใ่จกบัทีก่ายนัน้ มคีวามแตกต่างกนัมาก ความสุขความทุกข ์

ทางกายมอีานุภาพนอ้ยกวา่ความสุขความทกุขท์างจติใจ เป็น ๑ ต่อ ๑๐ เวลาร่างกาย

เจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ใจไมไ่ดเ้จ็บตามไปดว้ย ก็จะไมรู่ส้กึอะไร ในทางตรงกนัขา้มถา้ใจเจ็บ

ดว้ยความทกุขค์วามเศรา้หมอง แต่ร่างกายไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยอย่างใด ก็ยงัรูส้กึทรมาน

มาก เวลาใจมคีวามสุข แต่ร่างกายเจ็บ ความสุขใจก็จะทาํใหไ้มค่่อยรูส้กึเจ็บปวดไปกบั

ร่างกาย เวลาทีร่่างกายมคีวามสุข จากการรบัประทานอาหารจนอิม่ ไดอ้าบนํา้อาบท่า ได ้
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อยู่ในทีป่ลอดภยั แต่ถา้ใจมคีวามวา้วุน่ขุ่นมวั ความวา้วุน่ขุน่มวัก็จะกลบความสุขของ

ร่างกายไปหมด เราจงึตอ้งเขา้ใจวา่ การดูแลร่างกายเพยีงอย่างเดยีวยงัไมพ่อ ตอ้งดูแล

จติใจดว้ย และตอ้งดูใหม้ากยิง่กวา่ร่างกาย ร่างกายนัน้ถา้พอมพีอกนิ ก็ใชไ้ดแ้ลว้ ไม่

จาํเป็นตอ้งฟุ้ งเฟ้อฟุ่มเฟือย บา้นไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นหลงัละหลายรอ้ยลา้นบาท อยู่บา้นเช่า

ก็ได ้ ขอใหห้ลบแดดหลบฝนได ้ ใหป้ลอดภยัจากคนและสตัว ์ ทีจ่ะมาสรา้งความ

เดอืดรอ้นก็พอแลว้ อาหารมื้อละ ๕๐ บาทก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมต่อ้งไปกนิอาหารมื้อแพงๆ 

จานละหา้รอ้ย มื้อละหมืน่ ไมจ่าํเป็น เพราะมนัเท่ากนั กนิแลว้ก็อิม่เหมอืนกนั ไม่มคีวาม

แตกต่าง 

ถา้มวัแต่บาํรุงบาํเรอร่างกาย จนไมเ่หลยีวแลจติใจเลย ต่อใหไ้ดก้นิดขีนาดไหน อยู่ดี

ขนาดไหน ใจก็ยงัตอ้งถูกความทกุข ์ความเศรา้หมอง ความวุน่วาย ความกงัวลใจต่างๆ

รุมเรา้อยู่เสมอ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เราดูแลรกัษาร่างกายแบบพอเพยีง อยู่แบบ

สมถะ เรียบงา่ย ไมฟุ่้ งเฟ้อเห่อเหมิ ไมฟุ่่ มเฟือย พอมพีอกนิ กนิอาหารธรรมดาแบบ

ชาวบา้นเขากนิกนั เขากนิไดเ้ราก็กนิได ้ พอใหร่้างกายไดร้บัอาหาร เพือ่จะไดไ้มห่วิ ไม่

เจ็บไขไ้ดป่้วย ก็พอเพยีงแลว้ เอาเงนิเอาเวลามาดูเเลจติใจดกีวา่ อย่างวนัน้ีญาตโิยมก็เอา

เงนิมาทาํบญุ ซื้อขา้วของต่างๆมาถวายพระ เท่ากบัเป็นการใหอ้าหารกบัจติใจดว้ยทาน 

คอืการให ้และถา้มเีวลาไมก่ลบับา้นก็อยู่วดัรกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ก็ไดบ้ญุอกีระดบัหน่ึง คอื

บญุทีเ่กดิจากการรกัษาศีล ศีล ๕ ก็ไดบ้ญุระดบัหน่ึง ศีล ๘ ก็ไดบ้ญุสูงขึ้นไปอกีระดบั

หน่ึง คาํวา่บญุก็คอืความสุขใจน้ีเอง ความอิม่ใจสบายใจ ปราศจากความทกุข ์ความเศรา้

หมอง ความวุน่วายใจ ความกงัวลใจ น้ีคอืบญุ ถา้ไมไ่ดม้าทาํบญุใหท้านอย่างในวนัน้ี ไม่

มารกัษาศีล ไมม่าฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมม่าปฏบิตัธิรรม ก็เท่ากบัไมไ่ดใ้หอ้าหารกบัใจ

นัน่เอง เมือ่ใจไมไ่ดร้บัอาหารแลว้มนัก็จะเป็นเหมอืนร่างกาย จะไมม่เีรี่ยวมแีรง ไมม่ี

กาํลงัจติกาํลงัใจ จะมแีต่ความวุน่วายใจ ความทกุข ์ ความเศรา้หมอง ความกงัวลใจอยู่

เรื่อยๆ  

การดูแลจติใจดว้ยการทาํบญุ จงึเป็นวิถทีางของคนฉลาด ของพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดน้าํเอาการดาํเนินชวีติแบบน้ี มาเผยแผ่มาส ัง่สอนใหก้บัพวก
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เรา ถา้พวกเรามศีรทัธาและความเชื่อแลว้นอ้มนาํมาปฏบิตั ิ เราก็จะไดร้บัสิง่ทีด่ีๆ  จติใจ

ของเราจะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความกา้วหนา้ ความเจริญ จะเป็นทีร่กั ทีย่ก

ย่องสรรเสริญของผูค้น ทีไ่ดม้าสมัผสักบัคุณธรรมความดงีาม ทีม่อียู่ในจติในใจของเรา 

เช่นเรารกัษาศีลได ้ เราจะเป็นคนทีเ่ขาเชื่อใจไวใ้จ เพราะคนทีม่ศีีลย่อมไมเ่บยีดเบยีน

ผูอ้ืน่นัน่เอง ทาํอะไรก็จะเป็นทีเ่ปิดเผย ไมม่ลีบัลมคมใน ไม่มเีลห่ ์ ไม่มเีหลีย่ม ไมม่กีาร

โกหกหลอกลวง ไมม่กีารเอาทรพัยห์รือสิง่ของของผูอ้ืน่มาโดยทีเ่ขาไมไ่ดอ้นุญาต อยู่กบั

ใครทีไ่หนก็จะไมส่รา้งความกงัวลใจใหก้บัคนทีอ่ยู่ร่วมกนั คนทีอ่ยู่ร่วมกนัจะมคีวาม

สบายใจ จะลมืของไวท้ีไ่หน จะมขีองอะไรอยู่ในบา้น ก็ไมต่อ้งกงัวลวา่จะสูญหายไป 

เพราะคนทีม่ศีีลย่อมไมเ่อาสิง่ของต่างๆ ของผูอ้ืน่ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตก่อน จะไมท่าํรา้ย

ชวีติร่างกายของผูอ้ืน่เวลาทีโ่กรธหรือเสยีใจ จะรูจ้กัหกัหา้มจติใจ เพราะมศีีลเป็นเครื่อง

คอยยบัย ัง้การกระทาํทีไ่มด่ไีมง่ามนัน่เอง คนมศีีลจงึเป็นคนทีน่่ารกั น่าชื่นชม น่าเชื่อถอื 

น่าไวใ้จ มคีวามสุข เพราะมคีนเคารพ มคีนรกั มคีนไวใ้จ  

ต่างกบัคนทีไ่มม่ศีีล เวลาคบคา้สมาคมกบัใครก็ไมม่ใีครอยากจะรูจ้กัมกัคุน้ดว้ย เพราะ

ขยาดกลวั กลวัวา่จะมาเบยีดเบยีนดว้ยวธิีต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง ทีส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ผูอ้ืน่โดยถ่ายเดยีว ผูใ้ดมกีารกระทาํแบบน้ีอยู่ในจติใจของตนแลว้ จะไมม่ใีครอยากคบ

คา้สมาคมดว้ย จะเป็นคนไรเ้พือ่น ดไีมด่กี็อาจจะตอ้งถูกแยกออกจากสงัคม ถูกจบัไปขงั

ไวใ้นคุกในตะราง เพราะปลอ่ยไวใ้หอ้ยู่โดยอสิระไมไ่ด ้ เพราะจะไปสรา้งความเดอืดรอ้น 

ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ น้ีก็คอืสิง่ทีจ่ติใจของคนทีร่กัษาศีลจะไดร้บั คอืความสบายอกสบาย

ใจ ไมม่คีวามกงัวลวา่จะมใีครมาจบัผดิ มาจบัไปขงัในคุกในตะราง จบัไปทาํโทษดว้ย

วธิีการต่างๆ เพราะไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ จงึอยู่ไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย 

ไมม่คีวามกงัวลใจ ต่างกบัคนทีทุ่่มเทเวลากบัการหาเงนิหาทอง เพือ่บาํรุงบาํเรอทางดา้น

ร่างกาย โดยไมค่าํนึงถงึเรื่องศีลธรรม โกงไดก้็โกง โกหกหลอกลวงไดก้็โกหกหลอกลวง 

แลว้ผลทีต่ามมาก็คอื มเีงนิมาก แต่มแีต่ความวุน่วายใจ มแีต่คนรงัเกยีจ มแีต่คนไม่

อยากจะคบคา้สมาคมดว้ย ไมอ่ยากจะอยู่ใกล ้ คอยถูกขบัไล ่ ไปทีไ่หนก็มคีนคอยไปโห่
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ไปขบัไล ่ เพราะไมเ่ป็นคนน่ารกัน่ายนิดนี ัน่เอง อยู่ไปก็มแีต่จะสรา้งความวุน่วาย สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  

เพราะไมรู่จ้กัการดูแลรกัษาใจนัน่เอง รูแ้ต่รกัษากายกบัรูจ้กัรกัษากเิลส คอืความโลภ

ความอยากต่างๆ กเิลสอยากจะไดอ้ะไรก็รีบไปหามาให ้ อยากจะไดเ้สื้อผา้ชดุใหม่ๆ มาใส่ 

ท ัง้ๆทีม่อียู่เต็มตู ้ มอียู่ลน้ตูแ้ลว้ ก็ยงัอตุส่าหไ์ปซื้อมาอกี อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการเลี้ยง

กเิลส ใหม้อีาํนาจมากขึ้น กเิลสมอีาํนาจมากขึ้นเพยีงใด ก็จะสรา้งความเศรา้หมอง สรา้ง

ความทกุขใ์จใหม้ากเพยีงนัน้ กเิลสจงึตอ้งเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งคอยกาํจดั อย่าไปส่งเสริมมนั 

เวลาเกดิความโลภเราตอ้งใชธ้รรมะคอืเหตผุล เขา้มาเป็นผูเ้บรกกเิลส ถา้สิง่ทีอ่ยากได ้

นัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เช่นเสื้อผา้มนัขาดหมดแลว้ ปะทกุตวั ขาดทกุตวั หรือมนัคบัใส่ไมไ่ด ้

แลว้ทกุตวั อย่างน้ีมนัจาํเป็นตอ้งซื้อมาใหม ่ อย่างน้ีก็ไมถ่อืวา่เป็นกเิลส อะไรทีเ่ป็นความ

จาํเป็นไมเ่รียกวา่เป็นกเิลส เรียกวา่เป็นธรรมะ เป็นความถูกตอ้งนัน่เองเป็นเหตเุป็นผล 

ดงันัน้เวลาเราจะตอ้งการอะไร ขอใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล ถามตวัเองวา่สิง่ทีเ่ราตอ้งการน้ีมนั

จาํเป็นไหม ถา้ไมม่มีนัแลว้เราจะลาํบากลาํบนเดอืดรอ้นหรือตายไปหรือไม ่ ถา้คาํตอบวา่ 

ตอ้งตายแน่หรือตอ้งเดอืดรอ้นแน่ ลาํบากลาํบนแน่ อย่างน้ีก็ถอืวา่จาํเป็น ก็ตอ้งซื้อมา 

แต่ถา้มนัไมเ่ดอืดรอ้น ไมล่าํบากลาํบน ไมถ่งึกบัตาย ยงัอยู่ไดอ้ย่างสบาย ก็ไมจ่าํเป็น  

เวลาอยากไดเ้สื้อผา้ชดุใหม่ๆ  รองเทา้คู่ใหม่ๆ  ของฟุ่มเฟือยต่างๆ โดยทีไ่มม่คีวามจาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งมมีนั ไมม่มีนัเราก็ไมต่าย เราก็ตอ้งหกัหา้มจติใจ เพราะจะเป็นประโยชนก์บัเรา 

ต่อไปใจจะไมพ่ยศ จะไมถู่กกเิลสคอยเอาแสม้าตใีหว้ิง่พลา่นไปหมด ใหไ้ปหาสิง่นัน้หาสิง่

น้ี เมือ่ไมไ่ดม้าดงัใจก็เกดิความเสยีใจ เกิดความโกรธแคน้ผูอ้ืน่ ทาํใหม้คีวามทกุขเ์กดิ

ขึ้นมาอกีหลายๆกระทง แต่ถา้รูจ้กัหกัหา้มจติใจแลว้ ใจจะสงบ เพราะไมต่อ้งไปดิ้นรนหา

มา ไดม้าแลว้ก็ลมืมนัไป ไดเ้สื้อผา้ชดุใหมม่าในวนัน้ีพรุ่งน้ีก็ลมืไปแลว้ เหน็เสื้อผา้ชดุ

ใหมอ่กีก็อยากจะไดใ้หมอ่กี เหน็อะไรใหม่ๆ ก็อยากจะไดอ้กี เพราะของเก่าทีไ่ดม้าแลว้ 

มนัไมม่คีวามหมายอะไรกบัใจแลว้ ถงึแมจ้ะมอียู่เต็มบา้นเต็มช่อง จนลน้ตู ้ลน้บา้น ก็ยงั

อยากจะไดใ้หม ่ มรีถสามสีค่นัในโรงจอดรถ ก็ยงัอยากจะไดอ้กี เวลาเหน็เขาโฆษณารถ

รุ่นใหม่ๆ ออกมา ก็อยากจะไดอ้กี โทรศพัทม์อืถอืก็แบบเดยีวกนั ไดม้าแลว้วนัน้ี พรุ่งน้ีก็
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อยากจะไดรุ่้นใหมอ่กี เหน็เขาโฆษณาวา่รุ่นใหมน้ี่ดกีวา่รุ่นเก่าอย่างนัน้อย่างน้ี มอีย่างนัน้

มอีย่างน้ีเพิม่เตมิขึ้นมา ก็เกดิกเิลสแลว้ ท ัง้ๆทีไ่มรู่จ้ะเอาไปใชม้นัอย่างไร ซื้อมาแลว้ก็

ไมไ่ดใ้ชม้นั ซื้อมาก็เพยีงแต่โทรเขา้โทรออกเท่านัน้เอง ส่วนสิง่ใหม่ๆ ทีใ่ส่มากบัเครื่องก็ใช ้

ไมเ่ป็น เพราะขี้เกยีจเรียน ขี้เกยีจศึกษา  

น้ีคอืเรื่องของกเิลส มนัเป็นอย่างน้ี จงึตอ้งใชธ้รรมะเขา้มาสกดั ธรรมะก็คอืบญุน้ีเอง คอื

เหต ุ คอืผล เรียกวา่ปญัญา เราตอ้งรูจ้กัคดิใคร่ครวญวา่มนัจาํเป็นหรือไม ่ ถา้มนัไม่

จาํเป็นก็อย่าไปเอามา เก็บเงนิเก็บทองไวท้าํบญุดกีวา่ เพราะทาํบญุแลว้มคีวามสุข จติใจ

สงบ จติใจเยน็ จติใจสบาย เวลาไมม่เีงนิไมม่ทีอง ใจก็จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะไมห่วิ

กบัอะไรนัน่เอง ไมต่อ้งการเสื้อผา้ใหม ่ ไมต่อ้งการรองเทา้ใหม ่ ไมต่อ้งการของใหม่ๆ  

เพราะรูจ้กัหกัหา้มจติใจ คนทีไ่มรู่จ้กัหกัหา้มจติใจนัน้ ต่อใหม้เีงนิมากนอ้ยเพยีงไรกจ็ะ

ไมพ่อใช ้ ใชเ้ท่าไร ซื้ออะไรมามากนอ้ยเพยีงใดก็ไมพ่อ อยากจะไดข้องใหม่ๆ เสมอ เมือ่

เป็นเช่นนัน้เวลาทาํมาหากนิดว้ยวธิีสุจริตยงัไมเ่พยีงพอ ก็เลยตอ้งไปทาํดว้ยวธิีทีม่ชิอบ 

วธิีทีท่จุรติ ไปลกั ไปโกง ไปหลอกลวง ไปฆ่าผูอ้ืน่ ทีน่าํโทษมาใหก้บัตนเอง ตอ้งเขา้คุก

เขา้ตะราง หรืออยู่แบบหวาดกลวัหวาดระแวง ไมรู่ว้า่จะถูกจบัไปลงโทษเมือ่ไร เพราะไม่

รูจ้กัดูแลรกัษาชวีติจติใจของตนเอง คนทีรู่จ้ะตอ้งแบง่การดูแลร่างกายและจติใจ ให ้

พอสมควรกบัความตอ้งการของแต่ละส่วน ร่างกายก็มปีจัจยัสทีีพ่อเพยีง พออยู่พอกนิ 

เสื้อผา้มพีอสมควร กนิอาหารพอสมควรกบัฐานะ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งกนิแบบราคาแพงๆ 

นานๆทก็ีไมเ่ป็นไร ถา้อยากจะกนิเชลลช์วนชมิบา้ง ก็ขบัรถไปกนิในโอกาสสาํคญัๆ เช่น

วนัเกดิ แต่อย่าทาํจนตดิเป็นนิสยั เพราะมนัเสยีเงนิเสยีทองมาก ทาํใหต้อ้งเดอืดรอ้นไป

หาเงนิหาทองมา เพือ่ใชจ่้ายกบัความฟุ่มเฟือยเหลา่น้ี มนัไมคุ่ม้ค่ากนั ดูแลมนัพอสมควร 

เสื้อผา้ก็พอสมควร อาหารก็พอสมควร บา้นก็พอสมควร ไมต่อ้งหรูหรา ไมต่อ้งเป็น

ปราสาทราชวงั มตีามฐานะ พอเพยีงต่อการดูแลรกัษาร่างกาย 

ถา้มเีงนิเหลอืมเีวลาเหลอืจากภารกจิการงาน ก็จะไดม้าวดั มาดูแลรกัษาใจ ถา้มวัแต่หา

เงนิหาทองเพือ่บาํรุงบาํเรอร่างกาย บาํรุงบาํเรอกเิลสตณัหา ความฟุ้ งเฟ้อ ความฟุ่มเฟือย

ต่างๆ จะไมม่เีวลาดูแลรกัษาจติใจ ทีจ่ะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ เหีย่วแหง้ลงไปเรื่อยๆ มคีวาม
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ทกุข ์ความวุน่วายใจกงัวลใจ ความเศรา้หมองเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะแกด้ว้ยวธิีทีผ่ดิ 

เวลาไมส่บายใจก็คดิวา่ ไปชอ๊ปป้ิงไปใชเ้งนิสกัหน่อยแลว้ก็จะสบายใจ ไปกนิเหลา้ เขา้ผบั 

เขา้บาร ์ เขา้อาบอบนวด เพือ่นวดร่างกายแลว้จะสบายใจ ซึง่เป็นการดูแลรกัษาจติใจทีไ่ม่

ถูกตอ้ง เพราะไปดูแลกเิลส ไปดูแลร่างกาย เวลาไมส่บายใจ แลว้ไปอาบอบนวด จะ

สบายใจไดอ้ย่างไร เพราะความไมส่บายใจเกดิจากการขาดบญุขาดกศุลน้ีเอง ตอ้งทาํบญุ

ทาํทาน รกัษาศีล นัง่ทาํสมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ซึง่เป็นการดูแลรกัษา

