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กณัฑท์ี่ ๒๕๔ 

ศรทัธา ปสาทะ ฉนัทะ วิรยิะ 
๑ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

การทีเ่ราจะมาวดักนัไดน้ ัน้ ตอ้งมเีหตปุจัจยัทีส่นบัสนุนส่งเสริม คอืตอ้งมศีรทัธา ความ

เชื่อ ปสาทะ ความเลือ่มใส ฉนัทะ ความยนิด ี วิริยะ ความพากเพยีร ถา้มเีราก็จะมาวดั

กนัอย่างสมํา่เสมอ มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรม ถา้

ไมม่เีราก็จะไมม่าวดักนั ดงันัน้สิง่ทีเ่ราควรปลูกฝงัใหเ้กดิขึ้นในเบื้องตน้ก็คอื ศรทัธา

ความเชื่อ ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ศึกษาพระประวตัทิีโ่ดดเด่น

ดเีลศิของพระพทุธเจา้ และของพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย เมือ่ไดท้ราบถงึความวเิศษ

ของพระพทุธเจา้ ของพระอริยสงฆส์าวก ของพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐแลว้ ก็จะเกดิ

ศรทัธาความเชื่อ ปสาทะความเลือ่มใส ฉนัทะความยนิด ีทีจ่ะเดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้

และพระอริยสงฆส์าวกไดด้าํเนินมา ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนใหท้าํ

ความด ี ละบาป และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยการชาํระความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เหตทุีส่รา้งความทกุข ์ ความวุน่วาย ความเศรา้หมองใหก้บัจติใจ ใหห้มดสิ้น

ไป  

การทีไ่ดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนก็ด ี ไดศึ้กษาพระพทุธประวตัแิละประวตัขิอง

พระอริยสงฆส์าวกก็ด ี ก็เหมอืนกบัไดดู้โฆษณาสนิคา้ต่างๆทางโทรทศันห์รือใน

หนงัสอืพมิพน์ัน่เอง เวลาทีบ่ริษทัต่างๆตอ้งการจะขายสนิคา้ชิ้นใดชิ้นหน่ึง ไมว่า่จะเป็น

รถยนตก์็ด ี โทรทศันก์็ด ี โทรศพัทม์อืถอืกด็ ี ถา้ไมโ่ฆษณา คนก็จะไมรู่ว้า่มขีายอยู่ตาม

ทอ้งตลาด แต่ถา้ไดโ้ฆษณาตามสือ่ต่างๆ คนทีไ่ดดู้ไดเ้หน็ก็จะเกดิความเลือ่มใส เกดิ

ศรทัธา เกดิความยนิด ีอยากจะซื้อสนิคา้เหลา่นัน้ น้ีคอืวธิีทีจ่ะทาํใหเ้กดิศรทัธาความเชื่อ 

เกดิปสาทะความเลือ่มใส เกดิฉนัทะความยนิดทีีจ่ะซื้อสนิคา้ต่างๆ ฉนัใด

พระพทุธศาสนาก็เป็นสนิคา้ ทีเ่ลศิทีว่เิศษกวา่สนิคา้ต่างๆในโลกน้ี เพราะถา้ผูใ้ดสามารถ
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เอาธรรมะมาเป็นสมบตัขิองตนแลว้ ผูน้ ัน้จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข จะอยู่อย่างแคลว้

คลาดปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง จะมแีต่ความเจริญกา้วหนา้โดย

ถ่ายเดยีว แต่ปญัหาของธรรมะก็คอื ไมค่่อยมกีารโฆษณากนัเท่าไร เพราะไมม่ี

งบประมาณทีจ่ะใชโ้ฆษณา หนงัสอืธรรมะทีพ่มิพแ์จกกนัก็มแีต่ก็ไมม่าก ไมเ่หมอืนกบั

การโฆษณาสนิคา้ตามสือ่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นหนงัสอืพมิพ ์ โทรทศันห์รือวทิย ุ เพราะตอ้ง

ใชเ้งนิใชท้องมาก ธรรมะจงึไมค่่อยปรากฏใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของบคุคลท ัว่ไปเท่าไร  

ถงึแมจ้ะเป็นพทุธศาสนิกชน ก็เป็นพทุธศาสนิกชนแต่ชื่อในทะเบยีนบา้นเท่านัน้เอง แต่

ไมรู่ว้า่เป็นพทุธศาสนิกชนตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินอย่างไร เพราะไมโ่ฆษณานัน่เอง ไม่ได ้

ยนิไมไ่ดฟ้งั วา่พทุธศาสนาวเิศษเลศิโลกอย่างไร มคุีณมปีระโยชนอ์ย่างไร ถา้เราจะรอให ้

มกีารโฆษณาตามสือ่ต่างๆ ก็จะไมท่นัการณ์ เพราะต ัง้แต่เกดิมาก็ไมค่่อยเหน็มกีาร

โฆษณาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เหมอืนกบัการโฆษณาสนิคา้ต่างๆ จติใจของ

พวกเราจงึมแีต่เรื่องสนิคา้ต่างๆ วนัหน่ึงคนืหน่ึงก็คดิถงึแต่สนิคา้ต่างๆ ทีอ่ยากจะได ้ มี

ใครไมอ่ยากจะไดร้ถยนตบ์า้ง มใีครไมอ่ยากจะไดโ้ทรศพัทม์อืถอืบา้ง มใีครไมอ่ยากจะ

ไปเทีย่วตามทีต่่างๆบา้ง ก็เพราะมโีฆษณาคอยประโคมใส่หูใส่ตาเราอยู่ตลอดเวลา จนฝงั

อยู่ในจติในใจ บางทีน่อนหลบัไปยงัฝนัถงึสิง่เหลา่น้ีเลย ถา้อยากจะมธีรรมฝงัอยู่ในจติ

ในใจเหมอืนกบัสนิคา้ต่างๆ เราก็ตอ้งเขา้หาธรรมะกนัอย่ารอใหธ้รรมะมาหาเราทาง

โฆษณา เพราะจะไมม่โีอกาสมา เพราะทางธรรมะไมม่เีงนิทีจ่ะมาทุ่มเทโฆษณาเหมอืนกบั

สนิคา้อืน่ๆ เพราะธรรมะเป็นสนิคา้ทีไ่มเ่ก็บเงนิเก็บทอง ธรรมะเป็นธรรมทาน เป็นการให ้

จากพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวก โดยไมค่ดิเงนิคดิทองแมแ้ต่บาทเดยีว เมือ่ไมม่ี

รายไดจ้ากการแจกจ่ายธรรมะ ก็เลยไมม่งีบประมาณทีจ่ะนาํไปโฆษณา เพือ่สรา้ง

ศรทัธาปสาทะฉนัทะวริิยะใหเ้กดิขึ้นมา  

พทุธศาสนิกชนจงึตอ้งเป็นผูเ้ขา้หาธรรมะ เขา้หาวดัอยู่เรื่อยๆ มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้มี

หนงัสอือ่านก็หยบิขึ้นมาอ่านเรื่อยๆ พยายามหาหนงัสอืทีเ่กี่ยวกบัประวตัขิอง

พระพทุธเจา้ หนงัสอืทีเ่กี่ยวกบัประวตัขิองพระอริยสงฆส์าวก หนงัสอืทีเ่กี่ยวกบัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้โดยตรง เมือ่ไดอ่้านไดศึ้กษาแลว้จะเกดิศรทัธาปสาทะ



5 
 

ขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะเลศิ ทีจ่ะประเสริฐ เท่ากบัพระพทุธเจา้ เท่ากบั

พระอริยสงฆส์าวก เท่ากบัพระธรรมคาํสอน เพราะสิง่ต่างๆทีท่่านไดป้ระพฤตไิดป้ฏบิตัิ

มาน้ี ลว้นเป็นแบบฉบบัอนัดงีาม มใีครบา้งในโลกน้ีทีอ่ยู่เหนือความโลภ ความโกรธ 

ความหลงได ้ มใีครบา้งทีอ่ยู่เหนือความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจได ้ ไมม่ ี นอกจาก

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกแลว้ ไมม่ใีครในโลกน้ีทีจ่ะไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวาม

โกรธ ไมม่คีวามหลง เมือ่มแีลว้ก็ตอ้งมคีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วายใจ มคีวามกงัวลใจ

ตามมา เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ีแล คอื เหตขุองความทกุข ์ ของความ

เศรา้หมอง ของความกงัวล ของความวุน่วายใจต่างๆนัน่เอง น้ีคอืสิง่ทีพ่วกเราไมม่กีนั 

แต่เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆส์าวกมกีนั แต่เราไมรู่ ้ เพราะไมไ่ดศึ้กษากนั 

แต่ถา้ไดศึ้กษาแลว้ก็จะมคีวามยนิด ี มคีวามปรารถนาทีอ่ยากจะเป็นเหมอืนพระพทุธเจา้ 

เป็นเหมอืนพระอริยสงฆส์าวก  

มใีครบา้งทีอ่ยากจะรอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ กงัวลใจ ทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆ ไมม่ี

ใครอยากจะทกุข ์ไมม่ใีครอยากจะรอ้งห่มรอ้งไหก้นั แต่ทาํไมเรายงัตอ้งทกุข ์ยงัตอ้งรอ้ง

ห่มรอ้งไหก้นั ก็เพราะยงัมคีวามหลงอยู่ ขาดธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง ถา้ได ้

ธรรมะเขา้มาสู่ใจแลว้ ต่อไปก็จะไมห่ลงกบัสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี เมือ่ไมห่ลงแลว้ก็จะ

ไมท่กุขก์บัสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นสมบตัขิา้วของเงนิทองหรือบคุคลต่างๆ ทีเ่รารกัมคีวาม

ผูกพนัดว้ย เพราะมธีรรมะคอยสอนคอยเตอืนเราเสมอวา่ ไม่วา่จะเป็นอะไรในโลกน้ี 

ลว้นเป็นของไม่เทีย่งแทแ้น่นอนท ัง้นัน้ ไมม่อีะไรเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ไมม่อีะไรจะ

อยู่กบัเราไปตลอด น้ีคอืแสงสวา่งแห่งธรรมทีพ่ระพทุธเจา้นาํมาส ัง่สอน ใหพ้วกเราไดม้ี

แสงสวา่งนาํทาง พาชวีติของเราไปสู่ความสุขความสบาย ไกลจากความทกุขท์ ัง้หลาย อยู่

ทีธ่รรมะคาํสอนและอยู่ทีเ่ราจะนาํเอามาปฏบิตั ิถา้นาํเอามาปฏบิตัแิลว้ จะอยู่ห่างไกลจาก

ความทกุขต่์างๆไดอ้ย่างแน่นอน สิง่ทีเ่ราตอ้งทาํก็คอื นอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ที่

ทรงสอนใหม้ปีญัญา มคีวามฉลาดมาใส่ใจเรา ใหรู้ท้นักบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี ทีเ่ราไป

เกี่ยวขอ้ง ไปสมัผสั ไปผูกพนั ไปหลงตดิอยู่ วา่ไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงกบัเรา ลว้น

เป็นความทกุข ์ทีเ่ราจะตอ้งแบกตอ้งหาม อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  
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สิง่ต่างๆในโลกน้ีทีเ่ราควรรูท้นัก็คอื โลกธรรม ๘ ธรรมทีพ่วกเราสมัผสัอยู่ตลอดเวลา มี

อยู่ ๘ ชนิด หรือ ๔ คู่ดว้ยกนัคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ทีเ่จริญและเสือ่มไปเป็น

ธรรมดา มเีจริญลาภก็มเีสือ่มลาภ มทีกุขก์็มสุีข มสีรรเสริญก็มนิีนทา มเีจริญยศก็มี

เสือ่มยศ เป็นนายกฯวนัน้ีพรุ่งน้ีก็ไมไ่ดเ้ป็นแลว้ คนอืน่มาเป็นแทน เป็นอะไรก็ตาม ก็

ไมไ่ดเ้ป็นไปตลอด เช่นวนัน้ีเป็นวนัที ่ ๑ ตลุาคม เป็นวนัทีข่า้ราชการทีม่อีายุครบ ๖๐ ปี 

ต ัง้แต่นายพลลงมาจนถงึพลทหาร ก็หมดสภาพจากการเป็นนายพล จากการเป็นพล

ทหารไป เพราะมเีจริญก็มกีารเสือ่มเป็นธรรมดา มกีารเจริญยศก็มกีารเสือ่มยศ ตอน

เริ่มตน้เป็นทหารใหม่ๆ ก็เป็นพลทหารบา้ง เป็นวา่ทีร่อ้ยตรีบา้ง แลว้ก็ไต่เตา้ขึ้นไปเรื่อยๆ

ตลอดระยะเวลา ๓๐ ๔๐ ปี พอถงึอายุ ๖๐ ปี ในวนัที ่ ๑ ตลุาคม ยศต่างๆ ทีไ่ดม้าก็

กลายเป็นอดตีไป กลายเป็นความทรงจาํไป น้ีคอื ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นของไม่

เทีย่งแทแ้น่นอน มีการเกดิข้ึน ต ัง้อยู่แลว้กด็บัไป มมีาก็มไีปเป็นธรรมดา ใจทีต่อ้งสมัผสั

กบัสิง่เหลา่น้ี ถา้ไมรู่ท้นัก็จะไมส่บายอกไมส่บายใจ วุน่วายใจ กงัวลใจ เสยีใจ เวลาที่

จะตอ้งไปประสบกบัความเสือ่มของสิง่เหลา่น้ี เช่นเวลาสูญเสยีเงนิทองไปก็เสยีใจ 

สูญเสยีตาํแหน่งไปก็เสยีใจ สูญเสยีการสรรเสริญเยนิยอ มแีต่คนด่าวา่นินทาก็เสยีใจ 

สูญเสยีความสุขไปมแีต่ความทกุขเ์ขา้มารุมเรา้จติใจ ก็เกดิความเสยีใจตามมา  

แต่คนทีม่ปีญัญามแีสงสวา่งแห่งธรรม ไดศึ้กษา ไดเ้ลา่เรียน ไดย้นิ ไดฟ้งั เรื่องของ

ความเสือ่มของสิง่ต่างๆในโลกน้ีวา่เป็นธรรมดา เป็นเรื่องปกต ิ เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นกบั

ทกุๆคน ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นแต่อย่างไร มสุีขก็ตอ้งมทีกุข ์มสีรรเสริญก็ตอ้งมนิีนทา มลีาภ

ยศก็ตอ้งมกีารเสือ่มลาภเสือ่มยศไป ถา้รูล้ว่งหนา้ไวก่้อนเตรียมตวัไวก่้อนแลว้ เวลาลาภ

ยศสรรเสริญสุขเสือ่มไป ก็จะไมเ่สยีใจวุน่วายใจ เพราะใจเป็นธรรมชาตทิีไ่มไ่ดเ้สือ่มไป

กบัลาภยศสรรเสริญสุขนัน่เอง ใจไมไ่ดเ้สื่อมไปกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เพยีงแต่ใจไปหลง

ไปยดึไปตดิเท่านัน้เอง เมือ่มคีวามหลง มคีวามยดึตดิก็มคีวามอยาก ทีจ่ะใหส้ิง่ทีย่ดึตดิ

อยู่กบัตนไปนานๆ อยู่กบัตนไปตลอด แต่มนัเป็นสิง่ทีฝื่นความจริง ฝืนธรรมชาต ิเป็นไป

ไมไ่ด ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้หรือพระอริยสงฆส์าวกก็ยงัจะตอ้งประสบกบัความเสือ่มต่างๆ

เหลา่น้ี ต่างกบัพวกเราตรงทีท่า่นไมเ่สยีใจ ไมเ่ศรา้โศก ไมก่งัวล ไมวุ่น่วายใจ เพราะ

จติใจของท่านมธีรรมะไวค้อยป้องกนันัน่เอง เปรียบเหมอืนกบัยาทีค่อยป้องกนัโรคต่างๆ 
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เช่นถา้เรารูว้า่จะมโีรคระบาดเกดิขึ้น เช่นโรคอหวิาต ์เราก็ไปฉีดยาป้องกนัไวก่้อน เมือ่ฉีด

แลว้เวลามเีชื้อโรคเขา้มาสู่ร่างกาย มนัก็ไมส่ามารถทาํใหร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้เพราะมี