จติใจทีถู่กตอ้ง ทาํใหจ้ติใจมอีาหาร มยีารกัษาโรคของใจ มทีีพ่ึง่ทางใจ มคีวามสวยงาม

สงา่ราศี เพราะศีลทาํใหม้สีงา่ราศี เหมอืนกบัดอกไมท้ีม่กีลิน่หอม ถงึแมรู้ปร่างหนา้ตาจะ

ไมส่วยงามไมห่ลอ่เหลา แต่มคีวามประพฤตทิีด่ ี คนก็ยนิดทีีจ่ะคบคา้สมาคม ยนิดทีีจ่ะ

เป็นเพือ่น ยนิดทีีจ่ะสนบัสนุน แต่คนทีไ่มม่ศีีล แต่มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามหรือหลอ่เหลา 

ก็เป็นเหมอืนกบัดอกไมท้ีม่รูีปสวย แต่ไมม่กีลิน่หอมหรือมกีลิน่เหมน็ ไมน่่าชื่นชมยนิด ี

เวลาดูไกลๆก็พอดูได ้พอเขา้มาใกล ้ๆ  ไดด้มกลิน่อนัไมพ่งึปรารถนาก็ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้ 

คนเราก็เป็นเหมอืนดอกไม ้บางคนก็สวยท ัง้รูปสวยท ัง้ใจ มศีีลมธีรรมมรูีปร่างหนา้ตาทีด่ ี

ก็เหมอืนกบัดอกไมท้ีรู่ปสวยและมกีลิน่หอม บางคนก็มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม แต่ไมม่ี

ศีลธรรมความสวยงามทางดา้นจติใจ ก็เป็นเหมอืนดอกไมท้ีม่รูีปสวยแต่ไมม่กีลิน่หอม 

หรือมกีลิน่เหมน็นัน่เอง บางคนก็อาภพัวาสนา รูปร่างหนา้ตาก็ไมส่วยงาม แถมไมส่นใจที่

จะเสริมความงามทางดา้นจติใจดว้ยการทาํบญุรกัษาศีล ก็จะเป็นเหมอืนกบัดอกไมท้ีม่ ี

รูปไมส่วยและมกีลิน่ทีเ่หมน็ บางคนรูว้า่ร่างกายเป็นวบิากกรรมทีเ่คยทาํมาในอดตี ทาํให ้

มรูีปร่างหนา้ตาไมส่วยงาม แต่อย่างนอ้ยก็รูว้า่สามารถทาํใหใ้จของตนสวยงามได ้ ก็

พยายามทาํบญุทาํทาน พยายามรกัษาศีล ทาํตนใหเ้ป็นคนด ี อย่างน้ีก็ยงัถอืวา่เป็นคนที่

สวยงามอยู่ เพราะสวยทางใจ แมรู้ปร่างหนา้ตาจะไมส่วยก็ตาม แต่คนทีไ่ดรู้จ้กัมกัคุน้

แลว้ จะไมส่นใจกบัเรื่องของรูปร่างหนา้ตา แต่จะชอบจะชื่นชมยนิดกีบัความสวยงามของ

จติใจ เช่นพระสงฆอ์งคเ์จา้ท ัง้หลาย ท่านก็โกนศีรษะ รูปร่างหนา้ตาก็ไมส่วยงาม

เหมอืนกบัญาตโิยมทีม่เีผา้มผีม มเีสื้อผา้อาภรณ์สวยๆงามๆใส่ แต่เรากลบัมคีวามเชื่อใจ 

มคีวามไวว้างใจ มคีวามชื่นชมยนิดใีนพระสงฆอ์งคเ์จา้ เพราะท่านสวยทางดา้นจติใจ 

ท่านมศีีล ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  
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น้ีคอืเรื่องของการดูแลรกัษาใจ ทีเ่ราควรใหค้วามสาํคญัมากกวา่การดูแลรกัษาร่างกาย 

เวลาของคนเรานัน้มไีมม่าก อย่าหมดไปกบัการทาํมาหากนิ แลว้ก็เอาเงนิทีห่าไดม้า มา

เลี้ยงกเิลส ซื้อของฟุ่มเฟือยฟุ้ งเฟ้อต่างๆ สูท้าํมาหากนิพอประมาณ ไดเ้งนิพอประมาณ 

พอเลี้ยงดูปากทอ้งแลว้ ถา้มเีหลอืบา้งก็เอาไปทาํบญุทาํทาน เพือ่จะไดเ้อาเวลาทีม่เีหลอื

มาวดับ่อยๆ ในเบื้องตน้อาจจะมาเชา้เยน็กลบั เช่นมาทาํบญุตกับาตร ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

อย่างทีญ่าตโิยมมากระทาํกนัในวนัน้ี ต่อไปก็อาจจะมาอยู่คา้งคนื มาอยู่ทีล่ะ ๓ คนื ๕ 

คนื ๗ คนื ก็สุดแทแ้ต่ ถา้ไมมุ่ง่ไปกบัการหาเงนิเพือ่มาเลี้ยงกเิลส เลี้ยงความฟุ้ งเฟ้อ

ความฟุ่มเฟือยแลว้ เราจะมเีวลาวา่ง แทนทีจ่ะตอ้งทาํงานอาทติยล์ะ ๕ วนั เราทาํงาน

อาทติยล์ะ ๒ - ๓ วนัก็พอแลว้ มเีวลาเหลอืมาเขา้วดั มาปฏบิตัธิรรม มาดูแลรกัษาใจ

ของเราดกีวา่ เพราะความสุขใจนัน้สาํคญักวา่ความสุขกาย ถา้กายสุขแต่ใจทกุขแ์ลว้ 

ความสุขของกายจะถูกความทกุขข์องใจกลบไปหมดเลย ในทางตรงกนัขา้มถา้ทกุขก์าย

แต่สุขใจ เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยแต่ใจเป็นสุขมคีวามสงบ ความทกุขก์ายจะไมม่า

กระทบกระเทอืนกบัความสุขของใจ จะรูส้กึเฉยๆกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย 

เพราะความสุขของใจเป็นเหมอืนเกราะคุม้กนั ไมใ่หค้วามทกุขข์องกายเขา้มากระทบกบั

จติใจ ความสุขในจติใจจะไมถู่กความทกุขก์ายมาลบลา้ง  

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มคีวามสุขกายแต่มคีวามทกุขใ์จ ความทกุขใ์จก็จะไปลบไปกลบ

ความสุขทางร่างกายใหห้มดไป สงัเกตดูเศรษฐที ัง้หลายเขาไมม่คีวามทกุขท์างร่างกาย มี

อาหารการกนิ มอีะไรต่างๆพรอ้มบริบูรณ์ แต่เขามจีติใจทีวุ่น่วาย ตอ้งกงัวลกบัทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ จงึไมค่่อยมคีวามสุขใจเหมอืนกบัคนยากจน ทีร่่างกาย

ถงึแมจ้ะไมไ่ดร้บัการดูแลอย่างฟุ่มเฟือยอยา่งฟุ้ งเฟ้อ แต่ก็พออยู่พอกนิ คนรวยมกัจะมี

โรคต่างๆ เพราะความเครียด ความทกุขค์วามกงัวลใจ เวลาจะกนิอะไรก็กนิไมไ่ด ้กนิอนั

นัน้ก็ไมไ่ด ้ กนิอนัน้ีก็ไมไ่ด ้ กนิของดีๆ แลว้มกัจะทาํใหเ้กดิปญัหา เช่นเกดิความดนั เกดิ

เบาหวาน เกดิไขมนัขึ้นมาในร่างกาย แต่คนจนกนิอาหารถูก ๆ มแีต่ผกัมแีต่ขา้ว มี

นํา้พริกทีเ่อร็ดอร่อย กนิไดเ้ต็มที ่ ไมม่ผีลเสยีกบัร่างกาย น้ีคอืความแตกต่างระหวา่ง

ร่างกายและจติใจ ใจเป็นสิง่ทีส่าํคญักวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี พระพทุธองคท์รงตรสัไว ้

วา่ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทกุสิง่ทกุอย่างอยู่ทีใ่จ ถา้ใจเป็นสุขแลว้ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน 
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จะยากจะลาํบากอย่างไร ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ก็ยงัมคีวามสุขอยู่ แต่ถา้ใจมคีวามทุกข ์

ความวุน่วายใจ ต่อใหอ้ยู่ในปราสาทราชวงั ก็จะไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุขค์วาม

วุน่วายใจ  

พระพทุธเจา้ทรงเนน้ไปทีก่ารดูแลรกัษาใจเป็นหลกั เพราะเคยประทบัอยู่ในปราสาทราช

วงัมาก่อน รูค้วามวุน่วายใจของคนทีอ่ยู่ในวงัวา่เป็นอย่างไร จงึไดท้รงสละราชสมบตัอิอก

บวช ไปอยู่แบบขอทาน อยู่กบัดนิกนิกบัทราย แต่กลบัมคีวามสุขใจอย่างสูงสุด ที่

เรียกวา่ปรมงัสขุงั เพราะทรงเหน็ความสาํคญัของใจ เหน็ประโยชนข์องการอยู่แบบ

ขอทานแต่ไดร้บัความร่มเยน็เป็นสุข ไดค้วามอิม่เอบิใจความพอนัน้เอง คนทีอ่ยู่ในวงั

กลบัมแีต่ความอยาก ความหวิ ความกงัวล ความวุน่วายใจ ไหนจะตอ้งคอยดูแลรกัษา

สมบตั ิ ไหนจะตอ้งหามาใหมม่าเพิม่ ในแต่ละวนัมค่ีาใชจ่้ายมาก มบีริษทัมบีริวารมาก 

วนัหน่ึงๆตอ้งหมดเงนิเป็นหมืน่เป็นแสน ก็ตอ้งวุน่วายกบัการหาเงนิหมืน่เงนิแสนมาดูแล

ค่าใชจ่้ายทีต่อ้งใชอ้ยูท่กุวนั แต่คนขอทานไมต่อ้งเดอืดรอ้นเกี่ยวกบัเรื่องเหลา่น้ี เชา้ก็ถอื

บาตรเขา้ไปในหมูบ่า้น ไดอ้ะไรมาก็กนิไปตามมตีามเกดิ อดบา้งขาดบา้งก็ไมเ่ป็นไร แต่

จติใจไมวุ่น่วาย ไมท่กุข ์ ไมก่งัวล มแีต่ความสงบ มแีต่ความสุข เพราะมบีญุคอยบาํรุง

ดูแลรกัษาอยู่เสมอ พระทีอ่ยู่ในป่า ท่านมศีีล มสีมาธิ มปีญัญา มธีรรมะ คอยดูแลรกัษา

จติใจใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข สบายอกสบายใจ ไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้สิ้น  

น่ีแหละคอืวธิีดูแลรกัษาชวีติจติใจของเราอย่างถูกตอ้ง ดว้ยการดาํเนินตามวถิชีวีติของ

พระพทุธเจา้ ร่างกายก็เอาพอมพีอกนิ ดงัทีใ่นหลวงทรงตรสัไวเ้สมอวา่ เศรษฐกจิ

พอเพียง อย่าฟุ้ งเฟ้อฟุ่มเฟือย เอาเท่าทีจ่าํเป็น ส่วนทีไ่มจ่าํเป็นอย่าไปเอามนั จะสรา้ง

ความวุน่วาย ความเดอืดรอ้นใหก้บัจติใจ จะไดม้เีวลามาสรา้งบญุ สรา้งกศุล อยา่งที่

ญาตโิยมไดม้าทาํกนัในวนัน้ี มคีนอกีเยอะทีไ่มม่บีญุวาสนามาวดั เพราะทาํงานมา ๕ วนั

แลว้ พอวนัหยุดก็ตอ้งไปเลี้ยงกเิลสต่อ ตอ้งไปกนิเหลา้เมายา ไปเทีย่วเฮฮา ไปดูไปฟงั

อะไรต่างๆ ซึง่เป็นการเลี้ยงดูกเิลสท ัง้สิ้น ไมใ่ช่เป็นการดูแลจติใจ ทาํใหจ้ติใจห่อเหีย่ว

แหง้ เศรา้หมอง เทีย่วเท่าไร หวัเราะกนัเทา่ไร ก็ฝืนเทีย่ว ฝืนหวัเราะไปอย่างนัน้เอง พอ

กลบับา้นก็นอนก่ายหนา้ผาก มแีต่ความวา้เหวอ่า้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ไม่เหมอืนกบัคนที่มา
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ทาํบญุ กลบัไปบา้นก็มคีวามรูส้กึอิม่เอบิใจมคีวามสุข ไมอ่า้งวา้งเปลา่เปลีย่วอย่างไรเลยน่ี

คอือาหารของใจ คอืการทาํบญุทาํทาน สรา้งกศุลดว้ยวธิีการต่างๆ จงึขอฝากเรื่องการ

ดูแลรกัษาใจ ดว้ยบญุดว้ยกศุล อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าบาํเพญ็กนัน้ี ขอใหบ้าํเพญ็

มากยิง่ๆขึ้นไป ตดัความฟุ้ งเฟ้อ ความฟุ่มเฟือยต่างๆใหน้อ้ยลงไป เพือ่ชวีติทีร่่มเยน็เป็น

สุข กา้วหนา้เจริญรุ่งเรืองมากยิง่ๆขึ้นไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๔๗ 

กาํไรชีวิต 
๑๗ กนัยายน ๒๕๔๙ (เชา้) 

การมาวดัเป็นการมาตกัตวงกาํไรใหก้บัชวีติ เพราะจะไดม้ากระทาํสิง่ต่างๆทีด่ทีีง่าม สิง่

อืน่ๆทีเ่ราทาํกนัถงึแมจ้ะใหค้วามสุขความเพลดิเพลนิ แต่ไมไ่ดท้าํใหช้วีติของเราสูงขึ้นดี

ขึ้น เมือ่ทาํไปแลว้มนัก็หมดไปหายไปจากจติจากใจ ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ ไมเ่หมอืนกบั

การมาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการกระทาํทีจ่ะอยู่กบัจติใจ

ของเราและจะเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ความดงีามทีเ่ราทาํนัน้ มมีากนอ้ยเพยีงไรในจติใจ 

ความสุขความเจริญก็จะมมีากนอ้ยเพยีงนัน้ เพราะจติใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย เวลาทีต่อ้งแยก

จากร่างกาย ตอ้งเดนิทางต่อไป จติใจก็จะมสีิง่ทีด่ทีีง่ามตดิตวัไปดว้ย ไปแบบสุข ไปแบบ

เจริญ ไปสู่สุคต ิ ไปสู่ความเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ น้ีคอืทางไปของผูท้ี่

ดาํเนินชวีติตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืใหม้าวดักนัอย่างสมํา่เสมอ สมยั

โบราณก็มกีารกาํหนดวนัพระขึ้นมา เป็นวนัทีใ่หญ้าตโิยมมาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม แต่เน่ืองจากในสมยัปจัจบุนัเราใชป้ฏทินิตามสุริยคต ิ คอืการเคลือ่นไหว

ของพระอาทติย ์มวีนัมเีดอืน อาทติยห์น่ึงม ี๗ วนั เดอืนหน่ึงม ี๓๐ วนับา้ง ๓๑ วนับา้ง 

ไมเ่หมอืนกบัสมยัโบราณทีดู่ตามจนัทรคต ิ คอืการเคลือ่นไหวของพระจนัทร ์ มวีนัขึ้นวนั

แรม ขึ้น ๑๕ คํา่ แรม ๑๕ คํา่ ขึ้น ๘ คํา่ แรม ๘ คํา่ ซึง่จะไมต่รงกบัวนัเสารว์นัอาทติย์

เสมอไป มกีารเคลือ่นไปเรื่อยๆ  

ดงันัน้เวลาทีพ่วกเราจะมาวดัใหต้รงกบัวนัพระ จงึเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถทาํกนัได ้ เน่ืองจาก

พวกเราหยุดทาํงานวนัเสารว์นัอาทติยก์นั ในสมยัน้ีเราจงึตอ้งดดัแปลง คอืแทนทีจ่ะถอื

วา่วนัพระตามวนัขึ้นวนัแรม ๘ คํา่ หรือ ๑๕ คํา่ก็ด ี เราก็มาถอืวนัเสารว์นัอาทติยเ์ป็นวนั

พระแทน คอือาทติยห์น่ึงอย่างนอ้ยก็ขอใหไ้ดเ้ขา้วดั ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมสกัหน่ึงครัง้ ก็จะถอืวา่เรากาํลงัดาํเนินชวีติของเราใหม้กีาํไรนัน่เอง ไมข่าดทนุ ถา้
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ไมไ่ดเ้ขา้วดัเขา้วาเลย เน่ืองจากวา่วนัพระไมต่รงกบัวนัหยุดคอืวนัเสารว์นัอาทติย ์เราก็จะ

ไมเ่ขา้วดักนั ถา้เป็นดงัน้ีก็ถอืวา่ขาดทนุ เหมอืนกบัถงึเวลาทีจ่ะรบัประทานอาหาร แต่ไม่

รบัประทาน เน่ืองจากไมต่รงกบัเวลาทีเ่ราหยุดพกัทาํงาน ถา้อย่างน้ีเราก็จะอดอาหาร 

ร่างกายก็จะไมไ่ดร้บัอาหารหลอ่เลี้ยง ก็จะไมแ่ขง็แรง มโีรคภยัเบยีดเบยีน อายุจะไมย่นื 

ใจของเราก็เป็นอย่างนัน้ ใจตอ้งมบีญุมกีศุลไวห้ลอ่เลี้ยงอย่างสมํา่เสมอ เพือ่จะไดม้ี

ความสุขความเจริญกา้วหนา้ การมาวดัอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ 

อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็ตอ้งอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ถา้ไดม้ากกวา่นัน้ยิง่ด ีเช่นมวีนัหยุด ๒ วนั เสาร์

และอาทติย ์ถา้มาไดท้ ัง้ ๒ วนั ก็จะไดก้าํไร ๒ ต่อ เหมอืนกบักนิขา้ว ๒ จาน แทนทีจ่ะ

กนิขา้วจานเดยีว ร่างกายก็จะไดร้บัอาหารมากขึ้น  

แต่จติใจดกีวา่ร่างกายตรงทีว่า่ กนิไปเท่าไหร่ก็ไมอ่ว้น เพราะจติใจไมเ่ป็นรูปธรรม

เหมอืนกบัร่างกาย ทีก่นิเขา้ไปมากๆก็จะเกดิอาการอว้นขึ้นมา จติใจยิง่ทาํบญุทาํกศุลมาก

เท่าไร กลบัไมอ่ว้นขึ้น แต่จะสวยงามมากขึ้นไป ความสวยงามของจติใจก็อยู่ทีก่ารทาํ

ความดน้ีีเอง มคีวามเมตตา กรุณา มทุิตา เป็นคุณงามความดทีีค่วรมไีวเ้สมอ ความ

เมตตามมีากนอ้ยเพยีงไรก็จะทาํใหเ้รามสีงา่ราศี น่าเคารพเลือ่มใส มคีวามกรุณามาก

นอ้ยเพยีงไรก็เช่นเดยีวกนั มมีทุติาจติมากนอ้ยเพยีงไรก็เช่นเดยีวกนั และยงัตอ้งมี

คุณธรรมอกีขอ้หน่ึงคอื อเุบกขา ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่สาํหรบัการต ัง้ตนอยู่ในความดงีาม

ท ัง้หลาย และการเสริมสรา้งความสุขความเจริญใหป้รากฏขึ้นมาในจติใจ วนัน้ีเรามาวดั

เราก็ไดเ้สริมสรา้งคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ใหม้ไีวห้ลอ่เลี้ยงจติใจ ความเมตตากค็อื 

ความมไีมตรีจติ มคีวามปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ วนัน้ีเรามคีวามเมตตาปรารถนาดต่ีอ