ยามภูีมคุิม้กนันัน่เอง  

ธรรมะก็เป็นเหมอืนยาเป็นภูมคุิม้กนัของจติใจ ทีเ่ราตอ้งคอยฉีดอยู่เรื่อยๆ ตอ้งคอยเอา

มาเตอืนสตอิยู่เรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหห้่างไกลจากตวัเรา ใหเ้ป็นเหมอืนกบัอาวุธคู่กายของ

เรา เช่นเดยีวกบัตาํรวจกบัทหารเวลาทีอ่อกปฏบิตัหินา้ที ่ ก็ตอ้งมปืีนมอีาวุธต่างๆไวใ้กล ้

ตวั เพือ่ใชใ้นเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีจ่ะตอ้งใชม้นั ฉนัใดธรรมะก็เป็นเหมอืนอาวุธคู่ใจที่

เราจะตอ้งมไีวอ้ยู่เสมอ การทีจ่ะมธีรรมะไวคู่้กบัใจได ้ เราก็ตอ้งระลกึถงึคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ ทีท่รงสอนใหเ้ตอืนสตเิสมอๆวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก ่ ตอ้งเจ็บ 

ตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากทกุสิ่งทกุอย่างไปเป็นธรรมดา ซึง่เป็นเหมอืน

อาวุธทีม่ไีวป้้องกนัตวั ป้องกนัใจ ไมใ่หท้กุขไ์มใ่หวุ้น่วาย เพราะถา้ไมม่แีลว้เวลาเกดิการ

พลดัพรากจากกนั เวลาเกดิความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะรบักบัสภาพไมไ่ด ้

จะตอ้งวุน่วายใจ ตอ้งทกุขใ์จ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เสยีอกเสยีใจ บางครัง้ก็อาจจะทน

อยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ถงึกบัทาํลายชวีติของตนเองหรือทาํลายชวีติของผูอ้ืน่ไปเลย ก็เพราะไมม่ี

ธรรมะเป็นเครื่องป้องกนันัน่เอง เราจงึควรเจริญธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่

เสมอๆ ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ถา้ทาํไดท้กุลมหายใจเขา้ออกไดย้ิง่ดใีหญ่ ทาํไปจนตดิ

อยู่กบัใจของเรา เมือ่ตดิอยู่กบัใจแลว้ไมต่อ้งเจริญก็ได ้ 

แต่ในเบื้องตน้เราตอ้งอดัเขา้ไปอยู่เรื่อยๆ จนไมล่มืนัน่เอง ตอนน้ีเรามกัจะลมืกนั พอ

ออกจากวดัไปก็ลมืแลว้วา่เราตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั เราก็เริ่ม

ไปหลงคดิอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี อยากจะมสีิง่นัน้สิง่น้ี โดยไมเ่คยคดิเลยวา่ สกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งจากเราไป ถา้มธีรรมะคอยเตอืนสตเิรื่อยๆแลว้ ก็จะรูว้า่ไมค่วรมอีะไรเลย ถา้ไม่

อยากจะมคีวามทกุขใ์จ ก็อย่าไปมอีะไรดกีวา่ เพราะถา้มแีลว้ก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้ง

ห่วงตอ้งหวง เวลาจากไปก็ตอ้งเสยีอกเสยีใจ จะตอ้งเกดิขึ้นกบัพวกเราทกุคน ต่างกนัที่

ใจของพวกเราเท่านัน้ วา่จะมปีฏกิริยิากบัเหตกุารณ์ต่างๆอย่างไร ถา้มธีรรมะเตอืนสตอิยู่

เรื่อยๆ เวลาเกดิการเสือ่มขึ้นมาก็จะรูส้กึเฉยๆ ไมวุ่น่วาย ไม่เดอืดรอ้น แต่ถา้ไมม่ธีรรมะ
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คอยเตอืนสต ิคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะหลงยดึตดิ อยากใหส้ิง่ต่างๆอยู่กบัเราไปตลอด 

พอไมอ่ยู่ก็เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ใครเป็นคนทีจ่ะตอ้งรบัภาระเหลา่น้ี ก็

คอืตวัเราเอง ถา้เราฉลาดเราก็ไมต่อ้งมาทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ี ถา้เราโง ่ เราขี้เกยีจ ไมส่อนใจ

เราอยู่เรื่อยๆ ดว้ยธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่ถงึเวลาพลดัพรากจากกนั ก็

จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็อย่าไปโทษใคร ตอ้งโทษตวัเราเอง  

เพราะไมเ่คยสนใจศึกษา เอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่จติใจ ดว้ยการระลกึ

ถงึอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ วนัหน่ึงๆควรคดิอยู่เรื่อยๆวา่เกิดมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตายเป็นธรรมดา หนีความแก่ หนีความเจ็บ หนีความตายไปไมไ่ด ้ ตอ้งพลดัพราก

จากทกุสิง่ทกุอย่างไปเป็นธรรมดา หนีไม่พน้ ไปไม่กลบั หลบัไม่ตื่น ฟ้ืนไม่มี ตอ้งคอย

สอนเราอยู่เรื่อยๆ เป็นการเอาแสงสวา่งเขา้มาสู่ใจ ทีม่ดืบอดดว้ยอวิชชา ความไมรู่ ้ มดื

บอดดว้ยโมหะ ความหลง ใหห้ายไปหมด ทีไ่หนมแีสงสวา่งทีน่ ัน้ก็จะไมม่คีวามมดื ที่

ไหนไมม่แีสงสวา่งทีน่ ัน้ก็จะตอ้งมคีวามมดื เช่นตอนกลางคนืก็จะมแีต่ความมดืถา้อยู่ที่

ไมม่แีสงไฟ ตอนกลางวนัก็ไมม่คีวามมดืเพราะมแีสงสวา่งอยู่ตลอดเวลา ความมดืและ

ความสวา่งจงึไมอ่ยู่ร่วมกนั ฉนัใดความโงก่บัความฉลาดก็ไมอ่ยู่ร่วมกนัฉนันัน้ คนที่

ฉลาดก็จะไมโ่ง ่ คนทีโ่งก่็จะไมฉ่ลาด จะฉลาดทีแ่ทจ้ริงกต็อ้งฉลาดแบบพระพทุธเจา้ 

ฉลาดแบบพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย อย่าไปฉลาดแบบศรีธนญชยั ฉลาดแกมโกง คนที่

ฉลาดแกมโกงจะเอาตวัไมร่อด จะตอ้งทกุขก์บัทกุสิง่ทกุอย่างทีต่นไปเกี่ยวขอ้งดว้ย 

ฉลาดแบบพระพทุธเจา้ แบบพระอริยสงฆส์าวก ก็จะไมท่กุขไ์มวุ่น่วายใจกบัสิง่ต่างๆ ที่

ตนไปสมัผสัไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เพราะรูท้นั เพราะไมไ่ดห้วงัอะไร  

ปญัหาของพวกเราก็คอืความหวงัความอยากนัน่เอง พอเจออะไรก็อยากจะไดแ้ลว้ พอ

ไดม้าแลว้ก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหด้เีสมอ ไมใ่หเ้สยี ไมใ่หเ้น่า ไมใ่หสู้ญหายจากเรา

ไป ถา้มคีวามอยากเหลา่น้ีก็จะมเีหตทุีจ่ะสรา้งความทกุขต์ามมาต่อไป แต่ถา้มธีรรมะมี

แสงสวา่ง ก็จะรูว้า่อยากไมไ่ด ้ เพราะความจริงตอ้งเป็นอย่างนัน้ อยากไมแ่ก่ไมไ่ด ้อยาก

ไมเ่จ็บไมไ่ด ้ อยากไมต่ายไมไ่ด ้ อยากไมใ่หค้นทีเ่รารกัไมเ่จ็บไมแ่ก่ไมต่ายไมไ่ด ้ ทกุสิง่

ทกุอย่างตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริงของมนั ถา้มธีรรมะแลว้ใจก็จะสงบน่ิงเฉย เวลาที่
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สิง่ต่างๆเกดิขึ้นมา ไมส่ะทกสะทา้น ไมห่ว ัน่ไหว ไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้สิ้น อะไรจะเกดิก็

ตอ้งใหม้นัเกดิ ถา้ป้องกนัไมไ่ด ้แกไ้ขไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั แต่ถา้

ยงัสามารถดูแลรกัษาป้องกนัหรือแกไ้ขได ้ ไมใ่หเ้กดิขึ้นก่อนเวลาอนัควรก็ดูแลกนัไป 

เช่นร่างกายของเรา ถงึแมว้า่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยและจะตอ้งตายจากโลกน้ีไป 

เราก็ยงัสามารถดูแลรกัษาได ้ คอยกนิยา คอยรบัประทานอาหาร คอยออกกาํลงักาย 

คอยระมดัระวงัไมใ่หไ้ปเกดิอบุตัเิหต ุ เป็นสิง่ทีท่าํไดเ้ราก็ควรทาํ ไมใ่ช่วา่เกดิมาแลว้ตอ้ง

ตายก็เลยไมส่นใจ อยู่แบบประมาท กนิเหลา้เมายา ขบัรถเร็วๆ อย่างน้ีก็ตอ้งตายก่อน

เวลาอนัสมควร อย่างน้ีไมถู่ก ตอ้งยดึทางสายกลาง จะประมาทก็ไมใ่ช่ จะไมป่ระมาทก็

ไมเ่ชงิ ตอ้งมคีวามระมดัระวงั แต่ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งยอมรบัความจริง เมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งเป็นไปก็ตอ้งยอมรบัความจรงิ ก็ใหม้นัเป็นไป  

ถา้ทาํอย่างน้ีไดจ้ติใจจะไมวุ่น่วาย ท ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่และขณะทีจ่ะตอ้งตายไป จติใจ

ของเราจะรูส้กึเฉยๆ สบายๆ เป็นอยู่เท่ากนั เพราะไมม่ทีางเลอืก ตอ้งเป็นอย่างนัน้ เมือ่

ยงัอยู่ก็ตอ้งอยู่ เมือ่ถงึเวลาไปก็ตอ้งไป ไมเ่หมอืนอย่างอืน่ทีเ่ราเลอืกได ้เช่นวนัน้ีเลอืกจะ

มาวดัก็ได ้ ไม่มาวดัก็ได ้ แต่เรื่องความเป็นความตายน้ีเราเลอืกไม่ได ้ เมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งตายก็ตอ้งตาย เมือ่ยงัไมถ่งึเวลาก็ตอ้งอยู่ต่อไป มนัเป็นอย่างน้ี น้ีคอืความจริง ถา้

มธีรรมะสอนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ จะมอีาวุธไวป้้องกนัความทกุขต่์างๆ ไมใ่หม้ารุมเรา้ มา

เบยีดเบยีน มาใหก้งัวลเดอืดรอ้นวุน่วายใจ น้ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดร้บัจากพระพทุธเจา้ จาก

พระอริยสงฆส์าวก จากพระธรรมคาํสอน ถา้มศีรทัธาความเชื่อ มปีสาทะความเลือ่มใส 

มฉีนัทะความยนิด ีมวีริิยะทีจ่ะศึกษาปฏบิตั ิตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตามเยีย่งอยา่ง

ทีด่งีาม ตามแบบฉบบัทีส่วยงาม ของพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย จงึ

ควรหม ัน่เขา้หาธรรมะอยู่เรื่อยๆ ศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆ ดูโฆษณาของธรรมะอยู่เรื่อยๆ 

แลว้จะเกดิความศรทัธาปสาทะฉนัทะวริิยะขึ้นมา ทีจ่ะทาํใหเ้ราไดป้ฏบิตั ิ ไดน้าํเอาธรรมะ

คาํสอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจ เอามาเป็นสมบตัคู่ิใจ เมือ่อยู่กบัใจแลว้

รบัรองไดว้า่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจต่างๆ จะไมม่หีลงเหลอือยู่ในใจอย่างแน่นอน จงึ

ขอฝากเรื่องของการมาวดัอย่างสมํา่เสมอน้ี ใหท้่านท ัง้หลายไดน้าํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ
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เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๕ 

ไม่ไดไ้ม่เสยี 
๗ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของพรรษา เรียกวา่วนัออกพรรษา เป็นวนัทีพ่วกเราไดม้าร่วม

ประกอบพธิีตกับาตรเทโวโรหณะ ทีม่คีวามเป็นมาต ัง้แต่ในสมยัพทุธกาล เป็นวนัที่

สมเดจ็พระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ลงจากสวรรคช์ ัน้ดาวดงึส ์

หลงัจากทีป่ระทบัจาํพรรษาอยู่ตลอดเวลา ๓ เดอืน โปรดพทุธมารดาใหไ้ดบ้รรลเุป็นพระ

อริยเจา้ เป็นพระโสดาบนั พวกเราฟงัแลว้ก็อาจจะไมเ่ขา้ใจวา่ มนุษยจ์ะขึ้นไปอยู่บน

สวรรคไ์ดอ้ย่างไร มนุษยอ์ย่างพระพทุธเจา้นัน้มฤีทธิ์ มบีารม ี คอืร่างกายไมไ่ดข้ึ้นไป

สวรรค ์แต่สิง่ทีข่ ึ้นไปสวรรคก์็คอืใจของพระพทุธเจา้ ใจทีไ่ดร้บัการพฒันาดว้ยการปฏบิตัิ

ธรรม นัง่สมาธ ิเจริญวปิสัสนา จะมอีาํนาจ มพีลงั ทีจ่ะสามารถส่งกระแสจติไปไดท้ ัว่ไตร

ภพ ไมว่า่จะอยู่ส่วนไหนก็สามารถส่งจติไปดูได ้เหมอืนกบัสมยัน้ีเราอยู่ทีน้ี่แต่สามารถส่ง

เสยีงของเราไปกรุงเทพ ไปต่างจงัหวดั ไปต่างประเทศได ้ เพราะสมยัน้ีเรามเีครื่องมอื ก็

คอืโทรศพัทม์อืถอื เพยีงแต่รูว้า่ผูท้ีเ่ราตอ้งการจะตดิต่อมหีมายเลขอะไร เราก็กดเขา้ไป

ในเครื่อง เครื่องก็จะตดิต่อกบัผูท้ีเ่ราตอ้งการจะตดิต่อ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน แห่งหนตาํบล

ใด อยู่ในประเทศก็ได ้อยู่นอกประเทศก็ได ้ 

ใจของพระพทุธเจา้และของผูป้ฏบิตัธิรรมก็เป็นอย่างนัน้ เป็นเหมอืนกบัโทรศพัทม์อืถอื 

สามารถทีจ่ะส่งกระแสจติไปสู่ภพภูมต่ิางๆได ้ ตัง้แต่ช ัน้สูงสุดลงมาจนถงึนรกอเวจ ี

สามารถส่งไปดูไดว้า่ มใีครอยู่ทีไ่หนบา้ง พระพทุธเจา้ก็ทรงมคีวามปรารถนา อยากจะ

โปรดพระพทุธมารดาทีไ่ดเ้สดจ็สวรรคตไปตัง้แต่ ๗ วนั หลงัจากทีท่รงประสูติ

พระพทุธเจา้มา เน่ืองจากทรงมคีวามเคารพรกั มคีวามกตญั�ูกตเวท ี มคีวามปรารถนา

ทีจ่ะโปรดพทุธมารดาใหไ้ดร้บัแสงสวา่งแหง่ธรรม จงึไดส่้งกระแสจติของพระองคไ์ปท ัว่

ไตรภพ เพือ่ดูวา่พระพทุธมารดาตอนน้ีประทบัอยูท่ีใ่ด แลว้ในทีสุ่ดก็ไดท้รงทราบวา่
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ประทบัอยู่บนสวรรค ์ จงึไดท้รงตดิต่อทางกระแสจติ ทรงโปรดพทุธมารดา ดว้ยการส ัง่

สอนธรรมะ ทีเ่กี่ยวกบัเรื่องจติเรื่องใจ ใหเ้กดิความเขา้อกเขา้ใจ จนในทีสุ่ดก็มดีวงตา

เหน็ธรรมขึ้นมา ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั เป็นพระอริยบคุคลทีม่อียู ่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนัคอื 