พระสงฆอ์งคเ์จา้ ไดน้าํเอาอาหารคาวหวานต่างๆมาเลี้ยงพระ เรียกวา่มไีมตรีจติ และก็มี

ความกรุณา คอืมคีวามสงสาร กลวัวา่พระจะอดอยากขาดแคลน  

ถา้ญาตโิยมไมม่าวดักนั ก็จะไมม่ใีครดูแลพระ พระจงึเปรียบเหมอืนลูกของญาตโิยมน้ี

เอง เพราะพระไมส่ามารถทาํมาหากนิหาเงนิหาทองได ้ จงึเป็นเหมอืนกบัลูกๆ ทีต่อ้ง

อาศยัคุณพ่อคุณแมเ่ป็นผูห้าเงนิหาทอง แลว้ก็ซื้อขา้วปลาอาหารมาเลี้ยง ฉนัใดพระสงฆ์

องคเ์จา้ก็เป็นอย่างนัน้ ท่านไมม่อีาชพี พระพทุธเจา้ไมท่รงอนุญาตใหพ้ระสงฆ ์ ออกไป
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ทาํงานทาํการ หาเงนิหาทอง ทรงสอนใหเ้ลี้ยงชพีดว้ยการบิณฑบาต เป็นอาชพีของพระที่

ถูกทีค่วร ถอืบาตรเขา้ไปในหมูบ่า้นแลว้ก็ไมต่อ้งไปเคาะประตูเรียกใหค้นมาใส่บาตร เดนิ

ไปดว้ยความสาํรวม ใครมศีรทัธาจะใส่ก็ใหเ้ขาใส่ ผูท้ีไ่มว่า่งหรือไมส่ะดวกหรือไมม่ี

ศรทัธาก็ปลอ่ยไปตามเรื่องของเขา ไมไ่ปเรียกรอ้ง ไมไ่ปรบกวน สรา้งความลาํบากใจ

ใหก้บัผูอ้ืน่ น้ีคอือาชพีของพระ การเลี้ยงชพีของพระเป็นอย่างน้ี คอืการออกบณิฑบาต 

นอกจากนัน้เวลาทีก่ลบัมาวดัแลว้ มศีรทัธาญาตโิยมมาใส่บาตรทหีลงั มาถวายอาหาร

คาวหวานทหีลงั ก็รบัไวไ้ด ้ อาหารทีไ่ดร้บัมาก็ใหจ้ดัใส่ไปในบาตร ไมต่อ้งไปแยกใส่ถว้ย

ใส่จานใส่ชามใหม้นัยุ่งยาก เพราะอาหารท ัง้หมดก็ตอ้งลงไปรวมกนัอยู่ในทอ้งอยู่ด ี การ

รบัประทานของพระเป็นการรบัประทานเพือ่อยู่ ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่รบัประทาน  

ถา้อยู่เพือ่รบัประทานก็ตอ้งจูจ้ี้จกุจกิ ตอ้งแยกแยะอาหารต่างๆ ตอ้งเลอืกอาหารชนิดนัน้

เลอืกอาหารชนิดน้ี ถา้ไมถู่กปากไมถู่กใจก็ไมร่บัประทาน อย่างน้ีเรียกวา่กนิตามกเิลส ก็

มแีต่จะพาใหจ้ติใจเสือ่มลงไป ทาํใหจ้ติใจมคีวามทกุขม์คีวามวุน่วายใจ เพราะเวลาที่

ไมไ่ดก้นิตามใจอยาก เหน็อาหารทีอ่ยากจะกนิแต่ไมไ่ดก้นิ ก็เกดิความเสยีใจ นอ้ยอก

นอ้ยใจ แต่ถา้เอาอาหารทีไ่ดม้าใส่เขา้ไปในบาตร โดยไมต่อ้งไปกงัวลวา่เป็นอะไร ถา้คน

อืน่กนิไดเ้ราก็กนิได ้ บางองคก์็คลกุอาหารทีอ่ยู่ในบาตรเลย ท ัง้ของหวานของคาว ท ัง้

ผลไม ้ใส่ไปในบาตรแลว้ก็คลกุกนัเขา้ไป ใหเ้ป็นเหมอืนขา้วผดั เป็นอาหารอย่างเดยีวกนั 

เวลากนิอย่างน้ีแลว้จติใจจะมคีวามสงบ ไมฟุ่้ งซ่าน ไมวุ่น่วาย แต่ถา้กนิแบบกเิลส ก็จะมี

ความคกึคะนอง เวลาไดร้บัประทานอาหารทีถู่กปากถูกใจ ก็ดอีกดใีจ เวลาทีต่อ้ง

รบัประทานอาหารทีไ่มถู่กปากไมถู่กใจ จดืชดื ไมอ่ร่อย รบัประทานไมล่งก็เสยีใจ เวลาที่

รบัประทานไมล่งก็มวีธิีแกไ้ข ก็อย่าไปรบัประทานมนัเลย อดขา้วสกัวนัสองวนัดู เชื่อได ้

วา่หลงัจากนัน้แลว้แมแ้ต่ขา้วเปลา่ๆคลกุกบันํา้ปลาก็จะอร่อย เพราะเวลาทีร่่างกายขาด

อาหารเกดิความหวิมากๆ อะไรก็รบัประทานได ้ไมม่ปีญัหาอะไร  

แต่ถา้รบัประทานอาหารกนัมากๆวนัละหลายมื้อ ร่างกายก็ไมต่อ้งการอาหาร ก็เลยทาํให ้

จติใจจูจ้ี้จกุจกิ เวลาจะกนิจะตอ้งเลอืกอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี บางทตีอ้งขบัรถไปตัง้หลาย

สบิกโิลฯ เพือ่ไปรบัประทานอาหาร สรา้งความยุ่งยาก สรา้งความวุน่วายใหก้บัชวีติจติใจ 
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แทนทีจ่ะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ก็ตอ้งมาคอยปรนนิบตัคิวามอยาก ปรนนิบตักิเิลส 

ความจูจ้ี้จกุจกิต่างๆ ซึง่ไมใ่ช่วถิทีางทีจ่ะอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข ถา้จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็น

สุขก็ตอ้งอยู่แบบสมถะ ตามมตีามเกดิ พอมพีอกนิ ยนิดตีามสภาพ วนัน้ีไดร้บัอะไรมาก็

พอใจกบัสิง่ทีไ่ดร้บัมา พอใจกบัสิง่ทีม่อียู ่ ถา้ฝึกทาํจติใจใหเ้ป็นอย่างน้ีแลว้ จะมคีวาม

ร่มเยน็เป็นสุข จะไมม่กีเิลสมาคอยยุแหย่ก่อกวนใหไ้ปโลภไปอยาก อยากไดส้ิง่นัน้อยาก

ไดส้ิง่น้ี เมือ่มคีวามโลภอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ก็อยู่ไมเ่ป็นสุข อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เป็นเวรเป็น

กรรม ตอ้งไปก่อเวรไปก่อกรรมกบัผูอ้ืน่ เพราะเวลาทีเ่กดิความโลภอยากไดส้ิง่ใดสิง่หน่ึง 

ถา้บงัเอญิมคีนอืน่ก็อยากจะไดเ้ช่นเดยีวกนั ก็ตอ้งแขง่ขนักนั แก่งแยง่ชงิดกีนั ผูไ้ดไ้ปก็

ดอีกดใีจ ผูไ้มไ่ดก้็เกดิความเสยีใจ เกดิความพยาบาท เพราะถูกแยง่เอาสิง่ทีต่นเอง

ตอ้งการไป แต่คนทีอ่ยู่อย่างสมถะ อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข จะไมไ่ปก่อกรรมก่อเวรกบั

ผูใ้ด ถา้ตนเองตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่ใด ก็จะหามาดว้ยความระมดัระวงั จะไมไ่ปแก่งแย่งชงิ

ดกีบัใคร ถา้เป็นสิง่ทีค่นอืน่ตอ้งการ มผูีอ้ืน่จอ้งอยู่แลว้ ก็ผ่านไป ใหเ้ขาไป  

การใหแ้บบน้ีก็เป็นการทาํบญุอย่างหน่ึง เป็นการเสยีสละ เหมอืนกบัญาตโิยมวนัน้ีมา

เสยีสละเงนิทองทีม่อียู่ เอาไปซื้อขา้วของมาใหก้บัพระ ก็เป็นการใหอ้ย่างหน่ึง การให ้

ผูอ้ืน่ในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ โดยไมต่อ้งไปแก่งแย่งกบัเขา อย่างน้ีก็ถอืวา่เป็นการให ้

เหมอืนกนั เช่นทาํงานร่วมกนัอยู่ในบริษทัเดยีวกนั มโีอกาสทีจ่ะกา้วขึ้นไปสู่ตาํแหน่ง

เดยีวกนั แต่มตีาํแหน่งเพยีงตาํแหน่งเดยีว แต่มคีนตอ้งการสองคน เราเป็นคนสมถะ

เรียบงา่ย มคีวามสุขกบัสภาพทีเ่ราเป็นอยู่แลว้ ถงึแมไ้มไ่ดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นยศ ก็ไม่

เดอืดรอ้นอะไร ก็เสยีสละใหค้นทีอ่ยากจะไดไ้ป อย่างน้ีเราจะไดบ้ญุ จะมคีวามสุข จะ

เป็นคนทีสู่งกวา่คนทีม่ตีาํแหน่งสูงกวา่เรา เพราะเขาสูงทางตาํแหน่ง แต่เราสูงทางจติใจ 

เรามคีวามเมตตา ความกรุณา ความเสยีสละ ความดงีาม อย่างญาตโิยมใหค้วามเคารพ

กบัพระสงฆอ์งคเ์จา้ ก็เพราะเราเชื่อวา่ท่านสูงกวา่เรา มคุีณงามความดมีากกวา่เรา ท่าน

เสยีสละ ไมม่อีะไรเหมอืนกบัทีเ่ราม ี ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมโ่กหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ไม่

แก่งแย่งชงิดกีบัใคร อยู่ตามสภาพ อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข เพราะรูจ้กักาํจดัสิง่ทีค่อย

กระตุน้ใหจ้ติใจกระสบักระส่าย ทะเยอทะยาน อยากไดส้ิง่ต่างๆ ดว้ยการกระทาํความด ี 
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หนา้ทีข่องพระเมือ่มาบวชแลว้ ก็ตอ้งศึกษาและปฏบิตัไิตรสกิขา คอืวชิา ๓ ไดแ้ก่ ศีล 

สมาธิ ปญัญา ตอ้งศึกษาแลว้นาํไปปฏบิตั ิ ศึกษาดูวา่ศีลมอีะไรบา้ง สาํหรบัพระมถีงึ 

๒๒๗ ขอ้ดว้ยกนั เป็นขอ้หา้ม ไมใ่หพ้ระทาํสิง่ต่างๆ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความเสือ่มเสยี ความ

เดอืดรอ้นกบัผูอ้ืน่ กต็อ้งศึกษาแลว้ก็นาํไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั สมาธิคอืการทาํจติใจให ้

สงบดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ ดว้ยการนัง่สมาธิ กาํหนดจติใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึง จะเป็นบทสวดมนตก์็ได ้ จะบริกรรมพทุโธๆก็ได ้ จะกาํหนดดูลมหายใจเขา้

ออกก็ได ้ พยายามควบคุมใหจ้ติอยู่กบัอารมณ์ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ ถา้ชอบสวดมนตก์็สวดไป

ก่อน สวดภายในใจไมต่อ้งออกเสยีง นัง่ขดัสมาธิไปก็ได ้ นัง่พบัเพยีบก็ได ้ แลว้แต่

สะดวก หรือจะนัง่บนเกา้อี้ นัง่บนขอบเตยีงก็ได ้ ถา้ไมส่ามารถนัง่ขดัสมาธิหรือนัง่พบั

เพยีบได ้ นัง่หอ้ยเทา้บนเกา้อี้ก็ได ้ ขอใหม้สีตอิยู่กบัอารมณ์ทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ ถา้สวด

มนตก์็ใหอ้ยู่กบัการสวดมนตอ์ย่างเดยีว อย่าใหใ้จแวบไปคดิถงึเรื่องต่างๆ ไมว่า่จะเป็น

เรื่องทีผ่่านมาแลว้ในอดตีก็ด ีเรื่องทีย่งัไมป่รากฏขึ้นในอนาคตก็ด ี 

ในขณะทีท่าํสมาธินัน้ เราตอ้งการลมืเรื่องราวต่างๆท ัง้หมด ตอ้งการหยุดความคดิ จะ

หยุดคดิไดถ้า้คดิอยู่กบัสิง่ทีเ่รากาํหนดใหค้ดิเท่านัน้ เช่นบทสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆ 

เดีย๋วจติก็จะอยากจะหยุด ก็ลองหยุดสวดแลว้ดูลมหายใจต่อ หายใจเขา้ก็รู ้ หายใจออก

ก็รู ้ รูเ้ท่าน้ีก็พอ เวลาหายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก รูไ้ปในใจ 

อย่าใหจ้ติไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ แลว้จติจะค่อยสงบตวัลงไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัคนทีจ่ะ

นอนหลบั ต่างกนัตรงทีจ่ติจะมสีตสิมัปชญัญะ มคีวามรูส้กึตวั ตื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่

เหมอืนกบัเวลาหลบั ทีไ่มม่สีตสิมัปชญัญะ ไมรู่ส้กึตวัวา่ไดห้ลบัไปแลว้ แต่ขณะทีน่ ัง่ทาํ

สมาธินัน้ เมือ่จติค่อยๆสงบลงไปเรื่อยๆ เราจะรูว้า่มนัเริ่มเยน็ เริ่มสบาย เริ่มห่างไกลจาก

ความวุน่วายต่างๆ จากความรุ่มรอ้น ความทกุขค์วามกงัวลต่างๆ และในทีสุ่ดก็จะสงบ

น่ิงไป เวลาทีม่นัน่ิงบางทมีนัก็เหมอืนกบัตกหลมุตกเหวตกบ่อ มนัจะวุบลงไปแลว้กน่ิ็ง 

ในขณะนัน้ก็ไมต่อ้งทาํอะไร มนตก์็ไมต่อ้งสวด ลมก็ไมต่อ้งดูแลว้ เพราะตอนนัน้จติมนั

ไมไ่ปไหน จติต ัง้อยู่ในความสงบ อยู่ในความน่ิง อยู่ในอเุบกขา ไมม่คีดิปรุงเรื่องอะไร ไม่

มอีารมณ์ นอกจากความสุข ความอิม่เอบิใจ บางครัง้ก็เกดิปีต ิ นํา้ตาไหล ขนลกุซ่า มี
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แสงสวา่งปรากฏขึ้นมา ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริง ไมต่อ้งไปคดิไปปรุงวา่มนัเป็นอะไร มนัก็

เป็นอย่างทีม่นัเป็น  

ใหพ้จิารณาวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เดีย๋วก็หมดไป เดีย๋วก็ผ่านไป เพราะจติก็จะตอ้งถอน

ออกมา มารบัรูก้บัรูปกบัเสยีงกบักลิน่กบัรสกบัโผฏฐพัพะต่างๆ เมือ่ออกมาแลว้จติก็จะ

คดิปรุงต่อไป ก็ตอ้งดงึจติใหม้าคดิในเรื่องทีเ่ป็นปญัญาความรูค้วามฉลาด อย่าปลอ่ยให ้

จติไปคดิตามทีเ่คยคดิ เพราะจะคดิไปตามความโลภ ความอยากต่างๆ ถา้คดิทางธรรมะ

ก็จะช่วยทาํใหค้วามโลภความอยากต่างๆเบาบางลงไป เช่นพจิารณาเรื่องร่างกายของเรา

วา่ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา มคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา มคีวาม

ตายเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ทกุคนจะตอ้งประสบพบเหน็กนัท ัง้นัน้ 

พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ทกุลมหายใจเขา้ออก เวลาทีไ่มม่ธุีระไมม่ภีารกจิทีจ่ะตอ้งไป

คดิเรื่องอืน่ เป็นการเตอืนสต ิเป็นการเตอืนใจ เพราะถา้รูว้า่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งแก่ จะตอ้ง

เจ็บ จะตอ้งตายไป ก็จะไมค่่อยอยากจะไดอ้ะไร เพราะไดอ้ะไรมาไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งทิ้งมนั

ไป ตอ้งจากมนัไป เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะคดิวา่ มอีะไรบา้งทีห่ามาไดแ้ลว้สามารถเอาตดิตวั

ไปได ้เอามาแลว้ทาํใหเ้กดิความอิม่เอบิใจ เกดิความม ัน่อกม ัน่ใจ เกดิความสุขใจ ก็มบีุญ

และกศุลน้ีเอง แทนทีจ่ะเอาเงนิไปซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อเสื้อผา้ทีม่อียู่เต็มตูแ้ลว้ ซื้อรองเทา้

ทีม่อียู่เต็มตูล้น้ตูแ้ลว้ ก็เอาเงนิมาทาํบญุ มาสงเคราะหช่์วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 

การใหน้ี้เราสามารถใหก้บัคนทกุชนิด ใหก้บัพระก็ได ้ ใหก้บัฆราวาสญาตโิยมก็ได ้แมแ้ต่

ใหก้บัสุนขัใหก้บัแมวก็ได ้ไดบ้ญุเหมอืนกนั บญุก็คอืความสุขใจ ความอิม่เอบิใจ  

ถา้เราเจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ จะรูว้า่เราตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากทกุ

สิง่ทกุอย่างไป เราจะไมห่ลงงมงายอยู่กบัการแสวงหาสิง่ต่างๆทีไ่มม่คุีณค่า ไมม่สีาระ ถา้

เป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบควนัไฟ ทีล่อยมาแลว้ก็จางหายไปในอากาศ คอืความสุข

ทีไ่ดจ้ากการซื้อเสื้อผา้ชดุใหม ่ รองเทา้คู่ใหม ่ หรือไดไ้ปดูหนงัดูละคร ไดไ้ปเทีย่วตาม

สถานทีต่่างๆ ก็จะไดค้วามสุขครู่เดยีวเท่านัน้เอง พอกลบัมาทีบ่า้นก็เหลอืแต่ความ

อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย มแีต่ความอยากออกไปเทีย่วอกี ออกไปดูอกี ออกไปทาํอกี 

ทาํกี่เทีย่วทาํกี่คร ัง้กจ็ะเป็นอย่างนัน้ จะไมม่คีวามอิม่ความพอในจติในใจเลย แต่ถา้เอา
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เงนิมาสงเคราะหม์าช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยเ์พือ่นสตัวด์ว้ยกนั ก็จะทาํใหม้คีวามอิม่เอบิใจ 

มคีวามสุขใจ มคีวามภูมใิจ เวลาเงนิหมดก็ไมเ่ดอืดรอ้น อยู่กบับา้นได ้ อยู่เป็นสุข ไม่

อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ไมอ่ยากไปเทีย่ว ไปดูหนงั ไปดูละคร เพราะบญุจะทาํใหจ้ติใจมี

ความอิม่ มคีวามสุข บญุน้ีแหละเป็นทีต่วัคอยกาํจดัคอยตดัความโลภความอยากต่างๆ 

ใหเ้บาบางลงไปและหมดไปในทีสุ่ด จะอยูเ่ยน็เป็นสุข อยู่ทีบ่า้นก็สุข ทาํใหอ้ยากจะนัง่

สมาธิกนั เพราะเมือ่นัง่สมาธิแลว้จะไดค้วามสุขมากกวา่การใหท้าน ใหส้ิง่ของต่างๆ ให ้

เงนิใหท้องกบัผูอ้ืน่ เวลานัง่ทาํสมาธิเหมอืนไดเ้งนิเป็นแสน ใหท้านเหมอืนไดเ้ป็นพนัเป็น

หมืน่  

ถา้ไดเ้จริญปญัญา พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของสงัขารร่างกาย ก็เหมอืนได ้

เงนิลา้น เหน็วา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็ยิง่ทาํใหจ้ติใจสงบเยน็

ลงไปอกี จะไมอ่ยากวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ใครจะเป็นอะไร จะดจีะช ัว่อย่างไร ก็ปลง