โสดาบนั สกทิาคามี อนาคามี อรหนัต ์ ตามลาํดบั ผูท้ีไ่ดบ้รรลเุป็นโสดาบนัจะไดร้บั

อย่างหน่ึงคอื ไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป ไมว่า่จะเคยทาํบาปทาํกรรมมามากนอ้ย

เพยีงไร เมือ่ตายไปแลว้จติจะไมต่กลงไปในอบาย ไมต่อ้งไปใชบ้าปใชก้รรมทีเ่คยไดท้าํ

มาไดส้รา้งมาแต่จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยห์รือเทวดาไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ ก็จะบรรลถุงึพระ

อริยะข ัน้สูงสุด คอืพระอรหนัต ์ 

เมือ่ถงึข ัน้นัน้แลว้ภพชาตกิ็จะถูกทาํลายไปหมด จติไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป 

ไมต่อ้งไปทกุขก์บัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไมต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิเหมอืน

พวกเรา ทีย่งัมดืบอด ยงัมคีวามหลงความโลภในสิง่ต่างๆ มคีวามโกรธเวลามอีะไรไม่

ถูกใจมาสมัผสั ทาํใหต้อ้งไปสรา้งเวรสรา้งกรรม แลว้ก็ตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมในภพนอ้ย

ภพใหญ่ ตามกรรมทีไ่ดท้าํกนัไว ้ พระพทุธเจา้ทรงมคีวามปรารถนาอยากจะช่วยพทุธ

มารดาใหห้ลดุพน้จากการเกดิในอบายท ัง้ ๔ คอืเดรจัฉาน เปรต อสรุกาย สตัวน์รก จงึ

ไดท้รงสอนพระพทุธมารดาใหเ้จริญวปิสัสนา ใหพ้จิารณาความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของสิง่

ต่างๆ ทีม่าสมัผสัไดแ้ก่ รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ บคุคลต่างๆ สิง่ของต่างๆ 

ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริง ไมว่า่

จะไดอ้ะไรมา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งเสยีใจไปกบัสิง่ทีไ่ดม้า เมือ่สิง่นัน้ตอ้งจากเราไป น้ีคอืเรื่อง

ของใจของพวกเราทีย่งัมคีวามหลง ยงัมคีวามยนิดกีบัสิง่ต่างๆ กบับคุคลต่างๆ แลว้ก็

ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจกบัสิ่งต่างๆ กบับคุลต่างๆ แลว้ก็ตอ้งทาํบาปทาํ

กรรม เพราะตอ้งรกัษาสิง่ต่างๆทีม่อียู่ หรือแสวงหาสิง่ทีไ่มม่ ี เมือ่มคีวามโลภมคีวาม

อยากมาก แลว้ก็ไมส่ามารถหามาดว้ยความถูกตอ้ง ดว้ยความสุจริตได ้ก็ตอ้งหามาดว้ย

วธิีทีท่จุรติ ผดิศีลธรรม เช่นโกหกหลอกลวงฉอ้โกง เพือ่ไดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ  

เมือ่เป็นเช่นน้ีก็ตอ้งคลกุเคลา้ไปกบัความทุกขค์วามทรมานอยู่เรื่อยๆ ไมว่า่จะไปเกดิที่

ภพไหนก็ตอ้งมคีวามทกุขต์ามมาอยู่เสมอ พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูท้รงเหน็แลว้วา่ อะไร



13 
 

เป็นเหตทุีท่าํใหพ้วกเราตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ จงึทรงส ัง่สอนพวก

เรา อย่างพธิตีกับาตรในวนัน้ี ก็เป็นการสอนใหรู้จ้กัทาํบญุใหท้าน ใหรู้จ้กัปลอ่ยวาง ไม่

ยดึไมต่ดิกบัขา้วของเงนิทองของนอกกาย เพราะไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้ริง สกัวนั

หน่ึงเราก็ตอ้งจากมนัไปหรือมนัก็ตอ้งจากเราไป แต่ถา้รูจ้กัปลอ่ยวาง รูจ้กัให ้ เวลาที่

จะตอ้งจากมนัไป จะไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ อย่างวนัน้ีญาตโิยมเสยีเงนิเสยีทอง 

เสยีเวลา แต่ไมรู่ส้กึเสยีใจ เพราะต ัง้ใจทีจ่ะเสยี ต ัง้ใจทีจ่ะใหน้ ัน่เอง ถา้เราพรอ้มทีจ่ะเสยี 

พรอ้มทีจ่ะให ้ สิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ เวลาทีต่อ้งเสยีตอ้งใหไ้ป จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นใจ เศรา้

โศกเสยีใจ แต่ถา้ไมพ่รอ้ม ยงัมคีวามยดึตดิ มคีวามหวงแหนอยู่ เวลาทีจ่ากไป เราจะมี

ความทกุขท์รมานใจมาก ใจจะตกนรกท ัง้เป็น เพราะใจของเราน่ีแหละเป็นผูท้ีข่ ึ้นสวรรค์

หรือตกนรก อยู่ทีค่วามสุขหรือความทกุขท์ีม่อียู่ในใจ ถา้ใจมคีวามสุขอย่างในขณะน้ี ใจ

กาํลงัอยู่บนสวรรค ์ แต่ถา้ใจมคีวามทกุข ์ ความวุน่วาย ความเศรา้โศกเสยีใจ กนิไม่ได ้

นอนไมห่ลบั ใจก็ไดต้กนรกไปแลว้ท ัง้ๆทีย่งัไมต่าย เมือ่ตายไปก็ยงัจะตอ้งไปตกนรก

จริงๆต่อไปเป็นเวลาอนัยาวนาน ถา้ใจยงัมคีวามเศรา้โศกเสยีใจ ความทกุข ์ความวุน่วาย

ใจอยู่  

เรื่องทกุขต่์างๆ เรื่องนรก เรื่องอบายน้ี เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนสามารถหลกีเลีย่งได ้

สามารถหลดุพน้ได ้ ถา้นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ เช่นวนัน้ีทรงสอนใหเ้รา

ทาํบญุใหท้าน มอีะไรทีเ่หลอืกนิเหลอืใชก้็อย่าหวงเก็บเอาไว ้เอาไปแจก เอาไปจ่าย เอาไป

ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษย ์ เพือ่นสตัวท์ีอ่ยู่ในโลกน้ีดว้ยกนั เวลาใหแ้ลว้จะมคีวามสุขใจ มี

ความอิม่ใจ มคีวามพอใจ แลว้ถา้รกัษาศีลไดย้ิง่ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุขมากยิง่ขึ้นไปอกี 

เพราะเมือ่เราไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ใจของเราจะไมวุ่น่วาย ไมม่คีวามกงัวล วา่จะตอ้งถูก

นาํไปลงโทษ เพราะไมไ่ดท้าํความผดิอะไร ใครจะพูดวา่เราไมด่อีย่างไรก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

เพราะเราไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีเ่ขาพูด คนมศีีลน่ีแหละคอืคนด ีคนทีไ่มฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กั

ทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง ไมเ่สพสุรายาเมา เป็น

คุณสมบตัขิองคนด ีถา้รกัษาความดน้ีีไวไ้ด ้ก็จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุข เมือ่มแีลว้ก็จะรูว้า่

ความสุขไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารมเีงนิมทีองมากๆ มฐีานะสูงๆ เพราะไมไ่ดเ้ป็นเหตขุองความสุขใจ 
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ศีลต่างหากทีเ่ป็นเหต ุ เมือ่เป็นอย่างนัน้เราก็จะไมแ่สวงหาสิง่ต่างๆเกนิความจาํเป็น หามา

ใหพ้ออยู่พอกนิก็พอแลว้ มาหาความสุขทางจติใจดกีวา่  

นอกจากการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีลแลว้ ถา้ตอ้งการความสุขมากไปกวา่น้ี ก็ตอ้งมา

ปฏบิตัธิรรมกนั ไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่สมาธิ เจริญปญัญา น้ีคอืวธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของเรา

มคีวามสุขเพิม่มากขึ้น เพราะถา้ไดส้วดมนตไ์หวพ้ระหรือนัง่ทาํสมาธิ กาํหนดจติใหอ้ยูก่บั

พทุโธๆ โดยไมไ่ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ จติก็จะค่อยๆสงบตวัลง จติสงบตวัลงมากนอ้ย