ได ้ตดัได ้ปลอ่ยได ้เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงกจ็ะทาํอะไรไมไ่ดอ้ยู่ด ีถงึแมว้นัน้ีจะทาํอะไรได ้

ช่วยเขาได ้ ทาํอะไรใหเ้ขาได ้ แต่วนัขา้งหนา้เมือ่เราตายไปแลว้กท็าํอะไรใหเ้ขาไมไ่ด ้ เขาก็

ตอ้งทาํตอ้งช่วยตวัเขาเองอยู่ด ี ควรใหเ้ขาช่วยตวัเองต ัง้แต่บดัน้ีจะดกีวา่ ถา้ทาํอย่างน้ีได ้

เราจะไมวุ่น่วายใจ ส่วนใหญ่ทีเ่ราวุน่วายกนั ก็เพราะพยายามทาํในสิง่ทีเ่ราทาํไมไ่ด ้ เหน็

เขาเกเร เราอยากจะใหเ้ขาด ี ทาํยงัไงเขาก็ไมด่ ี เขาก็ยงัเกเร เราก็วุน่วายใจ แต่ถา้รูว้า่ทาํ

ไดเ้ท่าไร ก็ทาํไปเท่านัน้ก็พอ สอนไดก้็สอน บอกไดก้็บอก หา้มไดก้็หา้ม แต่ถา้หา้มไมไ่ด ้

สอนไมไ่ด ้ บอกไมไ่ด ้ ก็ตอ้งเป็นไปตามบญุตามกรรม ไมต่อ้งมาหนกัอกหนกัใจ มา

วุน่วายใจ เพราะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ความวุน่วายใจ ความหนกัอกหนกัใจ ไมไ่ดท้าํให ้

เขาเป็นคนดขีึ้นมา ไมส่ามารถหา้มไมใ่หเ้ขาเกเรได ้ เมือ่รูแ้ลว้วา่ชวีติของเรามขีอบมเีขต 

เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เพราะจะไมอ่ยากไมโ่ลภกบัอะไร เอาไปไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่อา

ไปไดเ้รากลบัไมส่นใจกนั  

แต่เมือ่เรารูแ้ลว้วา่เราจะตาย จะตอ้งเดนิทางต่อไป เราจะเริ่มสนใจกบัการทาํบญุทาํทาน 

สงัเกตดูเวลาไปหาหมอแลว้หมอบอกวา่เหลอือกี ๖ เดอืน ตอนนัน้จะขยนัทาํบญุกนั 

เพราะรูว้า่จะตอ้งไปแน่ๆ แต่พระพทุธเจา้ซึง่ทรงเป็นหมอผูว้เิศษ ทรงสอนเราต ัง้แต่รู ้
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เดยีงสาวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แต่เรากลบัไมค่่อยเชื่อไมค่่อยฟงักนั 

กลบัไปคดิวา่อกีหลายปีกวา่จะแก่ กวา่จะเจบ็ กวา่จะตาย ตอนน้ีขอสนุกก่อน ไวต้อนแก่

แลว้ค่อยเขา้วดั บางทไีมท่นัแก่ก็ตายไปเสยีก่อน ขณะทีอ่ยู่ก็ไมม่คีวามสุข ท ัง้ๆทีค่ดิวา่มี

ความสุข มคีวามสนุกสนานเฮฮา แต่ความจริงแลว้มแีต่ความวุน่วาย สุขช ัว่ประเดีย๋ว

ประดา๋ว แลว้ก็ตอ้งมาวุน่วายกบัการหาเงนิหาทอง เพราะความสุขต่างๆในโลกน้ีเกดิจาก

การไดใ้ชเ้งนิใชท้องนัน่เอง อยากจะไดเ้สื้อผา้ก็ตอ้งใชเ้งนิทอง อยากจะไปเทีย่วก็ตอ้งใช ้

เงนิทอง อยากจะไปดูหนงัดูละครก็ตอ้งใชเ้งนิใชท้อง ก็ตอ้งไปวุน่วายกบัการทาํงาน หา

มาแทบเป็นแทบตาย เพือ่ซื้อความสุขทีเ่ป็นเหมอืนกบัควนัไฟ ไดม้าแลว้แลว้ก็จางหายไป 

แทนทีจ่ะหาความสุขทีอ่ยู่กบัเรา เหมอืนอาหารทีก่นิเขา้ไปแลว้ทาํใหอ้ิม่ทอ้ง เรากลบัไมห่า

กนั  

เราจงึไมค่่อยมคีวามสุขกนั ไมค่่อยมคีวามร่มเยน็ ไมค่่อยอยู่เป็นปกตสุิขกนัเท่าไร ตอ้ง

คอยทาํโนน้ทาํน้ี ตอ้งหามาอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไมไ่ดใ้หส้ิง่ทีจ่ติใจของเราตอ้งการนัน่เอง 

คอืบญุกศุล ความดงีามท ัง้หลาย แต่ถา้เราไดป้ฏบิตัไิดก้ระทาํอย่างทีพ่ระศึกษาและ

ปฏบิตักินั ถงึแมจ้ะทาํไมไ่ดเ้ท่าท่าน ก็ขอใหไ้ดก้ระทาํบา้ง แลว้รบัรองไดว้า่ชวีติของเราจะ

มกีาํไร เพราะความดงีามไมจ่างหายไปเหมอืนกบัควนัไฟ แต่จะอยู่ตดิไปกบัจติใจ 

ในขณะปจัจบุนัก็ทาํใหเ้รามคีวามร่มเยน็เป็นสุข ไมห่วิไมก่ระหาย ไมด่ิ้นรนทะเยอทะยาน 

เวลาตายไปถา้ยงัไมถ่งึทีสุ่ดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็จะไดไ้ปเกดิทีด่กีวา่เดมิ ถา้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีก็เป็นมนุษยท์ีด่กีวา่เดมิ ไมเ่ช่นนัน้ก็จะไดไ้ปเกดิเป็นเทพ เป็น

พรหม เป็นพระอริยบคุคลตามลาํดบัต่อไป ลว้นเกดิจากการมาวดัอย่างสมํา่เสมอ มา

ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ดว้ยการพนิิจ

พจิารณาความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของสงัขารร่างกายของเราวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้ง

เจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา  

ถา้เจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ นัง่ทาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ รกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ ทาํบญุทาํทานตาม

อตัภาพ เราก็จะมสีิง่ทีด่อียู่ในจติในใจ ทาํใหเ้รามคีวามกา้วหนา้ มคีวามเจริญ มคีวาม

ร่มเยน็เป็นสุข โดยทีไ่มต่อ้งไปหาความสุขภายนอก ไมต่อ้งไปดูหนงัดูละคร ไมต่อ้งไป
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เทีย่วทีน่ ัน้เทีย่วทีน้ี่ ไมต่อ้งไปซื้อเสื้อผา้ชุดใหมม่าใส่ ไมต่อ้งไปซื้อรองเทา้คู่ใหมม่าใส่ 

เพราะเมือ่ใจมคีวามอิม่แลว้ จะไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้สิ้น หนา้ทีข่องเราก็คอืการมาวดั

น้ีเอง มาหากาํไรชวีติทีแ่ทจ้ริง ถา้ไปทีอ่ืน่ ไปเทีย่วทีโ่นน้ไปเทีย่วทีน้ี่ ไปดูหนงัดูละคร 

อย่างนัน้ไมใ่ช่เป็นกาํไรของชวีติ แต่เป็นการขาดทนุ เพราะชวีติจติใจจะมแีต่ความอา้งวา้ง

เปลา่เปลีย่วเดยีวดาย เหมอืนกบัรบัประทานลม รบัประทานไปมากนอ้ยเพยีงใดก็ไมท่าํ

ใหท้อ้งเราอิม่ได ้ ตอ้งรบัประทานอาหาร ดืม่นํา้ รบัประทานสิง่ต่างๆทีร่่างกายตอ้งการ 

ฉนัใดจติใจก็ตอ้งการบญุกศุล ตอ้งการความด ีตอ้งการกาํไรชวีติแบบน้ี จงึอยากใหท้่าน

ท ัง้หลายจงขวนขวายมาวดัอย่างสมํา่เสมอ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ถา้ไมส่ามารถเขา้วดัได ้ ก็

ขอใหป้ฏบิตัตินเหมอืนกบัมาวดั เหน็ใครเดอืดรอ้นพอทีจ่ะสงเคราะหไ์ด ้ก็ช่วยกนัไป ศีล

ก็พยายามรกัษาไวใ้หด้ ี อยู่ทีบ่า้นก็นัง่สมาธไิด ้ ปญัญาก็เจริญไดท้กุแห่งทกุหน ใหร้าํลกึ

ถงึความแก่ความเจ็บความตาย การพลดัพรากจากกนัอยู่เสมอ ก็ถอืวา่ไดม้าวดัแลว้ จงึ

ขอฝากเรื่องกาํไรชวีติน้ี ใหท้่านท ัง้หลายไดน้าํไปประพฤตปิฏบิตัต่ิอไป การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี ่๒๔๘ 

ไม่มีตวัตน 
๒๓ กนัยายน ๒๕๔๙ 

การบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา เป็นการใชเ้วลาใหเ้กดิคุณประโยชนอ์ย่างสูงสุด เพราะเป็น

การชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจดไปตามลาํดบั จติใจทีไ่ดร้บัการชาํระมากนอ้ยเพยีงไร ก็

จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุขมากนอ้ยเพยีงนัน้ สิง่ทีจ่ะตอ้งถูกชาํระอย่างสมํา่เสมอก็คอืกิเลส 

ความเศรา้หมองต่างๆ ถา้มอียู่มากนอ้ยเพยีงไรจติใจกจ็ะไมเ่บกิบาน ไมส่ดชื่น ไมร่่าเริง 

มแีต่ความกลุม้อกกลุม้ใจ ไมส่บายใจ เพราะกเิลสไมว่า่จะเป็นความโลภ ความโกรธ 

หรือความหลง เมือ่ปรากฏขึ้นมาในเวลาใดแลว้ ก็จะทาํใหจ้ติใจมคีวามรุมรอ้น มคีวาม

วุน่วาย ถา้อยากจะมคีวามสุขอย่างแทจ้รงิ เราก็ตอ้งกาํจดัชาํระกเิลสกนั ดว้ยการมาวดั

อย่างสมํา่เสมอ เมือ่มาแลว้เราจะไดเ้ครื่องมอืหลายอย่าง ไปใชก้าํจดัความเศรา้หมอง

ท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจ เมือ่ความเศรา้หมองหมดไปแลว้ จติใจก็จะมแีต่ความ

ร่มเยน็เป็นสุข โดยทีไ่มต่อ้งมอีะไรมากมาย ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมเีงนิทองมากมาย ไม่

จาํเป็นจะตอ้งมตีาํแหน่งสูงๆ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมเีครื่องบาํรุงบาํเรอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

คอืรูป เสยีง กลิ่นรส โผฏฐพัพะ ชนิดต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัจติใจ ทีไ่ดร้บัการ

ชาํระอย่างสมํา่เสมอ ไดร้บัการกาํจดักเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่อย่าง

สมํา่เสมอ  

จติใจจะมคีวามอิม่เอบิ มปีีต ิมคีวามสุข ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดส้มัผสักนัในขณะน้ี เวลาที่

ไดท้าํบญุใหท้านจะมคีวามรูส้กึอิม่เอบิใจ มคีวามสุขใจ มคีวามพอใจ แต่ถา้ใจยงัมคีวาม

ปรารถนาในสิง่ต่างๆทีอ่ยู่นอกใจอยู ่ ไมว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สขุต่างๆ ทีไ่ดม้า

จากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็แสดงวา่ยงัไมไ่ดก้าํจดักเิลสความเศรา้หมอง

ต่างๆ ใหม้นันอ้ยลงไปนัน่เอง กเิลสยงัมอีาํนาจทีจ่ะคอยหลอกลอ่ ใหไ้ปหลงยนิดกีบัสิง่

ต่างๆภายนอก เมือ่ถูกหลอกใหห้ลงยนิดกีบัสิง่ต่างๆภายนอก ไมว่า่จะเป็นบคุคลเป็น
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วตัถแุลว้ ก็จะเป็นเหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ คนทีไ่มต่ดิยาเสพตดิจะไมม่คีวาม

วุน่วายใจกบัสิง่เสพตดิต่างๆ ไมว่า่จะเป็นบหุรี่ สุราหรือยาเสพตดิชนิดต่างๆ ถา้ไมต่ดิก็

จะไมม่ปีญัหา แต่ถา้ตดิ เช่นตดิบหุรี่ ตดิเหลา้ ตดิสารเสพตดิต่างๆ เราก็ตอ้งคอยหามา

บาํรุงบาํเรออยู่เรื่อยๆ เวลาทีข่าดมนั ไมไ่ดเ้สพมนั ก็เกดิความหงดุหงดิราํคาญใจ เกดิ

ความวุน่วายใจ เพราะใจของคนทีไ่ปตดิสิง่เสพตดินัน้ไมไ่ดร้บัการชาํระความโลภ ความ

โกรธ ความหลง อย่างต่อเน่ืองอย่างสมํา่เสมอนัน่เอง มแีต่ส่งเสริมใหเ้กดิความโลภความ

หลงใหม้ากยิง่ขึ้นไป ดว้ยการไปหลงสิง่ต่างๆทีอ่ยู่ภายนอกใจ  

เมือ่เป็นอย่างน้ีแลว้จติใจก็จะมแีต่ความฟุ้ งซ่าน ความวุน่วาย ความทกุขค์วามกงัวล

ต่างๆ เพราะเมือ่ไดส้มัผสักบัสิง่ต่างๆภายนอกแลว้ ก็จะมคีวามผูกพนัเรียกวา่อปุาทาน 

ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ไดอ้ะไรมาก็อยากจะเก็บรกัษาใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหเ้ป็นเหมอืนเดมิ ไม่

อยากใหม้นัเก่าใหม้นัเสยี แต่โดยธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆในโลกน้ี ลว้นมกีารเสือ่มไปเป็น

ธรรมดา ไดม้าแลว้ก็ตอ้งเปลีย่นไป จากใหมก่็กลายเป็นเก่า จากของดกี็กลายเป็นของ

เสยีไป จากคนดกี็กลายเป็นคนไมด่ไีป เพราะเป็นเรื่องปกตขิองทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี 

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามกฎของมนั แต่ใจทีม่คีวามหลงจะไมรู่ ้จะคดิวา่สิง่ต่างๆทีป่รารถนา ที่

ยนิด ี ทีไ่ดม้าครอบครอง จะอยู่แบบเดมิเสมอไป ไดใ้ครมาเป็นคู่ครองก็คดิวา่จะตอ้งดี

เสมอไป เหมอืนกบัวนัแรกทีไ่ดเ้จอกนั แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ เมือ่อยู่ไปนานๆเขา้ก็มี

การเปลีย่นแปลงไป จากคนทีม่เีอาอกเอาใจเคารพนอบนอ้ม ก็กลายเป็นคนทีไ่มเ่อาอก

เอาใจ ไมเ่คารพนอ้มนอบ เพราะเป็นเรื่องปกตขิองโลก มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ถา้

ไปหลงไปยดึไปตดิ ก็จะตอ้งเจอกบัความทกุขช์นิดต่างๆตามมาอย่างแน่นอน  

พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหช้าํระจติใจอยู่เรื่อยๆ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล บาํเพญ็

ภาวนา นัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาธรรมะต่างๆ ใหเ้หน็อย่างถ่องแทว้า่ ไม่มีอะไรใน

โลกน้ีที่เที่ยงแทแ้น่นอน ไม่มีอะไรใหค้วามสขุกบัเราอย่างแทจ้ริง ไม่มีอะไรที่เราจะ

สามารถควบคมุบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราไดเ้สมอ ถา้พรํา่สอนจติใจ

อย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ ความหลงจะเบาบางลงไป เวลาเหน็อะไร ชอบอะไร อยากจะได ้

อะไรมา ก็ตอ้งถามตวัเราเองวา่มนัจะเป็นอย่างน้ีไปตลอดหรือไม ่ จะอยู่กบัเราไปตลอด
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หรือไม ่ จะใหค้วามสุขอย่างเดยีวหรือไม่ อยู่ภายใตค้วามควบคุมของเราหรือไม ่ ถา้ถาม

ตวัเองแลว้เราจะไดค้าํตอบวา่ไม่ ท ัง้หมด คอืมนัจะตอ้งเปลีย่นแปลง จะตอ้งใหค้วาม

ทกุขก์บัเรา จะไมอ่ยู่ในความควบคุมบงัคบัของเราเสมอไป เมือ่รูอ้ย่างนัน้แลว้ เรื่องอะไร 

จะไปเอามนัมาทาํไม เมือ่ก่อนทีเ่ราไดเ้หน็มนั เราก็อยู่ได ้มคีวามสุขได ้แลว้ทาํไมตอ้งเอา

มาแบก ใหม้นัสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้จติใจไดร้บัการชาํระดว้ยการเจริญปญัญาอยู่

เรื่อยๆ สอนตนเองอยู่เรื่อยๆแลว้ เวลาเห็นอะไร ไดย้นิอะไร สมัผสัอะไรก็ตาม ก็จะไม่

ปลอ่ยใหค้วามหลงฉุดกระชากลากใหไ้ปเกดิความโลภ เกดิความอยาก เกดิความ

ตอ้งการขึ้นมา จะถามเสมอวา่ถา้ไมม่มีนัแลว้เราจะตายหรือไม ่ เมือ่สกัครู่น้ีไมม่มีนัเราก็

ยงัอยู่ได ้ ขณะน้ีเรายงัไมม่มีนัเราก็ยงัอยู่ได ้ แลว้ทาํไมจะตอ้งไปเอามนัมา ถา้ไมจ่าํเป็นก็

อย่าไปเอามาดกีวา่ สูเ้ก็บเงนิเก็บทองไวใ้ชใ้นกรณีทีจ่าํเป็นจรงิๆจะดกีวา่ เช่นซื้ออาหารมา

รบัประทาน ถา้ไมม่เีงนิซื้อก็จะลาํบากลาํบน อดอยากขาดแคลน 

ของทีไ่มจ่าํเป็นหรือของฟุ่มเฟือย ไมไ่ดช่้วยอะไรเรา ซื้อมาแลว้เงนิก็หมดไป เวลาตอ้งไป

ซื้ออาหารมารบัประทาน ถา้ไมม่เีงนิก็จะเดอืดรอ้น ของทีซ่ื้อมาเอาไปขายก็ขายไมไ่ด ้ไม่มี

ใครอยากจะได ้ดงันัน้เวลาทีเ่หน็อะไร ไดย้นิอะไร สมัผสัอะไร แลว้เกดิความชอบ เกดิ

ความยนิดขีึ้นมา ใหถ้ามตวัเราเองวา่ มนัดจีริงหรือไม ่ จะดไีปตลอดหรอืไม ่หรือจะตอ้ง

เปลีย่นไป ใหค้วามสุขกบัเราอย่างเดยีวหรือวา่มคีวามทกุขต์ดิมาดว้ย ความทกุขท์ีเ่กิด

จากความห่วงใยกงัวลใจวา่ จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือไม ่ จากความเสยีดายเวลาทีม่นั

จากเราไป จากการดูแลรกัษา ลองชัง่นํา้หนกัดูวา่มนัคุม้ค่าไหม ขณะน้ีเราอยู่โดยลาํพงั 

เราก็มคีวามสุขพอสมควร ถงึแมจ้ะไมสุ่ขเต็มทีก่็ตาม ก็เพราะยงัไมไ่ดก้เิลสคอื ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจของเรานัน่เอง ถา้ตอ้งการความสุขที่

แทจ้รงิ ควรหนัเขา้มาชาํระจติใจของเรา ดกีวา่ไปหลงอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ทีต่อ้งแสวงหา

มาดว้ยความยากลาํบาก เมือ่ไดม้าแลว้ก็มภีาระทางจติใจ ตอ้งคอยถามตวัเราเองอยู่

เสมอวา่ จะไปทางไหนด ี ไปขา้งนอกหรอืเขา้ขา้งใน ขา้งนอกก็คอืการออกไปแสวงหา

ความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก ขา้งในก็คอืแสวงหาความสุขภายในใจของเรา ดว้ยการ

ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน ใหม้เีมตตากรุณา 

น้ีก็เป็นวธิีชาํระกเิลส คอืความหลงวธิีหน่ึง  



66 
 

คนเราส่วนใหญ่มกัจะหลงคดิวา่เรามตีวัมตีน แต่พระพทุธเจา้หลงัจากทีท่รงตรสัรูแ้ลว้ 

ทรงเหน็วา่ไม่มีตวัตนในร่างกายหรือในจติใจเลย ร่างกายก็เป็นเพยีงวตัถชุิ้นหน่ึง ที่

เกดิขึ้นจากการผสมผสานของอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป แลว้ก็แปลงเป็นผม เป็นเลบ็ 

เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นเน้ือ เป็นเอ็น เป็นกระดูก เป็นอวยัวะต่างๆ ไมม่ตีวัตนในอวยัวะ

เหลา่นัน้ ผมก็ไมม่ตีวัตน ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูกก็ไมม่ตีวัตน จะมตีวัตนได ้

อย่างไร เมือ่มนัมาจากดิน น้ํา ลม ไฟ เวลาทีร่่างกายแตกดบัสลายไปตายไป ธาตทุ ัง้ ๔ 

ก็แยกออกจากกนัไป ดนิก็กลบัคนืสู่ดนิ นํา้ก็กลบัคนืสู่นํา้ ลมก็กลบัคนืสู่ลม ไฟก็

กลบัคนืสู่ไฟ ตวัตนไมม่ใีนร่างกาย ถา้ยอ้นเขา้มาดูในใจก็เช่นเดยีวกนั ก็ไมเ่หน็วา่มตีวัมี

ตนอะไร ใจเป็นเพยีงตวัรูเ้ท่านัน้เอง เช่นขณะน้ีใจกาํลงัรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทีพู่ดเป็นเสยีง

และเขา้ไปในหู แลว้ก็เขา้ไปรบัรูท้ีใ่จ เมือ่เสยีงนัน้ยงัมอียู่ ก็มกีารสมัผสัรบัรู ้ เมือ่เสยีง

หายไปก็รูว้า่หายไปแลว้ น้ีคอืใจ แต่ไมต่วัตนภายในใจ มแีต่ตวัรู ้ตวัตนมาจากไหน ก็มา

จากความหลงนัน่เอง ทีค่ดิวา่มตีวัตน มฉีนั มเีรา มตีวัเรา เมือ่มตีวัเราก็มขีองเราตามมา 

เช่นร่างกายน้ีก็กลายเป็นของเราไป มอีะไรก็กลายเป็นของเราไปหมด มทีรพัยส์มบตัขิา้ว

ของเงนิทองก็เป็นของเรา มสีาม ีมภีรรยา มบีตุร มธีิดา ก็กลายเป็นของเราไปหมด  

เมือ่อะไรเป็นของเราแลว้ ก็เกิดความผูกพนั ความยดึตดิ ความรกั ความหวงแหน เกดิ

ความอยากใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด ใหด้เีสมอ ไมเ่สือ่มไม่เสยี ไม่เปลีย่นแปลง แต่ความ

จริงไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ พอไดอ้ะไรมาแลว้ ก็เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ ไมด่เีสมอไป มกีาร

เปลีย่นไป มกีารเสือ่มไปเรื่อยๆ ดูสามภีรรยาทีอ่ยู่ดว้ยกนัมา ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็ตอ้ง

ตายจากกนัไป บางครัง้กจ็ากกนัก่อนทีจ่ะตายเสยีดว้ยซํา้ไป ก็มอียู่มากมายในสมยัน้ี อยู่

ร่วมกนัไดไ้มก่ี่เดอืนกี่ปีก็แยกทางกนัแลว้ น้ีคอืความเป็นจริงของสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี 

แต่พวกเราไมม่คีวามรู ้ไมม่ปีญัญา ไมรู่จ้กัคดิ คดิไปในทางทีไ่มถู่ก คดิไปตามความหลง 

คดิวา่มตีวัตน วา่มเีรา มขีองเรา เมือ่คดิอย่างนัน้ก็เลยตอ้งแบกความทกุขไ์ปเรื่อยๆ แต่

คนอย่างพระพทุธเจา้น้ี ทา่นฉลาด รูจ้กัคดิ รูจ้กัแยกแยะ จงึเหน็อย่างชดัเจนวา่ไมม่อีะไร

เป็นเรา เป็นของของเรา ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน ร่างกายก็ไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน ใจก็ไมใ่ช่

ตวัตน ใจเป็นตวัรู ้ เป็นผูรู้ ้ ถา้ใจทาํหนา้ทีข่องใจอย่างถูกตอ้งแลว้ ก็จะไมท่กุขก์บัอะไร 
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ถา้ใจฉลาด ใจก็รูว้า่สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในใจ มาสมัผสัหรือมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัิ

ของใจเลย เป็นสิง่ทีม่าแลว้ก็ตอ้งไป เกดิแลว้ก็ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา  

การทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รามคีวามเมตตา ก็เพือ่ไมใ่หเ้ราเหน็แก่ตวันัน่เอง ใหเ้หน็

แก่ผูอ้ืน่ ใหม้คีวามกรุณาความสงสาร เหน็ผูอ้ืน่ตกทกุขไ์ดย้าก ลาํบากลาํบนก็ให ้

ช่วยเหลอื ใหเ้อื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ อย่าคดิเพือ่ตวัโดยฝ่ายเดยีว อย่าคดิวา่จะตอ้งมอีย่างนัน้มี

อย่างน้ี ตอ้งไดท้าํอย่างนัน้อย่างน้ี แลว้จะมคีวามสุข ถา้คดิอย่างน้ีกลบัจะมคีวามทกุข ์

มากขึ้นไปเพราะเวลาทีอ่ยากไดอ้ะไร แลว้ไมไ่ดต้ามอยากเราจะมคีวามทกุขค์วามวุน่วาย

ใจ อยากจะทาํสิง่นัน้อยากจะทาํสิง่น้ีแลว้ไมไ่ดท้าํ ก็จะเกดิความเสยีใจ อยากจะไดส้ิง่นัน้

อยากจะไดส้ิง่น้ีแลว้ไมไ่ด ้ ก็เสยีใจ ขณะทีอ่ยากก็มคีวามวุน่วายใจ ความกระเสอืก

กระสนอยู่ในจติใจ หาความสุขไมไ่ด ้แต่ถา้หนัมาทาํในทาํสิง่ทีท่าํใหเ้กดิความสุขใจขึ้นมา 

เช่นการเสยีสละ ทาํอะไรเพือ่คนอืน่ แต่ทาํอะไรตามกาํลงัของเรา เช่นทาํอะไรใหก้บัคุณ

พ่อคุณแม ่ทาํแลว้มคีวามสุขใจ ทาํตวัใหเ้ป็นคนด ีไมก่นิเหลา้เมายา ไมเ่ทีย่วกลางคนื มี

ความขยนัทาํงานทาํการ อย่างน้ีก็ทาํใหคุ้ณพ่อคุณแมม่คีวามสุขใจ เมือ่รูว้า่ท่านมี

ความสุขเราก็มคีวามสุขตามไปดว้ย เพราะไมไ่ดท้าํตามความอยาก ถา้ทาํตามความอยาก 

เช่นอยากจะกนิเหลา้ก็กนิ อยากจะเลน่การพนนัก็เลน่ อยากจะเทีย่วกลางคนืก็เทีย่ว 

อยากจะเป็นคนสาํมะเลเทเมาก็ทาํ ก็จะสรา้งความทกุขค์วามเสยีใจใหก้บัคุณพ่อคุณแม ่

ในขณะเดยีวกนัก็ทาํใหเ้ราเสือ่มเสยีไปดว้ย ไมม่อีะไรดงีามเหลอืในจติใจ หาความสุข

ไมไ่ด ้ เพราะความหลงพาใหท้าํไป คดิวา่ทาํตามความอยากของใจแลว้จะมคีวามสุข

นัน่เอง  

เราจงึตอ้งเขา้ใจวา่เราเกดิมาเพือ่มาชาํระความหลง อย่าไปคดิหาความสุขดว้ยการกระทาํ

อะไรต่างๆ ตามความโลภ ตามความอยาก ถา้จะหาความสุขทีแ่ทจ้ริงตอ้งหนัมาชาํระใจ

ของเรา ตอ้งหนัมากาํจดัตวัตวัตน ทีห่ลงคดิวา่มอียู่ในกายและใจ ดว้ยการกระทาํอะไร

ต่างๆทีไ่มใ่ช่เพือ่ตวัเรา แต่การกระทาํบางสิง่บางอย่างเพือ่ตวัเราก็จาํเป็น อย่างน้ีไมเ่ป็นไร 

เช่นดูแลรกัษาชวีติอตัภาพร่างกายของเรา ทาํการทาํงานหาเงนิหาทอง เพือ่จะไดม้อีาหาร

รบัประทาน มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษาโรค มบีา้นอยู่ แต่เมือ่มพีอเพยีงแลว้ก็ควรหนัมาทาํ
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เพือ่ผูอ้ืน่ อย่าทาํเพือ่ตวัเรา ทาํกบัผูม้พีระคุณ เช่นคุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย ์ ญาติ

สนิทมติรสหาย ทาํไปเรื่อยๆ จะไดล้ดละความเหน็แก่ตวัลงไป ก็เท่ากบัเป็นการชาํระ

ความหลง ทีย่ดึตดิอยู่กบัตวัตนนัน่เอง เมือ่ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ จติใจก็จะมคีวามสุข

เพิม่ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็จะทาํใหม้กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะกาํจดัความเหน็แก่ตวัใหห้มดไป ดว้ย

การเสยีสละนัน่เอง ต่อไปเราจะกลา้เสยีสละอะไรต่างๆมากมาย ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอนใหท้าํ ทรงตรสัวา่ใหส้ละทรพัย ์ เพือ่รกัษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ สละ

ชวีติเพือ่รกัษาคุณธรรมความดงีามท ัง้หลาย เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะมคุีณค่ายิง่กวา่

คุณธรรมความดงีาม ทีไ่มต่ายไปกบัชวีติของเรา  

เวลาร่างกายตายไป ความดงีามทีเ่ราไดท้าํไวจ้ะตดิไปกบัใจ จะเป็นทีพ่ึง่ของใจ จะให ้

ความร่มเยน็เป็นสุข ใหค้วามเจริญกบัใจ แต่ถา้ไมม่คีวามดงีามเลย มแีต่ความโลภโมโท

สนั มแีต่ความเหน็แก่ตวั ใจก็จะมแีต่สิง่ทีไ่มด่ตีดิไป ก็คอืความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ทีจ่ะเพิม่มากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงมากนอ้ย

เพยีงไร ก็จะฉุดจติใจใหต้ํา่ลงไปมากนอ้ยเพยีงนัน้ ใหก้ลายจากเป็นมนุษยไ์ปเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นผ ี เป็นสตัวน์รกไป เพราะเมือ่มแีต่ความเหน็แก่ตวั มแีต่ความ

โลภ มแีต่ความโกรธ ก็จะตอ้งไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ที ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ 

ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมาและอบายมขุต่างๆ ทีม่ ี

แต่จะฉุดลากลงไปเรื่อยๆ แต่ถา้รูจ้กัเสยีสละ รูจ้กัลดละความอยากความตอ้งการต่างๆ 

มนัก็จะไมม่อีาํนาจฉุดลากใหไ้ปทาํในสิง่ไมด่ไีมง่ามท ัง้หลาย ถา้ตอ้งการอะไรทีจ่าํเป็น ก็

หามาดว้ยความถูกตอ้ง ถา้หามาไมไ่ดก้็มคีวามอดทนอดกล ัน้ รอไปก่อน ทาํไปก่อน หา

ไปก่อน จนกวา่จะไดม้นัมา เช่น มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง แต่ไมต่อ้งไป

ทาํผดิกฎหมาย ไมต่อ้งไปขายยาบา้ ไมต่อ้งไปลกัขโมย เพือ่ทีจ่ะไดเ้งนิมาซื้ออาหารมา

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เราสามารถทาํงานทีสุ่จริตต่างๆได ้ ไมว่า่จะเป็นงานชนิดใดก็ตาม ถา้

เป็นงานทีสุ่จริตแลว้ ทาํไปไมเ่สยีหายอะไร แมจ้ะไดเ้งนิมาไมม่ากก็ตาม แต่ก็พอทีจ่ะ

เยยีวยาชวีติของเราใหอ้ยู่ได ้ เพือ่จะไดร้กัษาความดงีาม ไดต่้อสูช้าํระกเิลสต่างๆ ใหเ้บา

บางลงไปจากจติจากใจ 
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เมือ่มนัเบาบางลงไปมากนอ้ยเพยีงไร ความสุขใจ ความอิม่ใจ ความพอใจก็จะเกดิขึ้นมา

มากนอ้ยตามลาํดบั ทาํใหไ้มต่อ้งไปดิ้นรนตะเกยีกตะกาย ตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ี เพราะใจ

ไมห่วิไมอ่ยาก แต่ถา้ไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอก ตามอาํนาจของความโลภความอยาก

แลว้ ต่อใหไ้ดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็จะหาความอิม่หาความพอไมเ่จอ ยิง่ไดม้า

มากเท่าไร กลบัเกดิความอยากจะไดม้ากเพิม่ขึ้นไปอกีเท่านัน้ สงัเกตดูสมยัทีเ่ราเป็น

เดก็ๆ ไมไ่ดม้คีวามอยากจะมเีงนิมทีองเลย มอีะไรกนิมอีะไรเลน่ก็มคีวามสุขแลว้ แต่พอ

โตขึ้นมาก็เกดิความอยากเพิม่มากขึ้น อยากจะไดส้ิง่นัน้อยากจะไดส้ิง่น้ี อยากจะไดค้น

นัน้อยากจะไดค้นน้ี เมือ่ไดม้าแลว้เป็นอย่างไรบา้ง ความอยากไดต่้างๆ มนัเบาบางลงไป

ตามสิง่ทีไ่ดม้าหรือไม ่ หรือกลบัมเีพิม่มากยิง่ขึ้นกวา่เดมิ น้ีคือธรรมชาตขิองจติของใจ

เป็นอย่างน้ี ลองไดอ้ยากแลว้จะมแีต่เพิม่ความอยากขึ้นไปเรื่อยๆ วธิีทีจ่ะกาํจดัความ

อยากก็ตอ้งฝืนความอยาก ต่อสูก้บัความอยากความโลภต่างๆ อะไรทีไ่มจ่าํเป็นไมต่อ้ง

ไปหามา ไมต่อ้งเอามา น้ีเป็นวธิีทีจ่ะทาํใหค้วามโลภความอยากเบาบางลงไป แลว้

ความสุขความอิม่ก็จะมมีากขึ้นไป แต่คนเราส่วนใหญ่เน่ืองจากความหลงทาํใหเ้หน็ผดิ

เป็นชอบ เหน็วา่ทาํอะไรตามความอยากแลว้จะมคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ แต่ที่

ไหนได ้ยิง่อยากแลว้ไดม้ามากนอ้ยเพยีงใด ก็ยิง่จะอยากจะไดเ้พิม่ขึ้นมากนอ้ยเพยีงนัน้  

ดงัทีโ่บราณทา่นพูดไวเ้สมอวา่ ไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า มนัเป็น

อย่างน้ี ความอยากมนัไมม่ทีีส่ิ้นสุด นํา้ในมหาสมทุรแมจ้ะกวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็

ตาม ก็ยงัมขีอบ มเีขต มฝีัง่ มฝีา แต่ความอยากความโลภ ไมม่ขีอบ ไมม่เีขต ไมม่ฝีัง่ 

ไมม่ฝีา ถา้ปลอ่ยใหค้วามอยากความโลภ มอีาํนาจเหนือจติใจของเรา เราก็จะกลายเป็น

ทาสของมนัไป แบบไมรู่จ้กัจบจากสิ้น แต่ถา้เราฝืนเราต่อสูก้าํจดัมนัดว้ยการเสยีสละ 

ดว้ยการมคีวามเมตตากรุณา ดว้ยการทาํบญุใหท้าน ดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการบาํเพญ็

จติตภาวนาอย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ืองแลว้ ใจของเราจะไดร้บัการชาํระใหส้ะอาดขึ้น 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ก็จะนอ้ยลงไป เบาบางลงไป ความสุข ความอิม่ 

ความพอ ก็จะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นจติทีม่แีต่ความสุขลว้นๆ เรียกวา่ปรมงัสขุงั 

เป็นสุขทีไ่มม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามอยากเจอืปนอยู่ คอืจติของพระพทุธเจา้

และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีห่ลงัจากไดช้าํระจติใจแลว้ก็จะเป็นอย่างนัน้ จงึอยากจะ
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ใหท้่านจงทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ทีก่ารกาํจดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารส่งเสริมความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหม้มีาก

ยิง่ขึ้น ดว้ยการแสงหาลาภ ยศ สรรเสริญสุข อาํนาจวาสนาต่างๆ จากสิง่ต่างๆภายนอก 

นัน้เป็นวธิีของความหลงวธิีทีถู่กตอ้งตอ้งหนัมาเขา้วดั หนัมาทาํบญุใหท้านรกัษาศีล

ปฏบิตัธิรรมแลว้จะไดป้ระสบกบัความสุขอย่างแทจ้ริง จงึขอฝากเรื่องราวเหลา่น้ีใหท้่าน

ไดน้าํไปพนิิจพจิารณาแลว้นาํไปปฏบิตั ิ เพือ่ความสุขความเจริญทีจ่ะตามมาต่อไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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สาธารณะกศุลต่างๆ ทาํงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ส่วนรวม ๗. อ่อนนอ้มถ่อมตน ๘. 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ๙. เผยแผ่ธรรมะ เช่นช่วยพมิพห์นงัสอืธรรมะแจกจ่ายใหก้บัผูอ้ืน่เป็น

ธรรมทาน ไมค่ดิเงนิคดิทองจากหนงัสอืธรรมะทีแ่จก ๑๐. มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เหน็วา่

บญุมจีริง บาปมจีริง นรกมจีรงิ สวรรคม์จีริง ตายแลว้ตอ้งไปเกดิใหม ่เวยีนวา่ยตายเกดิ

อยู่ในภพนอ้ย ภพใหญ่ ตามบญุตามกรรมทีไ่ดส้ะสมมา เหลา่น้ีเป็นบญุท ัง้สิ้น มคีวาม

จาํเป็นต่อชวีติจติใจ ของผูท้ีอ่ยากมแีต่ความสุขความเจริญ ไมอ่ยากประสบกบัทกุขภ์ยั 

ความเสือ่มเสยีต่างๆ ก็ตอ้งบาํเพญ็บญุท ัง้ ๑๐ ประการน้ี ซึง่เป็นเหมอืนอาหารทีม่ ี

หลากหลายชนิดดว้ยกนั มที ัง้ ของคาว ของหวาน มผีลไม ้ มนีํา้ชนิดต่างๆ ทีม่คีวาม

จาํเป็นต่อร่างกาย  

ถา้ขาดอาหารร่างกายย่อมไมเ่จริญ ไมม่คีวามสุขกาย ฉนัใดใจถา้ขาดการทาํบญุทาํกศุล 

ใจก็จะขาดอาหาร ไมม่คีวามสุขใจ มแีต่ความเหีย่วแหง้ อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย 

แมจ้ะมสีมบตัขิา้วของเงนิทองเป็นจาํนวนมากก็ตาม แต่ใจเป็นเหมอืนกบัคนทีไ่มไ่ด ้

รบัประทานอาหารมาหลายวนั ถา้เหน็ความสาํคญัของความสุขใจ ก็ตอ้งหม ัน่เขา้วดั

ทาํบญุทาํทานปฏบิตัธิรรมกนั เพราะเป็นวธิีเดยีวทีจ่ะนาํความสุขทีแ่ทจ้ริงมาใหก้บัเรา 