เพยีงไร ความอิม่ ความเยน็ ความสุขก็จะมเีพิม่มากขึ้นเพยีงนัน้ เมือ่ไดส้มัผสักบั

ความสุขแบบน้ีแลว้ ก็จะเขา้ใจถงึคาํพูดทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ไม่มีสขุใดในโลกน้ีที่

จะดีจะเลศิเท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบของจติใจ น้ีคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะ

เป็นความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขต์ามมา ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆภายนอก 

เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ  ก็ดอีกดใีจ ต่อไปก็เบือ่ ก็อยากโยนทิ้งไป อยากจะหาใหม ่ ถา้ถูก

ทาํลายไป ถูกขโมยไป ก็เสยีอกเสยีใจ เศรา้โศกเสยีใจ ความสุขทางโลกเป็นอย่างน้ี 

ความสุขทีไ่ดจ้ากคนอืน่สิง่อืน่ มกัจะมคีวามทกุขต์ามมาเสมอ แต่ความสุขทีไ่ดจ้ากการ

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํสมาธิ ดว้ยการ

ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมค่วรไปยดึ

ไปตดิ  

แมแ้ต่ร่างกายของเราก็ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไป แต่

ใจผูท้ีไ่มไ่ดต้ายไปกบัร่างกายน้ี ถา้ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ ก็จะตอ้งทกุขต์อ้งวุน่วาย ไปกบัความแก่ 

ความเจ็บ ความตายของร่างกาย เพราะไมศึ่กษา ไมเ่จริญปญัญา ไมม่แีสงสวา่งแห่ง

ธรรม ถา้นาํเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนมาสอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิไมท่กุขก์บั

อะไร เพราะมธีรรมคอยเตอืนใจอยู่เสมอวา่ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย แต่สิง่ทีแ่ก่ทีเ่จบ็

ทีต่ายไมใ่ช่ตวัเรา เป็นเพยีงร่างกายซึง่เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ซึง่เป็นคนละส่วนกนั

กบัคนขบั กายกบัใจก็คนละส่วนกนั ร่างกายเป็นอะไรแต่ใจไมไ่ดเ้ป็นไปดว้ย ถา้ใจฉลาด

ก็จะไมท่กุขก์บัร่างกาย เพราะปลอ่ยวาง พรอ้มทีจ่ะใหร่้างกายเป็นไปตามสภาพของมนั 

เหมอืนกบัเราวนัน้ีไมท่กุขก์บัการเสยีเงนิเสยีทองไป เพราะเราพรอ้มทีจ่ะเสยี ฉนัใดเวลา
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ร่างกายเป็นอะไรไป ถา้พรอ้มใหม้นัเป็นไปก็จะไมท่กุขใ์จเลย ไมวุ่น่วาย ไม่เสยีอกเสยีใจ

แต่อย่างใด ถา้นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาสอนใจอยู่เรื่อยๆ แลว้หม ัน่ทาํความดี

เสมอๆ เช่นมคีวามกตญั�ูกตเวท ี ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทาํเป็นตวัอย่าง ทรงโปรด

พระพทุธมารดาใหไ้ดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั และไดโ้ปรดพระราชบดิาตอนก่อนจะเสดจ็

สวรรคต ๗ วนั ใหไ้ดเ้ป็นพระอรหนัต ์ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ซึง่ไมเ่ป็นสิง่

ทีย่ากเยน็อย่างไร  

เพราะเป็นการทาํความเขา้ใจเท่านัน้เอง พระพทุธเจา้เพยีงสอนใหเ้รารูว้า่อะไรเป็นอะไร 

เมือ่ก่อนน้ีเราเหน็ผดิเป็นชอบ เช่นเหน็ชา้งวา่เป็นววั เหน็ไมต่รงกบัความเป็นจริง 

พระพทุธเจา้เพยีงสอนใหเ้หน็วา่ ชา้งก็เป็นชา้ง ววัก็เป็นววั เมือ่รูแ้ลว้ก็จะไดป้ฏบิตักิบัชา้ง

กบัววัใหถู้กตอ้งเท่านัน้เอง เมือ่รูจ้กัวธิีปฏบิตัแิลว้ใจก็ไมวุ่น่วาย ไมท่กุขก์บัอะไร ใครจะ

มา ใครจะไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น ใครจะชม ใครจะด่าก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมไ่ดย้ดึตดิกบัคาํ

ชมคาํด่า ไมไ่ดย้ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสัเพราะรูว้า่อยู่ในโลกน้ีจะตอ้งสมัผสัท ัง้ ๒ 

อย่าง ตอ้งสมัผสักบัความสุขและความทกุข ์สมัผสักบัการไดแ้ละการเสยี เป็นเรื่องปกติ

ธรรมดา แต่ใจไม่ไดไ้ม่เสยีกบัอะไรท ัง้สิ้น แต่ใจไมรู่ธ้รรมชาตขิองตนเอง เลยไปหลงยดึ

ตดิกบัสิง่ต่างๆ ทีม่กีารเกดิ มกีารดบั เวลามกีารเกดิก็ดอีกดใีจ เวลามกีารดบัก็เศรา้โศก

เสยีใจ ก็มเีท่านัน้ ใจไมต่าย มแีต่สุขหรือทกุขเ์ท่านัน้เอง ส่วนใหญ่จะทกุขก์นั เวลาทีต่อ้ง

เสยีสิง่ทีร่กัไป แต่คนทีฉ่ลาด ทีรู่ท้นั จะไมท่กุขก์บัสิง่ทีเ่สยีไป จะรูส้กึเฉยๆ รูว้า่เป็นเรื่อง

ธรรมดา  

น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนามอบใหก้บัพวกเราได ้ คอืการอยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย ไม่

ตอ้งทกุขก์บัความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลดัพรากจากกนั ถา้มปีญัญา ถา้ดาํเนิน

ชวีติตามเยีย่งอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหด้าํเนิน คอืใหท้าํความด ี ละการกระทาํ

บาปกรรมท ัง้หลายและชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง อนัเป็นตน้เหตทุีจ่ะทาํให ้

ไปแบกไปหาม ไปยดึไปตดิ ไปอยากไปโลภ ไปโกรธ แลว้ก็ไปทกุขแ์บบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

ถา้สามารถดาํเนินตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดแ้ลว้ ไมว่า่จะรวยหรือจน สูงหรือตํา่ ก็

จะอยู่อย่างมคีวามสุขในชาตน้ีิและชาตต่ิอๆไป และจะเป็นภพชาตทิีด่กีวา่ทีเ่ป็นอยู่ 
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หรือไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไปเลยก็ได ้ ถา้ทาํใจใหป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ไมว่า่อะไรก็

ตามมาสมัผสักบัใจ ก็เพยีงแต่รูเ้ฉยๆเท่านัน้ ไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ คนจะ

ชมก็ไมด่ใีจ ด่าก็ไมเ่สยีใจ ใครจะมาก็ไมด่ใีจ ใครจะไปก็ไมเ่สยีใจ เพราะใจไมไ่ดไ้มเ่สยี

กบัอะไรนัน่เอง เพยีงแต่หลงคดิวา่ได ้ แต่ความจริงแลว้ไดจ้ริงๆหรือไม ่ เวลาตายไปเอา

อะไรตดิกบัใจไปไดบ้า้ง ไมม่เีลย แมแ้ต่ร่างกายก็ยงัตอ้งทิ้งใหค้นอืน่เผา ใหค้นอืน่ฝงั ใจ

ก็ไปตามลาํพงั ไปกบับญุกบับาป ไปกบัความมดืกบัความสวา่ง ถา้ไปกบับาปไปกบัความ

มดืก็ไปสู่ทีต่ ํา่ ถา้ไปกบับญุไปกบัแสงสวา่งก็ไปสู่ทีสู่ง ไปสู่ทีท่ีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไปถงึกนั  