ความสุขในโลกน้ีมอียู่ ๒ ชนิดดว้ยกนั สขุรอ้นกบัสขุเย็น สุขรอ้นคอือะไร สุขทีม่คีวาม
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ทกุข ์ มคีวามวุน่วายใจคละเคลา้มาดว้ย ส่วนสุขเยน็เป็นสุขทีไ่มม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวาม

วุน่วายใจคละเคลา้มาดว้ย เป็นสุขทีม่แีต่ความอิม่เอบิใจ เยน็ใจ พอใจ สุขท ัง้ ๒ ชนิดน้ี

อยู่คนละดา้นกนั เรียกวา่โลกกบัธรรม สุขทางโลกเรียกวา่สุขรอ้น สุขทางธรรมเรียกวา่

สุขเยน็ เวลาทีเ่ราบาํเพญ็และไดร้บัความสุขจากธรรมะ จะมคีวามสบาย ไมม่คีวาม

วุน่วายใจ ไมม่กีงัวลใจ ไมม่คีวามรุมรอ้นในจติในใจ แต่สุขในทางทางโลกทีเ่ราเคย

สมัผสัและยงัสมัผสักนัอยู่ คอืสุขทีเ่กิดจากการเจริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุต่างๆ 

ทีม่คีวามทกุข ์คอื ความรุมรอ้น ความกงัวลใจตดิตามมาเสมอ เพราะสุขแบบน้ีเป็นสุขที่

ไมถ่าวร เป็นสุขทีป่รากฏขึ้นแลว้ก็จางหายไป เหมอืนกบัควนัไฟ ไมรู่ว้า่จะอยู่กบัเราไปได ้

นานเพยีงไร จะเป็นอย่างเดมิหรือไม ่ 

สุขทีไ่ดจ้ากการสมัผสัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ ทีไ่ดจ้ากสาม ี ภรรยา บตุร 

ทรพัยส์มบตั ิ ขา้วของ เงนิทองต่างๆ ลว้นมคีวามทกุขแ์ถมมาดว้ย คอืทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความห่วง ความกงัวล ความเสยีดาย เมือ่ตอ้งพลดัพรากจากกนั เพราะความสุขแบบน้ี

ไมไ่ดต้ ัง้อยู่บนพื้นฐานทีถ่าวรนัน่เอง ตัง้อยู่บนความไมแ่น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

เสมอ สิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้าครอบครอง ใหค้วามสุขกบัเรานัน้ ไมเ่ป็นเหมอืนเดมิตลอดไป 

มกีารเปลีย่นแปลงไปเสมอ คนทีเ่ราไดรู้จ้กัไดม้าเป็นคู่ครองใหม่ๆ  จะมแีต่ความด ี แต่

พออยู่ไปนานๆ ความไมด่ต่ีางๆก็โผลอ่อกมา ทาํลายความดทีีม่อียู่ใหห้ายไป ความสุขก็

หายไปดว้ย มแีต่ความทกุข ์ เพราะเป็นเรื่องปกตขิองทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถา้ไปหลง 

ไปยดึ ไปตดิ ไปยนิด ี เวลาเกดิการเปลีย่นแปลงไป ก็จะเกดิความวุน่วายใจ เกดิความ

เสยีใจตามมา แมใ้นขณะทีย่งัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป ก็ยงัสรา้งความไมแ่น่ใจ สรา้งความ

กงัวลใจ เพราะลกึๆในใจก็รูว้า่ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอย่างแน่นอน ไมช่า้ก็เร็ว เพยีงแต่

พยายามไมค่ดิถงึมนัเท่านัน้เอง การทีไ่มค่ดิถงึมนัน้ีเป็นการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้ง เพราะ

เป็นการหนีความจริง  

ความจริงแลว้พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราคดิอยู่เสมอๆวา่ สิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่น ัน้ มกีาร

เจริญและเสือ่มไปเป็นธรรมดา มกีารมาและมกีารไปเป็นธรรมดา เราไมค่วรปฏเิสธดว้ย
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การไมค่ดิถงึมนั บางคนคดิวา่เรื่องอย่างน้ีเป็นเรื่องทีไ่มเ่ป็นมงคล เป็นอปัมงคล คดิไป

แลว้เหมอืนกบัแช่งตวัเอง แต่ความจริงการคดิแบบน้ีไมไ่ดเ้ป็นการแช่งตวัเอง แต่เป็นการ

สอนใหต้วัเองเป็นคนฉลาด ใหรู้ท้นัโลก เมือ่รูท้นัแลว้จะไดไ้มห่ลง ไมย่ดึ ไมต่ดิ เมือ่ไม่

หลงไมย่ดึตดิ เวลาสิง่ใดจะไปจะมา ก็จะไมส่รา้งความทกุข ์สรา้งความกงัวลใจ แต่ถา้ไม่

คดิและทาํเป็นลมืๆไปเสยี พอสิง่ทีไ่มค่ดิมนัเกดิขึ้นมา เราจะไมส่ามารถรบัมนัได ้จะตอ้ง

เสยีหลกั เสยีอกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไม่หลบั หรือในทีสุ่ดก็จะถงึกบัทาํลายชวีติของ

ตนเองไป ก็มเีกดิขึ้นมามาก ปรากฏอยู่ในหนา้หนงัสอืพมิพอ์ยู่เรื่อยๆ ก็เพราะไมย่อม

คดิถงึความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิอยู่เรื่อยๆนัน่เองพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ 

ถา้ยงัตอ้งมสีิง่ต่างๆ ยงัตอ้งพึง่พาสิง่ต่างๆ ก็ควรทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง มคีวามเหน็ที่

ถูกตอ้ง เพราะถา้มคีวามเหน็ถูกตอ้งแลว้ ใจเราจะมคีวามสุข จะไมก่งัวล ไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมวุ่น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ทีม่ปีรากฏขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา มเีกดิ มดีบั มไีป มมีา อยู่

ตลอดเวลา  

เราก็เพยีงแต่รูไ้วเ้ท่านัน้เอง อย่าไปยนิด ี ไปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นมา ทีเ่ราไป

สมัผสัหรือไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ตอ้งทาํความเขา้ใจ ใหรู้เ้ท่านัน้ แลว้จะไมม่คีวามวุน่วายใจ 

เราสามารถมไีดไ้มว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญหรือกามสุข แต่ตอ้งมธีรรมะคอืความเหน็

ทีถู่กตอ้ง วา่ สิง่เหลา่น้ีมกีารเกดิมกีารดบัเป็นธรรมดา เป็นของคู่กนั ผูท้ีเ่ขา้ใจหลกัน้ีแลว้ 

จะอยู่ในโลกน้ีไดอ้ย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมวุ่น่วายใจ แต่ถา้ไมรู่ท้นัเรื่องราวเหลา่น้ี คดิวา่จะ

มแีต่ความเจริญโดยถ่ายเดยีว คดิวา่จะรํา่รวยไปเรื่อยๆ คดิวา่จะมอีาํนาจวาสนาไป

เรื่อยๆ คดิวา่จะมคีวามสุขจากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไปเรื่อยๆ ถา้คดิอย่างน้ี 

ก็เป็นความหลง เป็นความเหน็ผดิ เพราะไมต่รงกบัความจริงนัน่เอง ความจริงไมไ่ดเ้ป็น

อย่างทีเ่ราคดิกนั เราจงึตอ้งคดิพจิารณาอยูเ่รื่อยๆ ถา้เรายงัเกี่ยวขอ้งกบัความสุขทางโลก

อยู่ เพือ่จะไดผ้่อนคลายหรือกาํจดัความรุมรอ้นของจติใจ ทีจ่ะตามมากบัความสุขแบบน้ี 

แต่ถา้เป็นคนฉลาดจะเหน็วา่ความสุขแบบน้ีไมใ่ช่ความสุขเลย มแีต่ความทกุข ์ มแีต่

ความกงัวลใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะหาความสุขอกีแบบหน่ึง คอืความสุขทีเ่ยน็ ทีส่บาย ทีไ่มม่ี

ความกงัวลตามมา  
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อย่างทีญ่าตโิยมมาสรา้งกนัมาทาํกนัในวนัน้ี เป็นความสุขทีเ่กดิจากการให ้ เรียกวา่ทาน 

เป็นการใหส้ิง่ใดสิง่หน่ึงกบัผูใ้ดผูห้น่ึง เช่นวนัน้ีญาตโิยมก็นาํกบัขา้วกบัปลาอาหาร ของ

คาวของหวาน เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆมาถวายพระ อย่างน้ีเรียกวา่วตัถทุาน คอืสิง่ของที่

เราใหน้ ัน้เป็นวตัถ ุ ไมว่า่จะเป็นกระดาษชาํระ เป็นนํา้ยาซกัฟอก ยาสฟีนั สบู่และอาหาร

ต่างๆ ลว้นเป็นวตัถทุ ัง้สิ้น รวมกนัเรียกวา่วตัถทุาน การใหว้ตัถแุก่ผูอ้ืน่ เมือ่ใหแ้ลว้ก็จะ

ทาํใหใ้จมคีวามสบาย มคีวามสุข เพราะใจไดร้บัการปลดเปลื้อง จากความยดึม ัน่ถอืม ัน่

ในวตัถขุา้วของต่างๆ โดยปกตแิลว้นิสยัของคนเรา จะมคีวามหวงแหนกบัสิง่ของต่างๆ 

ความหวงแหนเป็นเหตทุาํใหม้จีติใจทีค่บัแคบ มจีติใจทีรุ่มรอ้นดว้ยความกงัวลใจ กงัวล

วา่ของจะหายไป จะถูกขโมยไป มนัเป็นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกน้ีก็ตอ้งมกีารสูญเสยีบา้ง 

ไมใ่ช่มแีต่ไดอ้ย่างเดยีว การใหจ้งึเป็นการฝึกหดัใหรู้จ้กัเสยีบา้ง ใหรู้ว้า่การเสยีแลว้ไม่

ทกุขก์็มเีหมอืนกนั คอืเสยีได ้๒ ลกัษณะ ๑. เสยีแลว้กลุม้อกกลุม้ใจ เสยีอกเสยีใจ รอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ ๒. เสยีแลว้มคีวามสุข มคีวามสบายใจ อยู่ทีใ่จเป็นหลกั ถา้ใจยนิดทีีจ่ะเสยี

แลว้จะไมรู่ส้กึเสยีดาย จะมคีวามสุขเวลาทีเ่สยีไป เช่นเราอยากจะใหข้องชิ้นใดชิ้นหน่ึง

กบัคนใดคนหน่ึง ถา้มคีวามตัง้ใจมคีวามอยากจะใหแ้ลว้ เวลาใหไ้ปจะมคีวามสุข แต่ถา้

ไมไ่ดต้ ัง้ใจ ไมไ่ดค้ดิจะใหใ้คร เวลาสูญเสยีไป ใจจะตอ้งวา้วุน่ขุน่มวั วุน่วายใจ เสยีอก

เสยีใจท ัง้ๆทีเ่ป็นของชิ้นเดยีวกนั แต่ผลทางจติใจต่างกนั เพราะใจยงัไมป่ลอ่ย ยงัไมใ่ห ้ 

เราจงึตอ้งมาฝึกการใหอ้ยู่เรื่อยๆ ใหเ้ป็นนิสยัตดิตวัไว ้ เพราะต่อไปเวลาทีเ่ราจะเสยีอะไร 

โดยทีย่งัไมไ่ดค้ดิวา่จะเสยี เราจะไดไ้มเ่สยีใจเพราะรูอ้ยู่ลว่งหนา้แลว้วา่ ไมม่อีะไรจะอยู่

กบัเราไปตลอด เมือ่รูจ้กัให ้ รูจ้กัเสยี เวลาเสยีอะไรไปเราจะมคีวามสุข อย่างวนัน้ีเรามา

เสยีเงนิเสยีทอง เสยีขา้วเสยีของ แต่เรากลบัมคีวามสุขใจ มคีวามพอใจ น้ีเป็นการฝึกทาํ

จติใจใหม้คีวามสุข ในโอกาสต่อไปขา้งหนา้เมือ่ตอ้งเสยีสิง่หน่ึงสิง่ใดไป เราจะไดไ้มเ่สยี

อกเสยีใจ เพราะรูว้า่เป็นธรรมดาของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราหา้มไมไ่ดเ้มือ่ถงึเวลาทีต่อ้งจากเราไป 

ของต่างๆทีเ่ราใช ้ เวลามนัเสยีเราก็โยนทิ้งไป เราก็ไมเ่สยีอกเสยีใจอย่างไร เพราะรูว้า่

จะตอ้งทิ้งมนัไป ของต่างๆทีเ่ราใชไ้ปแลว้ ถงุต่างๆ ภาชนะต่างๆ ทีบ่รรจขุองมา เมือ่ใช ้

ของหมดแลว้ เราก็ทิ้งภาชนะเหลา่นัน้ไป ไมเ่สยีอกเสยีใจ เพราะรูอ้ยู่แลว้วา่จะตอ้งทิ้งมนั

ไป ฉนัใดกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ เป็นเหมอืนกนัหมด จะตอ้งทิ้งมนัไป 
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ไมช่า้ก็เร็ว หรือไมเ่ช่นนัน้เราก็ตอ้งจากมนัไป ถา้เรามาฝึกให ้ มาฝึกเสยีสละสิง่ของต่างๆ

ไปในขณะทีเ่รายงัมชีวีติอยู่ เวลาเราอยู่เราก็จะมคีวามสุข ท่ามกลางสมบตัต่ิางๆทีเ่รามอียู่ 

เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงเราตอ้งเสยีมนัไปจากมนัไป แต่เราจะอยู่อย่างมคีวามสุข และจะจาก

มนัไปอย่างมคีวามสุข ดว้ยการให ้ดว้ยการเสยีสละ ไมย่ดึไมต่ดิ  

เพราะความจรงิแลว้ใจก็มอีะไรไมไ่ดเ้ลย ไมว่า่จะเป็นสมบตัเิงนิทองกองเท่าภูเขา ใจก็ไม่

สามารถเป็นเจา้ของไดอ้ย่างแทจ้ริง เป็นเพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้เอง วา่มเีท่านัน้เท่าน้ี มสีิง่น ัน้

สิง่น้ี แลว้สกัวนัหน่ึงใจก็ตอ้งจากมนัไป เราจงึตอ้งมาฝึกใจใหรู้จ้กัเสยี ใหรู้จ้กัให ้ เพราะ

เมือ่รูจ้กัเสยี รูจ้กัให ้ จะไมวุ่น่วายใจกบัการเสยีสิง่ต่างๆไป สิง่ทีใ่หก้็มอียู่ ๔ ชนิด 

ดว้ยกนั สิง่แรกคอืวตัถ ุ เรียกวา่วตัถทุาน สิง่ที ่ ๒ ก็คอืวิทยาทาน คอืให ้ วชิาความรู ้

ต่างๆ เรามคีวามรูอ้ะไร ใครมาขอมาถามมาศึกษา เราก็สอนเขาไปโดยไม่คดิเงนิคดิทอง 

อย่างน้ีก็เรียกวา่วทิยาทาน ใหว้ชิาความรู ้ สิง่ที ่ ๓ คอือภยัทาน การใหอ้ภยั ซึง่มคุีณมี

ประโยชนก์บัตวัเรามาก เพราะจะช่วยดบัไฟของความโกรธความแคน้ได ้ เวลาใครทาํ

อะไรใหเ้ราเจ็บชํา้นํา้ใจ เกดิความโกรธความเกลยีด อาฆาตพยาบาทขึ้นมา ถา้ไมรู่จ้กัให ้

อภยั ใจจะรุมรอ้น กนิไมไ่ด ้นอนไมห่ลบั และจะนาํพาไปสู่การกระทาํทีเ่ลวรา้ยต่อไป มี

เรื่องราวต่อไป ทะเลาะเบาะแวง้ ทาํรา้ยกนั เพราะความรุ่มรอ้นของจติใจทีเ่กดิจาก

ความแคน้ จะผลกัดนัใหต้อ้งไปทาํสิง่เหลา่น้ี แต่ถา้รูจ้กัใหอ้ภยัโดยคดิเสยีวา่ สิง่ทีเ่ขาพูด

เขาทาํนัน้มนัก็ผ่านไปแลว้ ถา้ไมเ่อามาคดิไมเ่อามาจาํ ไมเ่อาเขา้มาสู่ใจมนัก็หายไปแลว้  

การตอบโตก้นัไมด่ ี เพราะจะทาํใหม้ปีญัหา มเีรื่องมรีาวตามมามากมาย แต่ถา้ปลอ่ยให ้

มนัผ่านไปได ้ทกุอย่างก็จบ ไมม่ปีญัหา ไมม่เีรื่องตามมา จงึตอ้งหดัใหอ้ภยั รูจ้กัใหอ้ภยั 

ถา้ใหอ้ภยัแลว้เราจะมคีวามสุข เพราะความโกรธแคน้จะดบัไป แลว้เราจะเป็นผูว้เิศษ 

เป็นผูป้ระเสริฐ ต่างกบัคนทีไ่มรู่จ้กัใหอ้ภยั ถา้ไมใ่หอ้ภยัเราก็จะตอ้งไปทาํสิง่ทีเ่ลวรา้ย 

เราก็กลายเป็นปีศาจ กลายเป็นมารไป แต่ถา้ใหอ้ภยัได ้ เราก็กลายเป็นเทพไป เพราะไม่

ไปสรา้งความทกุข ์ ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ไหนๆสิง่ทีพู่ดสิง่ทีท่าํ มนัก็เกดิขึ้นแลว้ 

เราก็ยอ้นกลบัไปลบลา้งมนัไมไ่ด ้ แต่เราลบมนัออกจากใจเราได ้ ถา้ไมค่ดิถงึมนั ถา้รูจ้กั

ใหอ้ภยั เดีย๋วมนัก็หายไปจากใจ น้ีคอือภยัทาน การใหท้ีส่าํคญั ทีเ่ราควรฝึกอยู่เรื่อยๆ 
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เพราะเราตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัคนอยู่เสมอ คนทีใ่กลช้ดิและไมใ่กลช้ดิ ตอ้งเจอกนั พูดจากนั 

ทาํอะไรต่อกนัและกนัอยู่เสมอๆ บางครัง้กม็กีารผดิพลาด มกีารกระทบกระท ัง่กนั สรา้ง

ความไมส่บายอกไมส่บายใจใหแ้ก่กนัได ้ แต่เราสามารถทาํใหม้นัเบาบางและนอ้ยได ้

ดว้ยการไมอ่าฆาตพยาบาท ดว้ยการใหอ้ภยั พอเขาพูดเขา้หูปับ๊ ไมพ่อใจปับ๊ ก็ดบัมนัปับ๊ 

มนัก็จบ มนัก็ผ่านไป แต่ถา้เอามาคดิยิง่ทาํใหโ้กรธมากขึ้น เหมอืนกบัสุมไฟใหแ้รงขึ้นไป

อกี คดิวา่ทาํไมพูดอย่างน้ี ทาํไมไมเ่คารพไมเ่หน็อกเหน็ใจเรา ยิง่คดิอย่างน้ีก็ยิง่สุมไฟให ้

เป็นกองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํใหอ้ยากแกแ้คน้ลา้งแคน้ ทาํใหเ้รากลายเป็นมาร กลายเป็น

ปีศาจไป  

ถา้อยากเป็นเทพเป็นคนด ีตอ้งใหเ้ขา้หูซา้ยแลว้ออกหูขวาไป ไมต่อ้งเอามาเก็บไว ้คดิเสยี

วา่มนัเป็นขยะทางจติใจ เวลาเรามขียะเราจะไมเ่ก็บเอาไวใ้นบา้น ตอ้งรีบเอาไปทิ้งถงัทนัท ี

เพราะเก็บไวก้็รกบา้น สกปรก ส่งกลิน่เหมน็ ฉนัใดความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาทก็เป็น

เหมอืนขยะของจติใจ อย่าเก็บมนัไว ้ รีบชาํระมนัเสยี รีบเอามนัไปทิ้งเสยี ดว้ยการให ้