น้ีคอืทางทีพ่วกเราจะตอ้งเดนิ ทางทีพ่วกเราจะตอ้งเลอืก จะไปทางไหนด ีไปทางสวา่ง ไป

ทางบญุ หรือไปทางมดื ไปทางบาป ก็ไมม่ใีครจะมาบงัคบัเราได ้ นอกจากตวัเราเอง ถา้

อยากจะไปทางบญุ ไปทางสวรรค ์ไปทางสวา่ง ก็ตอ้งเขา้หาศาสนา เขา้หาพระ เขา้หาพระ

ธรรมคาํสอนหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หม ัน่ปฏบิตัอิยู่เรื่อยๆ แต่ถา้อยู่ห่างวดั ห่างศาสนา 

ใจก็จะถูกความมดืบอดฉุดลากใหไ้ปหลงกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีจ่ะสรา้งความทกุขค์วาม

วุน่วายใจใหก้บัเรา อยู่ทีเ่ราทีจ่ะตอ้งเลอืกทาง อย่างวนัน้ีท่านท ัง้หลายไดเ้ลอืกทางทีถู่ก 

คอืมาวดักนั มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัอิกีต่อ

หน่ึง ถา้ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ รบัรองไดว้า่จะมแีต่ความกา้วหนา้ มแีต่ความ

เจริญรุ่งเรือง มคีวามสุขมากยิง่ขึ้นไป ความทกุขจ์ะนอ้ยลงไป แมจ้ะไมม่เีงนิมาก ก็จะไม่

เดอืดรอ้น แมจ้ะไมม่สีมบตัอิะไร ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะมสีมบตัทิีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจอยู่

แลว้ คอืบญุกศุลและความดงีามท ัง้หลายนัน่เอง ขอใหย้ดึพระพทุธเจา้ พระธรรมคาํ

สอน พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายเป็นเยีย่งอย่าง เป็นแบบฉบบั แลว้ดาํเนินตามดว้ย

ความศรทัธา ดว้ยความเขม้แขง็ ความกลา้หาญ แลว้ความสุขความเจริญทีพ่วกเรา

ท ัง้หลายปรารถนา ก็จะเป็นผลทีต่ามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา 

จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๖ 

รบีตกัตวงบญุกศุล 
๘ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

ตลอดระยะเวลา ๓ เดอืนทีผ่่านมา เป็นช่วงเขา้พรรษา ศรทัธาญาตโิยมก็ไดมุ้ง่ม ัน่มา

สะสมบาํเพญ็บญุบารมต่ีางๆกนั เพราะชวีติจะสุข จะเจริญ จะมคีวามร่มเยน็ ก็อยู่ทีบ่ญุ

บารมทีีบ่ญุกศุล ทีไ่ดบ้าํเพญ็กนันัน่เอง เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของพวกเรา เพราะเมือ่ตอ้ง

จากโลกน้ีไปแลว้ ไมม่อีะไรทีเ่ราจะเอาตดิตวัไปได ้ นอกจากบญุบารมน้ีี ซึง่เป็น

เหมอืนกบัทรพัยภ์ายนอก แต่บญุบารมเีป็นทรพัยภ์ายใน ทีจ่ะดูแลรกัษาจติใจใหอ้ยู่

อย่างสุข อย่างสบาย ไมเ่ดอืดรอ้น ไมอ่ดอยากขาดแคลน หลงัจากทีไ่ดอ้อกพรรษาแลว้ 

เราก็ยงัตอ้งทาํบญุสรา้งบารมกีนัต่อไปอกี เพราะวนัเวลามแีต่จะหมดไปๆ เวลาทีจ่ะมไีว ้

สาํหรบับาํเพญ็บญุบารม ี บญุกศุลต่างๆ ก็จะเหลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัไดร้บั

อนุญาตจากนายธนาคารใหเ้ขา้ไปในหอ้งเก็บเงนิของธนาคาร ใหเ้วลา ๑๐ นาท ี ใหห้ยบิ

เอาเงนิทองต่างๆ ทีม่อียู่ในตูเ้ซฟไปตามความพอใจ ถา้ไมร่ีบเร่งมวัแต่โอเ้อดู้นัน่ดูน้ี 

เผลอไปเดีย๋วเดยีวเวลา ๑๐ นาทกี็จะหมดไป ก็จะไมไ่ดเ้อาเงนิทองตดิตวัไปดว้ย แต่ถา้

รีบหาถงุหาอะไรมาใส่ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ ก่อนทีเ่วลา ๑๐ นาทจีะหมดไป ก็

จะไดเ้งนิทองไปอย่างมากมาย  

ชวีติของเราก็เป็นอย่างนัน้ เราไดโ้อกาสมาขนทรพัยภ์ายใน ขนอริยทรพัยไ์ปกนั ซึง่เป็น

ทรพัยท์ีป่ระเสริฐกวา่ทรพัยอ์ืน่ๆท ัง้หมดทีม่อียู่ในโลกน้ี บญุบารมทีีท่าํไวใ้นอดตีไดใ้ห ้

โอกาสเรามาตกัตวงบญุบารม ี ใหม้มีากเพิม่ขึ้นไปอกี แต่มเีวลาจาํกดั แต่ละคนไมรู่ว้า่จะ

มเีวลามากนอ้ยเพยีงไร ทีจ่ะไดต้กัตวงบญุบารม ีบางคนก็มเีวลาถงึ ๘๐ ๙๐ ปี บางคนก็

มแีค่วนัสองวนัก็หมดเวลาแลว้ ในแต่ละคนจงึไมรู่ว้า่จะมเีวลาเหลอืมากนอ้ยเพยีงไร 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนไมใ่หป้ระมาท ใหร้ีบตกัตวงบญุกศุลดว้ยการทาํบญุเสยีแต่เน่ินๆ 

รีบตกัตวงไวก่้อน พอหมดเวลาแลว้จะไดไ้มเ่สยีใจทหีลงั รีบทาํสิง่ทีด่ทีีง่ามเสยีก่อนดกีวา่ 
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อย่าม ัว่มาเลน่ มาเทีย่ว มากนิ มาดืม่ มาหาความสุขช ัว่คราว ทีเ่อาไปไมไ่ดก้นั 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหถ้ามตวัเราอยู่เสมอวา่ วนัเวลาลว่งผ่านไป ลว่งผ่านไป เรา

กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํบญุทาํกศุลหรือกาํลงัสะสมโลภโกรธหลง สะสมเงนิทองขา้ว

ของต่างๆ ทีไ่มม่ปีระโยชนก์บัการเดนิทางสู่ภพหนา้ชาตหินา้ของเราเลย ถา้คอยเตอืน 

คอยถามตวัเราอยู่เรื่อยๆ เราจะไดไ้มเ่ผลอไมล่มื แลว้จะไดห้าเวลามาสรา้งบญุ สรา้ง

กศุล ใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป  

เพราะภพชาตขิองมนุษยเ์ป็นภพชาตเิดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะสะสมบญุบารมหีรือสะสม

บาปกรรมต่างๆได ้ ภพชาตอิืน่นัน้ทาํยากเรื่องบญุบารม ี แต่เรื่องบาปน้ีทาํงา่ย ถา้ไปเกดิ

เป็นเดรจัฉานก็จะทาํบาปทาํกรรมอยู่เรื่อยๆ ตอ้งทาํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่เพือ่เอามาเป็น

อาหาร หรือไปลกัขโมยอาหารของผูอ้ืน่มารบัประทาน หรือประพฤตผิดิประเวณี เพราะ

เป็นนิสยัของเดรจัฉาน เรื่องทาํบญุตกับาตรถวายทานน้ีเป็นไปไดย้าก ตอ้งเป็นมนุษยถ์งึ

จะไดม้โีอกาสมาบาํเพญ็บญุ ภพชาตอิืน่ๆนัน้เป็นทีไ่ปเสวยบญุหรือไปใชก้รรม ถา้ไปเกดิ

เป็นเดรจัฉานไปตกนรก ก็ไปใชก้รรม ตอ้งไปทรุนทรุาย ไปทรมาน ถูกไฟนรกเผาไหม ้

จนกวา่บาปกรรมทีไ่ดท้าํไวจ้ะหมดไป ถงึจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ถา้ไดท้าํบญุมาก

ก็จะไดไ้ปเกดิบนสวรรค ์ เป็นเทพ เป็นพรหม ก็ไมค่่อยมโีอกาสทีจ่ะไดท้าํบญุเทา่ไร 

เพราะเป็นทีเ่สวยบญุ เป็นทีไ่ปรบัรางวลั ไปฉลอง ไปอยู่อย่างมคีวามสุข มคีวามสบาย 

แต่ภพชาตต่ิางๆเหลา่น้ี ก็มอีายุขยัเหมอืนกนั เมือ่บญุหมดก็ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษย์