อภยั ถา้ทาํไดร้บัรองไดว้า่เราจะมแีต่ความสุข มแีต่ความสบายใจ ใครจะทาํอะไรเรากจ็ะ

ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ก็ไมไ่ดป้ลอ่ยวางความรบัผดิชอบ ถา้มหีนา้ทีต่อ้งพูดตอ้งทาํ ก็พูดกท็าํ

ไป ถา้ตอ้งสอนตอ้งเตอืนลูก ก็สอนก็เตอืนไป ถา้เหน็เขาทาํผดิเราก็สอนเขาบอกเขา แต่

ถา้เขาไมท่าํตาม ก็ตอ้งใหอ้ภยัเขาและพยายามสอนไปเรื่อยๆ อย่าโกรธเท่านัน้เอง เพราะ

ความโกรธไมด่กีบัเราและผูอ้ืน่ ไมไ่ดท้าํอะไรใหด้เีลย เวลาโกรธมแีต่จะฆ่ากนัทาํลายกนั 

ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น พอไปฆ่าเขา ญาตพิีน่อ้งของเขาก็มาฆ่าเรา ญาตพิีน่อ้งของเราก็ไปฆ่า

ญาตพิีน่อ้งเขาต่อ ก็ต่อกนัไปเป็นสบิๆปีเลย สงครามทีเ่กดิขึ้นในบางประเทศ ต่อสูก้นัไม่

รูจ้กัจบจกัสิ้น ก็เพราะความโกรธน้ีเอง ไมรู่จ้กัใหอ้ภยั คนทีไ่มรู่อ้โิหน่อเิหน่ตอ้งตายไป

เป็นจาํนวนมาก เพราะความโกรธน้ีเอง  

แต่ถา้มองวา่ความโกรธเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี ทีเ่ราควรระงบัแลว้ เราอาจจะคดิวา่ก็เท่ากบัทาํให ้

เขาไดใ้จทีจ่ะมาทาํอะไรเราอยู่เรื่อยๆ อย่างนัน้ก็ไมใ่ช่ เราไมโ่กรธแต่ก็ตอ้งรูจ้กัป้องกนัตวั 

ถา้หลบไดก้็หลบ หลกีไดก้็หลกี ถา้ปรามไดก้็ปราม แต่จะไมท่าํรา้ยเขาหรือทาํใหเ้ขาทกุข ์

ใหเ้ขาเดอืดรอ้น แต่ถา้เขาจะทาํเรา ก็คดิวา่เป็นกรรมของเราก็แลว้กนั คนเราทกุคนไมช่า้



77 
 

ก็เร็วก็ตอ้งตายดว้ยกนั แต่ขอใหต้ายแบบพระ แบบเทพดกีวา่ อย่าไปตายแบบปีศาจ

แบบมาร ดว้ยการต่อสูก้นัทาํลายลา้งกนั ถา้ป้องกนัตวัไมไ่ดเ้พราะไมอ่ยากจะทาํรา้ยเขา 

ก็ปลอ่ยใหเ้ขาทาํเราไป ไมช่า้ก็เร็วคนเราก็ตอ้งตายดว้ยกนั แต่ตายแบบน้ีจะไปสู่ทีเ่จริญ 

จติใจสูงขึ้นเจริญขึ้น กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็เป็นมนุษยท์ีเ่จริญกวา่เดมิ เป็นวธิีของ

พระพทุธเจา้และของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านสอนใหรู้จ้กัใหอ้ภยั ประการสุดทา้ย

สิง่ทีเ่ราจะใหไ้ดก้็คอืธรรมทาน ใหธ้รรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัคาํสอน

ของพระพทุธเจา้และนาํไปปฏบิตัจินเหน็ผล วา่เป็นประโยชนเ์ป็นคุณจริงๆ เวลาเหน็ใคร

เดอืดรอ้นทางดา้นจติใจ ทีพ่อจะบอกธรรมะ สอนธรรมะได ้ เราก็สอนไป เช่นเวลาเขา

โกรธแคน้อาฆาตพยาบาท ก็สอนใหเ้ขาใหอ้ภยั ใหด้บัความโกรธ อย่าไปส่งเสริมใหม้ี

ความแคน้เพิม่มากขึ้น ดว้ยการยุยงส่งเสริม คนเราบางทแีทนทีจ่ะช่วยเขา กลบัไปทาํรา้ย

เขา ดว้ยการยุยงส่งเสริมใหท้าํในสิง่ทีไ่มค่วรทาํ แต่นัน้ก็เป็นนิสยัของมนุษยป์ถุชุน

ธรรมดาทีย่งัไมรู่จ้กัใหอ้ภยั เพราะยงัไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะนัน้เอง  

ถา้ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดร้บัการเผยแผ่ไปอย่างแพร่หลายแลว้ ทกุคนนาํมา

ปฏบิตักิบัชวีติของตนเองไดแ้ลว้ รบัรองวา่โลกน้ีจะเป็นโลกทีน่่าอยู่อย่างยิง่ จะไมม่ี

สงคราม ไมเ่บยีดเบยีนกนั ทาํลายลา้งกนั เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้ สอนใหท้กุคน

มคีวามเมตตาต่อกนันัน้เอง ถา้สามารถเอาธรรมะไปแจกไปจ่ายไปสอนผูอ้ืน่ได ้ ก็จะเป็น

บญุอย่างยิง่ เพราะการใหธ้รรมะชนะการใหท้ ัง้ปวง ใหอ้าหารก็เพยีงแต่ดูแลรกัษา

ร่างกาย ใหว้ทิยาทานก็เพยีงแต่ใหค้วามรูเ้พือ่เอาไปทาํมาหากนิ ใหอ้ภยัก็ช่วยดบัความ

โกรธแคน้อาฆาตพยาบาท ใหธ้รรมะก็ช่วยสอนใหรู้จ้กัดบัความทกุขท์ีม่อียู่ในจติใจ ให ้

ทกุคนอยู่ในโลกดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข น้ีคอืสิง่ทีเ่ราควรจะใหถ้า้มโีอกาส ไม่

จาํเป็นตอ้งรอมาทีว่ดัเสมอไป ใหท้ีไ่หนก็ได ้ เวลาเจอใครเดอืดรอ้นลาํบาก ใหอ้ะไรเขาได ้

ก็ใหเ้ขาไป แลว้เราจะมคีวามสุขตลอดเวลา วนัน้ีพวกท่านท ัง้หลายก็มาสรา้งความสุขกนั 

ดว้ยการทาํบญุต่างๆ มกีารใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ

เป็นตน้ เป็นการนาํความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีเ่ยน็ทีส่บายใหแ้ก่จติใจ จงึอยากจะใหท้า่น

ท ัง้หลายจงพยายามตัง้หนา้ต ัง้ตาทาํไป ดว้ยความเชื่อม ัน่วา่เป็นวถิทีางทีถู่กตอ้งอย่าง

แทจ้รงิ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๐ 

หลกักรรม 
๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายผูม้จีติศรทัธามคีวามเลือ่มใส ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไดม้า

บาํเพญ็บญุกศุล เพือ่ความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญกา้วหนา้รุ่งเรือง โดยมศีรทัธาเป็น

เหต ุเป็นจดุเริ่มตน้ มคีวามเชื่อ มคีวามเลือ่มใสในสิง่ทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิในผูส้อน ถา้ไมม่ี

แลว้ การปฏบิตัจิะเป็นไปดว้ยความลงัเลสงสยั ไมแ่น่ใจวา่สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา ถูกพรํา่

สอนมา เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งตามความจริงหรือไม ่ หรือไมเ่ป็นความจริงเลย ถา้ไมเ่ป็นความ

จริง ประพฤตปิฏบิตัไิปก็คงจะไมไ่ดผ้ล แต่ถา้เป็นความจริง ทาํไปแลว้เกดิผลตามทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัมา ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชนก์บัเรา ในเบื้องตน้เราจงึตอ้งมคีวามม ัน่ใจ เชื่อผูท้ี่

ส ัง่สอนเรา เชื่อพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ผูเ้ป็นครูเป็นอาจารย ์ทีส่อนใหเ้รารูจ้กัเรื่อง

ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่อง

ของเหตทุีจ่ะทาํใหเ้ราเจริญและเหตทุีจ่ะทาํใหเ้ราเสือ่ม เหตทุีจ่ะทาํใหเ้ราสุขและเหตทุีจ่ะ

ทาํใหเ้ราทกุข ์ เรื่องเหลา่น้ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดศึ้กษามา จนมคีวามแน่วแน่ม ัน่ใจวา่

เป็นความจริงลว้นๆ จงึไดน้าํมาส ัง่สอนพวกเรา  

ในเบื้องตน้เราจงึตอ้งมคีวามเชื่อม ัน่ในพระพทุธเจา้ วา่ทรงตรสัรูจ้รงิเหน็จรงิ เป็นผูท้ีส่ิ้น

กเิลส สิ้นจากความโลภความโกรธความหลงจริง ถา้มคีวามเชื่อแลว้เราก็จะมคีวามม ัน่ใจ

วา่ การปฏบิตัขิองเราจะพาเราไปสู่จดุหมายปลายทางอนัเดยีวกนั กบัทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอริยสงฆส์าวกไดไ้ปถงึ เราจงึควรเชื่อวา่พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูธ้รรมบรรลธุรรม 

เป็นผูรู้จ้รงิเหน็จรงิ ในสิง่ทีไ่ดท้รงตรสัสอนไว ้ ไมว่า่จะเป็นเรื่องนรกสวรรค ์ เรื่องเวยีน

วา่ยตายเกดิ เรื่องของกรรม ทาํดไีดด้ทีาํช ัว่ไดช้ ัว่ น่ีคอืสิง่ทีพ่ทุธศาสนิกชนควรเชื่อ 

เพราะถา้เชื่อแลว้จะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง ทีไ่หนเป็นนรกก็จะไมเ่ดนิไปหา ทีไ่หนเป็น

สวรรคก์็จะไปทีน่ ัน่ เหตทุีจ่ะพาเราไปสู่สวรรคน์ัน้เป็นอย่างไร เราก็จะดาํเนินไปตามเหตุ
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นัน้ เหตทุีจ่ะพาเราไปสู่นรกเราก็จะหลกีเลีย่ง เราก็จะไมไ่ป ชวีติของเราก็จะประสบกบั

ความร่มเยน็เป็นสุข ความเจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง เราจงึตอ้งเชื่อในพระพทุธเจา้ เชื่อ

ในพระธรรมคาํสอน เชื่อในพระอริยสงฆส์าวก วา่เป็นผูท้ีท่าํหนา้ทีแ่ทนพระพทุธเจา้  

พระอริยสงฆส์าวกก็คอืบคุคลธรรมดาสามญัอย่างพวกเรา ทีห่ลงัจากไดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอนอนัประเสริฐแลว้ ก็นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ ชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาด

หมดจด ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ประพฤตแิต่ความด ีละเวน้การกระทาํ

ความชัว่ท ัง้หลาย เมือ่ปฏบิตัไิปแลว้ก็จะไดบ้รรลถุงึผลอนัประเสริฐ คอืจติใจทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ เต็มเป่ียมไปดว้ยความสุข ปราศจากความทกุขค์วามวุน่วายท ัง้หลาย น้ีคอืผลที่

พระอริยสงฆส์าวกไดบ้รรลถุงึ หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษาแลว้นาํไปปฏบิตั ิ

ต่อจากนัน้ท่านก็นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนแก่พวกเรา หนา้ทีข่องพวกเราจงึอยู่ตรงทีว่า่ จะ

เชื่อหรือไมเ่ชื่อ ถา้ไมเ่ชื่อก็ไมม่ปีญัหาอะไร ไมม่ใีครบงัคบั จะดาํเนินชวีติของเราไปตาม

ความรูส้กึนึกคดิของเรา ก็ไมม่ใีครวา่อะไร อยากจะทาํอะไรกท็าํ แต่ผลทีจ่ะเกดิขึ้น

ตามมานัน้ เราผูก้ระทาํกจ็ะตอ้งเป็นผูร้บัผลนัน้ไปเท่านัน้เอง ถา้ไดร้บัความทกุขก์็อย่าไป

โทษใคร วา่เป็นคนสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เราเป็นผูส้รา้งความทกุขเ์อง ดว้ยการกระทาํ

ของเราทางกายทางวาจาและทางใจ เพราะทาํไปตามประสาของเรา ตามความเขา้ใจของ

เรา คดิวา่มนัด ีคดิวา่ทาํไปแลว้ จะเกดิความร่มเยน็เป็นสุข ก็ทาํไป แต่หารูไ้มว่า่สิง่ทีค่ดิ

วา่ด ี ทีใ่หค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบัเรานัน้ มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ มนักลบัเป็นตรงกนัขา้ม

กนั กลบัสรา้งความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ ใหไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น ก็

เป็นเพราะวา่เราทาํตามความเชื่อของเรา  

เราไมเ่ชือ่พระพทุธเจา้ ไมเ่ชื่อพระธรรมคาํสอน ไม่เชื่อพระอริยสงฆส์าวก เมือ่ทาํไปแลว้

ผลทีป่รากฏขึ้นมาเป็นอย่างไร เรากต็อ้งเป็นผูร้บัผลนัน้ไป เราจะปฏเิสธวา่นรกไมม่ี

สวรรคไ์มม่ ีก็ไมม่ใีครวา่อะไร แต่พระพทุธเจา้ไมเ่คยปฏเิสธ พระอริยสงฆส์าวกก็ไมเ่คย

ปฏเิสธ มแีต่สอนวา่นรกมจีริง สวรรคม์จีริง นรกเป็นทีอ่ยู่ทีไ่ปของผูท้ีท่าํบาป สวรรค์

เป็นทีอ่ยู่ทีไ่ปของผูท้ีท่าํบญุ ผูท้ีย่งัไมไ่ดช้าํระจติใจของตนเองใหส้ะอาดหมดจด หมด

ความโลภความโกรธความหลง ก็ยงัตอ้งไปเกดิใหมห่ลงัจากทีต่ายไปแลว้ เพราะส่วนที่
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ตายไปนัน้คอืร่างกาย มนัไมม่คีวามสาํคญัอะไร เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ส่วนทีจ่ะไปเกดิก็

คอืใจ ใจทีย่งัสะสมความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆอยู่ จะเป็นใจทีย่งั

จะตอ้งไปเกดิใหม ่ จะไปเกดิทีสู่งทีต่ ํา่ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ทาํบญุก็ไดไ้ปเกดิที่

ด ีทาํบาปก็ไดไ้ปเกดิทีไ่มด่ ี น่ีคอืหลกัตายตวัของจติใจของพวกเราทกุๆคน พระพทุธเจา้

จงึทรงตรสัวา่ สตัวท์ ัง้หลายมีกรรมเป็นของของตน จกัทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรือช ัว่ 

จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ ไมว่า่จะเชื่อหรือไมก่็ตาม จะปฏเิสธหรือไมป่ฏเิสธก็ตาม 

ก็หนีไมพ่น้หลกักรรมน้ีไปได ้คอืการกระทาํทีเ่ริ่มตน้ทีใ่จ ทีค่วามคดิของเรา เราคดิสิง่นัน้

คดิสิง่น้ี คดิอยากจะทาํสิง่นัน้คดิอยากจะทาํสิง่น้ี เมือ่คดิแลว้มนัก็ออกไปทางกายทาง

วาจา  

เช่นวนัน้ีคดิจะมาวดัมาทาํบญุ ก็ชวนคนสนิทคนใกลช้ดิวา่ วนัน้ีเราไปทาํบญุกนันะ เมือ่

พูดแลว้ก็มกีารกระทาํ มกีารเตรียมตวั มกีารเตรียมขา้วเตรียมของ เมือ่ถงึเวลาก็เดนิทาง

มาทีว่ดัมาทาํบญุ การกระทาํท ัง้ ๓ น้ีเรียกวา่กรรม ความคดิเรียกวา่ มโนกรรม การพูด

เรียกวา่ วจกีรรม การกระทาํทางกายเรียกวา่ กายกรรม ก็ปรากฏขึ้นมา กรรมทีท่าํใน

วนัน้ีเป็นกรรมดเีรียกวา่ กศุลกรรม เมือ่ทาํแลว้ก็นาํมาซึง่ความสุขในจติใจ ทาํใหจ้ติใจ

สูงขึ้นเจริญขึ้น เพราะเป็นจติใจทีป่ระกอบไปดว้ยความเมตตา ความกรุณา ไมป่ระกอบ

ไปดว้ยความโกรธ ความเกลยีด ความอาฆาตพยาบาท ซึง่เป็นกรรมไมด่เีรียกวา่ 

อกศุลกรรม ถา้คดิวา่ควรทาํรา้ยคนนัน้เพราะทาํมดิมีริา้ยกบัเรา ตอ้งแกแ้คน้ ก็ชวนเพือ่น

ไปกนั เอาปืนไปยงิใหต้ายเลย การกระทาํแบบน้ีเป็นบาป ทาํไปแลว้ผลทีต่ามมาก็คอื

ความทกุขใ์จ ความเสื่อมทางจติใจ ลดระดบัจากมนุษยไ์ปสู่เดรจัฉานหรือสตัวน์รก 

เพราะคดิรา้ยปองรา้ยต่อผูอ้ืน่ ความอาฆาตพยาบาท ความโกรธ ทาํใหค้ดิไปในทางทีไ่ม่

ด ี พูดในสิง่ทีไ่มด่ ี และทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี เมือ่ทาํไปแลว้อาจจะไมถู่กจบัไปลงโทษก็ได ้ แต่ก็

ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่ผีล เพราะอย่างนอ้ยทีสุ่ดในจติใจก็มคีวามหวาดกลวัแลว้ เมือ่ได ้

ทาํผดิไดท้าํบาปเช่นฆ่าผูอ้ืน่ ก็ตอ้งมคีวามหวาดกลวั ทีจ่ะตอ้งถูกตามจบัไปลงโทษ ก็ตอ้ง

คอยหลบๆซ่อนๆอยู่แบบไมส่บาย อยู่แบบหวาดกลวั  
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น่ีก็เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํ เมือ่ตายไปจติทีม่คีวามหวาดกลวั มคีวามอาฆาต

พยาบาท มคีวามคดิรา้ยต่างๆ กจ็ะตอ้งไปเกดิในอบายชัน้ใดช ัน้หน่ึง เป็นเดรจัฉาน เป็น

เปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก ก็จะเป็นผลทีต่ามมา น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รง

เหน็ แลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลกอย่างพวกเรา ทีย่งัมคีวามมดืบอดอยู่ ยงั

ไมเ่หน็นรกไมเ่หน็สวรรค ์ ไมเ่หน็กรรม ไมรู่ว้า่กรรมทีเ่ราทาํกนัอยู่ทกุวนัน้ี มผีลอย่างไร

ต่อจติใจของเรา สรา้งความสุขใหม้ากขึ้น สรา้งความเจริญใหม้ากขึ้น หรือฉุดลากให ้

เสือ่มลงไป ใหม้คีวามทกุขเ์พิม่มากขึ้น เราไมรู่ก้นั เพราะถูกอาํนาจของความหลงปิดบงั 

ไมใ่หม้เีวลามานัง่คดิ มาศึกษา มแีต่จะคอยยุ คอยแหย่ คอยหลอก คอยลอ่ ใหเ้ราไปทาํ

สิง่ทีส่รา้งความเสือ่มใหก้บัเรา โดยหลงวา่เป็นสิง่ทีด่ ีทีจ่ะพาไปสู่ความสุขความเจริญ จงึ

ไมค่่อยไดม้โีอกาสไดค้ดิกนั ไม่ค่อยไดม้โีอกาสไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐ

ของพระพทุธเจา้ เมือ่ไมไ่ดค้ดิไมไ่ดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน ใจของเราก็เป็นเหมอืนกบั

คนทีอ่ยู่ในทีม่ดื ย่อมมองไมเ่หน็อะไร ไม่วา่จะเป็นเงนิทองเพชรพลอย หรืองูสตัวท์ีเ่ป็น

พษิเป็นอนัตรายต่างๆ เราจะไมรู่ว้า่มอียู่ในสถานทีน่ ัน้หรือไม ่เพราะมนัมดื มองไมเ่หน็  

ถา้มแีสงสวา่งเช่นไฟฟ้าหรือไฟฉายก็จะเหน็ ฉนัใดจติใจทีถู่กความหลงความมดืบอด

ครอบงาํอยู่ก็เป็นอย่างนัน้ มองไมเ่หน็นรก ไมเ่หน็สวรรค ์ ไม่เหน็เหตทุีน่าํมาซึง่ความ

ทกุขค์วามเสือ่มเสยี ไมเ่หน็เหตทุีน่าํมาซึง่ความสุขความเจริญ ก็เลยตอ้งคลาํทางไป คลาํ

ไดข้องดกี็โชคดไีป คลาํไปเจอของไมด่เีช่นงูพษิ ก็จะโดนงูกดั ก็จะเป็นโทษเป็นอนัตราย

กบัชวีติ การกระทาํของเราทกุวนัน้ีก็เป็นอย่างนัน้ บางวนัเราก็ทาํด ี บางวนัเราก็ทาํไมด่ ี

หรือในวนัเดยีวกนัมที ัง้ทาํดแีละทาํไมด่ ี ตอนเชา้มาทาํบญุทาํความดกีนั พอกลบัไปบา้น

ไปเหน็ใครทาํอะไรไมถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความโกรธขึ้นมา ก็ไปดุไปด่าไปวา่ ไปทะเลาะ

ววิาท ไปมเีรื่องมรีาวกนัหรือเหน็สิง่ทีถู่กอกถูกใจอยากจะได ้พอสงัเกตวา่ไมม่ใีครมอง ก็

อาจจะฉกฉวยหยบิมา โดยทีไ่มไ่ดข้ออนุญาตจากเจา้ของก่อน น่ีก็เป็นการกระทาํทีไ่มด่ี

แลว้ คอืเป็นการกระทาํบาป พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหม้สีตเิฝ้าดูการกระทาํทางกาย 

ทางวาจา ทางใจตลอดเวลา ทกุขณะทีค่ดิวา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ ทกุขณะทีพู่ดวา่กาํลงัพูด

อะไรอยู่ ทกุขณะทีท่าํวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ วา่เป็นบาปหรือเป็นบญุ หรือไมเ่ป็นบาปไมเ่ป็น

บญุ น่ีคอืการกระทาํมอียู่ ๓ แบบดว้ยกนั เป็นบญุ เป็นบาป ไมเ่ป็นบาปไมเ่ป็นบญุ  
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วนัน้ีเรามาทาํบญุตกับาตร ถวายทาน กราบพระ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม รกัษาศีล อย่างน้ี

เรียกวา่เป็นการทาํบญุ เพราะเป็นการกระทาํทีเ่กดิประโยชนสุ์ขกบัเราและผูอ้ืน่ ไมม่โีทษ

ตามมา พระก็ไดค้วามสุขไดป้ระโยชนจ์ากอาหารคาวหวานทีญ่าตโิยมนาํมาถวาย ญาติ

โยมก็ไดร้บัความอิม่เอบิใจ ไดร้บัการชาํระกเิลสความโลภ ความเหน็แก่ตวั ใหเ้บาบางลง

ไป ทาํใหจ้ติใจของผูใ้หม้คีวามสุข ผูร้บักไ็ดป้ระโยชนจ์ากสิง่ทีไ่ดร้บัมา เช่น อาหารก็

นาํมารบัประทานเพือ่ยงัชพี เพือ่จะไดม้กีาํลงัวงัชาทีจ่ะศึกษาปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ต่อไป เมือ่ศึกษาและปฏบิตัจินบรรลแุลว้ ก็จะไดม้าทาํประโยชน ์ คอืนาํ

สิง่ทีต่นเองไดบ้รรลไุดรู้ม้าส ัง่สอนใหก้บัผูอ้ืน่ต่อไป เพือ่ผูอ้ืน่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการ

ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะไดน้าํเอาไปเป็นแสงสวา่งนาํทาง พา

ชวีติใหก้า้วไปสู่ความเจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง สู่ความสุขอย่างแทจ้ริง นอกจากนัน้แลว้

เรายงัไดล้ะเวน้จากการกระทาํบาปต่างๆ เช่นเสพสุรายาเมา เพราะเมือ่เมาแลว้ก็จะไป

ทะเลาะววิาท ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปยุ่งกบัสามหีรือภรรยาของผูอ้ืน่ เน่ืองจากเวลาที่

เสพสุราไปแลว้จะเกดิอาการมนึเมา ไมม่สีตทิีจ่ะควบคุมความคดิของตนได ้ วา่คดิถูก

หรือคดิผดิ คดิดหีรือคดิช ัว่ คดิอะไรก็จะทาํตามความคดิ  

อยากจะด่าใครก็ด่า อยากจะพูดจาหยาบคายก็พูด เพราะไมม่สีตคิอยยบัย ัง้นัน่เอง คนที่

เมาสุราจงึเป็นคนทีน่่ารงัเกยีจ ไมม่ใีครอยากจะอยู่ใกลด้ว้ย แมจ้ะเป็นสามหีรือภรรยาที่

รกัของตนก็ตาม เมือ่ไดเ้สพสุรายาเมาจนเกดิอาการมนึเมา ไมม่สีตยิบัย ัง้กริิยาวาจาแลว้ 

ก็จะเป็นทีน่่ารงัเกยีจน่าราํคาญ เพราะทาํความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่และกบัตนเอง ไมม่ี

ประโยชนเ์ลย การกระทาํแบบน้ีเรียกวา่บาป ส่วนการกระทาํอกีอย่างหน่ึงทีไ่มใ่ช่บาปและ

ไมใ่ช่บญุ คอืไมไ่ดเ้กดิคุณและโทษ เช่นการดาํเนินชวีติของเราในแต่ละวนั เพือ่ดูแล

อตัภาพร่างกายของเรา ตอนเชา้ตื่นขึ้นมาก็ออกไปวิง่ออกกาํลงักาย ไปตลาดจบัจ่ายซื้อ

ขา้วของมารบัประทาน อย่างน้ีไมเ่ป็นบญุและไมเ่ป็นบาป ไมไ่ดเ้กดิคุณเกดิโทษกบัใคร 

ถา้จะเป็นบญุจะตอ้งเป็นประโยชนก์บัผูอ้ืน่ เมือ่เป็นประโยชนก์บัผูอ้ืน่แลว้ก็จะเป็นคุณ

กบัตวัเราตามมาอกีต่อหน่ึง คอืเราทาํบญุ ช่วยเหลอืสงเคราะหผู์ท้ีเ่ดอืดรอ้น ใหม้ี

ความสุขมคีวามสบาย ใหพ้น้ทกุขท์างกายหรือทางใจช ัว่ระยะเวลาหน่ึง อย่างน้ีเรียกวา่
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บญุ เมือ่ทาํแลว้เราก็จะรูส้กึพอใจ ภูมใิจ อิม่เอบิใจ ทีไ่ดก้ระทาํความด ีน้ีคุณประโยชนท์ี่

ยอ้นกบัมาหาเรา  

ดงันัน้ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบั จงึควรมองดูตลอดเวลาวา่ เรากาํลงัคดิไปในทาง

บาปหรือทางบญุ หรือไปในทางไมใ่ช่บญุไมใ่ช่บาป ถา้คดิไปในทางบญุก็รีบทาํเสยีอย่าไป

รอ เช่นวนัน้ีคดิอยากจะทาํบญุก็มาทาํบญุเลย คดิอยากจะช่วยใครก็ช่วยเลย อย่าไปคดิ

แลว้ก็เปลีย่นใจทหีลงั ถา้คดิอย่างเดยีวแลว้ไมไ่ดท้าํ ก็ยงัไมส่มัฤทธิผล ยงัไมเ่กดิ

ประโยชน ์ ยงัไมเ่ป็นบญุ เช่นเดยีวกบัความคดิทีไ่มด่ ี คดิจะไปเสพสุรายาเมา ไปทาํรา้ย

ผูอ้ืน่ ถา้เป็นเพยีงความคดิ บาปก็ยงัไมป่รากฏขึ้นมา ยงัไมส่าํเร็จ จะสาํเร็จไดก้็ต่อเมือ่ได ้

ไปพูดไปทาํแลว้ เช่นไปชวนกนัดืม่สุรายาเมา แลว้ชวนกนัไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ เมือ่ไดท้าํแลว้

บาปก็จะเป็นผลตามมา ความทกุขค์วามวุน่วายใจก็จะตามมา เวลาเราคดิอะไร ถา้รูท้นัก็

เท่ากบัเป็นการดบัไฟเสยีแต่ตน้ลม อย่าไปเสยีใจตอนทีไ่ดท้าํไปแลว้ ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร ไปทาํผดิแลว้ก็มานัง่บ่นเสยีใจ อย่างน้ีไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ประโยชนอ์ยู่ขณะที่

คดิ เช่นคดิจะไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ ด่าผูอ้ืน่ พูดคาํหยาบ พอรูป้ับ๊ก็รบีระงบัดบัเสยีทนัท ี ดว้ย

การใหอ้ภยัผูท้ีท่าํความไมพ่อใจใหก้บัเรา เหตกุารณ์ทีเ่ขาทาํทีเ่ขาพูดมนัก็ผ่านไปแลว้ 

เป็นเหมอืนกบัแกว้ทีแ่ตกไปแลว้ จะทาํใหเ้ป็นเหมอืนเดมิก็ไมไ่ด ้ เหตกุารณ์มนัผ่านไป

แลว้ ก็ใหม้นัแลว้ไปเลยก็หมดเรื่อง  

อย่าเอามาแบกไวใ้นใจ อย่าเอามาคดิเอามาดอง เพราะเป็นการสุมไฟในหวัอก คอืความ

โกรธแคน้พยาบาทใหม้มีากยิง่ขึ้น จะทาํใหอ้ดทนต่อไปไมไ่หว จะตอ้งไประบาย

ความแคน้ ดว้ยการพูดและการกระทาํทีเ่สยีหาย กลายเป็นบาปขึ้นมา คนทีเ่สยีหายทีสุ่ด

ก็คอืตวัเรา ก่อนทีจ่ะทาํเรายงัเป็นคนดยีงัเป็นพระอยู่ แต่พอทาํไปแลว้ก็กลายเป็นมารไป

กลายเป็นคนชัว่ไป ดงัทีพู่ดกนัวา่ แพเ้ป็นพระชนะเป็นมาร ตอ้งไมไ่ปตอแยไปเอาเรื่อง 

ใครจะพูดอะไรกป็ลอ่ยใหพู้ดไป ใครจะทาํอะไรก็ปลอ่ยใหท้าํไป ใหม้นัแลว้กนัไป จบสิ้น

ไป ไมต่อ้งไปฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็ ไปหาเรื่องหาราวกนั พระตอ้งเป็นอย่างน้ี รูจ้กัระงบั

ความโกรธ รูจ้กัใหอ้ภยั ผูท้ีจ่ะเป็นพระเป็นผูป้ระเสริฐไดต้อ้งรูจ้กัใหอ้ภยั รูจ้กัระงบั

ความโกรธ ไมอ่าฆาตพยาบาท ถา้ยงัทาํไมไ่ดก้็ยงัเป็นพระไมไ่ด ้ก็ยงัจะตอ้งเป็นมารสลบั
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กบัเป็นพระบา้ง แลว้แต่อารมณ์จะพาไป ถา้อารมณ์ดกี็เป็นพระ อารมณ์รา้ยก็กลายเป็น

มารไป ถา้เป็นอย่างน้ีใจก็จะขึ้นสวรรคแ์ละตกนรก สลบักนัไป เวลาทีโ่กรธมคีวามทกุข ์

แสดงวา่กาํลงัตกนรก เวลาทีม่คีวามสุขเยน็ใจจากการใหอ้ภยั ตอนนัน้ใจก็ขึ้นสวรรค ์มนั

เป็นอย่างน้ี ในขณะทีม่ชีวีติอยู่มนัขึ้นๆลงๆ ระหวา่งนรกกบัสวรรคอ์ยู่เรื่อยๆ ถา้ปลอ่ย

ไปตามอารมณ์ต่างๆ  

ถา้มโีลภโมโทสนัมากก็จะตกนรกมาก มคีวามทกุขค์วามวุน่วายใจมาก ถา้มธีรรมะธมัโม 

รูจ้กัหกัหา้มจติใจ ระงบัความโลภโมโทสนัต่างๆ ก็จะขึ้นสวรรคเ์ป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละ

วนัมแีต่อารมณ์ด ี มคีวามสบายใจ มคีวามสุขใจ เพราะมธีรรมะคอยระงบัดบัความโลภ

โมโทสนัต่างๆ ซึง่เป็นเหมอืนกบัไฟ ธรรมะเป็นเหมอืนกบันํา้ เป็นสิง่ทีค่วรส่งเสริม

บาํเพญ็อยู่อย่างสมํา่เสมอ โดยเฉพาะการมสีตเิฝ้าดูใจ ดูความคดิของเราวา่กาํลงัคดิ

อะไรอยู่ คดิแลว้เกดิอารมณ์อะไรตามมา เกดิความโกรธหรือเกดิความโลภหรือเกิด

ความหลง หรือไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวามโกรธ ไมม่คีวามหลง ถา้รูแ้ลว้จะไดค้วบคุมมนั 

ถา้เกดิความโกรธจะไดร้ีบระงบั อย่าไปมองสิง่ทีเ่ราโกรธ ยิง่มองยิง่ทาํใหโ้กรธมากยิง่ขึ้น 

ตอ้งรีบถอยรบีเดนิหนีไป ถา้เหน็ยิง่ทาํใหเ้กดิความโกรธมากยิง่ขึ้น สิง่ไหนทีท่าํใหเ้รา

โกรธทาํใหเ้ราโลภทาํใหเ้ราหลง ตอ้งหนีจากมนัไป อย่าไปเหน็มนั อย่าไปอยู่ใกลม้นั 

เพราะยิง่เหน็ก็ยิง่เกดิความโลภความโกรธความหลง เช่น อยากจะดืม่สุราแต่รูว้า่ไมด่ ี

อยากจะหยุด ก็ตอ้งไมไ่ปอยู่ใกลข้วดเหลา้ ใกลร้า้นขายเหลา้ ใกลค้นกนิเหลา้ ตอ้งมาอยู่

วดั เพราะทีว่ดัไมม่ขีวดเหลา้ ไมม่คีนกนิเหลา้ อยู่วดัไปนานๆ ต่อไปความโลภความ

อยากจะดืม่เหลา้ ก็จะหายไปเอง น่ีคอืวธิีแกว้ธิีปราบปรามความโลภโมโทสนัต่างๆทีม่อียู่

ในจติในใจ ดว้ยสต ิคอืเฝ้าดู  

เมือ่ดูแลว้ตอ้งรูจ้กัวธิีแก ้ เรียกวา่ปญัญา ตอ้งรูว้า่ทาํอย่างไรถงึจะระงบัดบัความโลภ 

ความโกรธ ความหลงได ้ ในเบื้องตน้ก็ใหถ้อยห่างออกมาก่อน อย่าไปอยู่ใกลส้ิง่ต่างๆ ที่

ทาํใหเ้กดิความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ถอยออกมาแลว้ ก็จะมเีวลาต ัง้สต ิมเีวลา

คดิ มเีวลาศึกษาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะรูจ้ะเหน็วา่สิง่ต่างๆทีไ่ปโลภไปอยาก

ได ้ ไมว่า่จะเป็นวตัถตุ่างๆ บคุคลต่างๆ เช่น ลาภ ยศสรรเสริญสุขต่างๆ ลว้นไม่ใช่
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ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมส่ามารถควบคุมบงัคบั ให ้

เป็นไปตามความตอ้งการไดต้ลอดไป เช่นไมส่ามารถบงัคบัใหส้ามภีรรยารกัเราไปตลอด 

ใหด้ไีปตลอด ใหรู้ปร่างหนา้ตาคงเสน้คงวาเหมอืนวนัแรกทีไ่ดพ้บเหน็ เพราะร่างกายมี

ความไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ไปควบคุม

บงัคบัไมไ่ด ้ จติใจหรืออารมณ์ต่างๆก็เหมอืนกนั บางวนัก็อารมณ์ดบีางวนัก็รา้ย 

นอกจากคนทีม่สีตคิอยเฝ้าดูแลจติใจดูแลอารมณ์ และรูจ้กัวธิีดบัอารมณ์ต่างๆ เช่น

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเท่านัน้ ทีจ่ะสามารถกาํจดัอารมณ์ทีไ่มด่ต่ีางๆ

ใหห้มดไปจากใจได ้ ไมม่อีารมณ์อะไรทีจ่ะมาผลกัดนั ใหไ้ปพูดไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม

ไดเ้ลย  

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จงึเป็นบคุคลทีน่่าเคารพเลือ่มใส น่าชื่นชม

ยนิดอีย่างยิง่ เพราะมแีต่ความดลีว้นๆ อยู่ภายในกายวาจาใจ ไมว่า่จะคดิอะไรจะพูด

อะไรจะทาํอะไร ลว้นเป็นความคดิทีด่ ี เป็นคาํพูดทีด่ ี เป็นการกระทาํทีด่ ี เป็นประโยชน์

แก่ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัเสมอ เราจงึมศีรทัธา มคีวามเชื่อ มคีวามเคารพนบัถอื ในพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์เพราะท่านสามารถชนะกเิลส ชนะความโลภโมโทสนัได ้ส่วนพวกเรา

ทีม่อียู่มากมายก่ายกองในโลกน้ี ไมม่ใีครสกัคนหน่ึงทีส่ามารถเอาชนะความโลภความ

โกรธความหลงได ้ ยงัอยู่ภายใตอ้าํนาจของความโลภโมโทสนัต่างๆ ยงัโลภอยากจะได ้

อย่างนัน้อย่างน้ี ยงัโกรธเมือ่ไมไ่ดอ้ะไรดงัใจ ยงัหลงรกัหลงชงัคนนัน้คนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ 

เมือ่มสีิง่เหลา่น้ีอยู่ในใจมากนอ้ยเพยีงไร ก็มคีวามทกุขม์คีวามวุน่วายใจมากนอ้ยเพยีง

นัน้ แต่ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนแลว้นาํมาปฏบิตั ิ นาํมากาํราบความโลภโมโทสนั

ต่างๆใหเ้บาบางลงไป ก็จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุขมากขึ้นไปตามลาํดบั แห่งการสลายตวัไป

ของความโลภโมโทสนัต่างๆ  

จงึขอสรุปวา่ชวีติของเราจะเจริญกา้วหนา้รุ่งเรืองได ้ ก็ตอ้งมธีรรมะเป็นเครื่องนาํทาง เป็น

ผูค้อยกาํราบกาํจดัความโลภโมโทสนัต่างๆ ใหเ้บาบางลงไปและหมดไปในทีสุ่ด อย่าไป

หลงไปโลภกบัสิง่ต่างๆ เพราะจะฉุดลากพาเราไปสู่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ขอให ้

พยายามต่อสูก้บัความโลภความโกรธความหลง ดว้ยการนาํเอาธรรมะของพระพทุธเจา้
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มาปฏบิตั ิ มสีตคิอยเฝ้าดูการกระทาํทางกายวาจาใจตลอดเวลา ถา้คดิไมด่กี็ระงบัดบัมนั

เสยี ถา้คดิดกี็ปลอ่ยออกมา ใหพู้ดใหท้าํไป แลว้จะไดท้าํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีจ่ะนาํมาซึง่

ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขอย่างแทจ้ริง จงึขอฝากเรื่องการมศีรทัธาความเชื่อในพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ขอใหเ้ชื่อม ัน่วา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ พระธรรม 

พระสงฆ ์ ทรงส ัง่สอนนัน้ ลว้นเป็นคุณเป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจของเรา เราควรนอ้ม

เอามาประพฤตปิฏบิตั ิ แลว้ความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมาต่อไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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