อกี มาสรา้งบญุใหมห่รือมาสรา้งกรรมใหมอ่กี ขึ้นอยู่กบัความฉลาดหรือความโง่  

ถา้โงไ่มฉ่ลาดก็จะคดิวา่ เกดิมาแลว้ก็ตาย แลว้ก็จบ บาปบญุไมม่ ี กรรมไมม่ ี เวยีนว่าย

ตายเกดิไมม่ ี ถา้คดิแบบน้ีก็จะไมส่นใจต่อการทาํบญุ ต่อการปฏบิตัธิรรม ก็จะหาแต่

ความสุขทางโลกต่างๆ ไปกนิไปดืม่ไปดูไปฟงัอะไรต่างๆ ตลอดเวลาทีม่ชีวีติอยู่ก็จะ

แสวงหาแต่สิง่เหลา่น้ี เพราะคดิวา่เมือ่ตายไปแลว้ก็หมดโอกาส จะไมไ่ดห้าความสุขแบบ

น้ีอกี แต่ความสุขแบบน้ีในสายตาของคนฉลาดเช่นพระพทุธเจา้ ก็จะเหน็วา่ไมใ่ช่

ความสุข ถา้เป็นความสุขก็สุขของคนตดิยาเสพตดิ ฉนัใดก็ฉนันัน้ เวลาไดเ้สพก็มี

ความสุข พอไมไ่ดเ้สพก็เกดิความทกุขท์รุนทรุาย ตอ้งดิ้นรนหามาเสพอกี สิง่ต่างๆทีพ่วก
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เรากาํลงัเสพกนัอยู่ไมว่า่จะทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย ก็ลว้นเป็นเหมอืนกบั

ยาเสพตดิท ัง้นัน้ ไมใ่ช่อาหารทีแ่ทจ้รงิของจติใจ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัจติใจอย่างแทจ้ริง 

เป็นความสุขช ัว่ขณะทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสั หลงัจากนัน้แลว้ก็เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่

เปลีย่วเดยีวดาย ตอ้งไปหามาเสพอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นทาสไป แต่ถา้ไดม้าทาํบญุทาํ

ทาน มารกัษาศีล มาปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ เจริญวปิสัสนา เจรญิ

ปญัญา ใจของเราจะไดร้บัการดูแล ไดร้บัอาหาร ทาํใหม้คีวามสงบเยน็ มคีวามสุข ที่จะ

ตดิอยู่กบัจติใจไปตลอดเวลา เป็นสิง่ทีท่าํไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน  

ถงึแมจ้ะไมม่เีงนิก็ยงัสามารถทาํบญุได ้ ไม่มเีงนิซื้อขา้วซื้อของมาแต่มกีาํลงักาย กาํลงัใจ 

สามารถทาํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ได ้เช่นดูแลคุณพ่อคุณแม ่ก็ไมต่อ้งใชเ้งนิใชท้อง อยู่บา้น

คอยช่วยคุณพ่อคุณแม่เวลาทีท่่านแก่เฒ่าแลว้ ไมส่ามารถทาํอะไรได ้ เราก็หุงขา้ว

ทาํกบัขา้วเลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม ่อย่างน้ีก็เป็นการทาํบญุเหมอืนกนั คุณพ่อคุณแมเ่ป็น

พระของลูกๆ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ พ่อแมเ่ป็นพระพรหมเป็นพระอรหนัตข์องลูกๆ 

เรื่องการทาํบญุทาํความดจีงึเป็นสิง่ทีง่า่ยมาก เป็นการสรา้งความสุขทีง่า่ยกวา่การไปหา

ความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก ทีต่อ้งมเีงนิมทีอง เช่นอยากจะออกไปเทีย่ว ไปดูหนงั ไป

ดืม่ ไปรบัประทาน ก็ตอ้งมเีงนิ ถา้ไมม่เีงนิก็ไปไมไ่ด ้ถา้ไมไ่ดไ้ปก็หงดุหงดิใจ เศรา้สรอ้ย

หงอยเหงา ต่างกบัคนทีไ่มต่อ้งออกไปหาความสุขภายนอก อยู่บา้นทาํความดกีบัคุณ

พ่อคุณแม ่ช่วยทาํอะไรต่างๆ ในบา้นใหเ้รียบรอ้ย ช่วยเฝ้าบา้นดูแลบา้น ทาํความสะอาด

บา้น ก็มคีวามสุขไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง และทาํไดท้กุๆวนั เงนิทองก็ไมห่ด

หายไปไหน กลบัจะมเีงนิทองเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเงนิทกุบาททีไ่มไ่ดใ้ชไ้ป ก็เป็น

เหมอืนกบัเงนิทีห่ามาไดน้ัน่เอง เงนิทกุบาททีใ่ชไ้ปก็เหมอืนเงนิทีถู่กขโมยไป  

ถา้จะอยู่อย่างม ัน่คงเกี่ยวกบัเรื่องเงนิทองกต็อ้งหดัอยู่ใหต้ดิบา้น อย่าไปออกนอกบา้น

มากจนเกนิไป นอกจากมคีวามจาํเป็น เช่นออกไปทาํงานทาํการหาเงนิหาทอง ไปซื้อของ

ต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น ก็หาความสุขในบา้นดกีวา่ อยู่ในบา้น

รกักนั มคีวามเมตตาต่อกนั ดูแลกนั ช่วยเหลอืกนั ทกุคนมคีวามสุข ถา้ต่างคนต่าง

อยากออกไปขา้งนอก เวลาตอ้งอยู่บา้นก็จะหงดุหงดิ ระบายอารมณ์ต่างๆออกมา เวลา



20 
 

ออกไปเทีย่วออกไปใชจ่้ายเงนิทองนอกบา้น ก็ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองทีห่ามาดว้ยความ

ยากลาํบาก แลว้ก็จะไมพ่อใช ้ก็ตอ้งอยู่บา้น ก็จะหงดุหงดิ ไมม่คีวามสุข ระบายอารมณ์

ต่างๆออกมา เพราะหาความสุขจากการใชเ้งนิใชท้อง เมือ่เงนิทองไมพ่อใชค้วามสุขก็ไมม่ ี

มแีต่ความทกุขต์ามมา เพราะเราไมฉ่ลาดนัน่เอง คดิวา่ความสุขอยู่กบัการไดไ้ปเทีย่ว ได ้

ไปดืม่ ไดไ้ปรบัประทาน ไดไ้ปดู ไดไ้ปฟงัอะไรต่าง ๆ แต่หารูไ้มว่า่เป็นความสุขแบบยา

เสพตดิ ระหวา่งคนตดิยากบัคนไมต่ดิ ใครจะมคีวามสุขมากกวา่กนั ใครจะมคีวามทกุข ์

นอ้ยกวา่กนั คนตดิยาเป็นเหมอืนทาส ไมส่ามารถดาํรงชวีติอยู่ไดน้าน เพราะเมือ่มคีวาม

อยากเสพมากๆ ก็ตอ้งไปหาเงนิมาดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ไปลกัทรพัย ์ไมป่ลน้ ไปจี้ แลว้ไม่

ชา้ก็เร็วก็ตอ้งถูกเจา้หนา้ทีจ่บัตวัหรือถูกยงิทิ้งไป  

คนทีต่ดิการพนนั ตดิเทีย่วกลางคนื ตดิสุรายาเมา ก็เป็นแบบเดยีวกนั คนทีต่ดิของ

ฟุ่มเฟือยต่างๆก็เช่นกนั ซื้อขา้วซื้อของโดยไมค่ดิเลยวา่มคีวามจาํเป็นหรือไม ่ พอเหน็

อะไรถูกอกถูกใจก็ตอ้งซื้อมา จนเป็นหน้ีเป็นสนิท่วมตวั แลว้ก็ไมม่ปีญัญาทีจ่ะใชห้น้ี ก็

ตอ้งหลบหนียา้ยไปอยู่ทีอ่ืน่ เพราะมเีจา้หน้ีมาคอยทวงหน้ีอยู่ตลอดเวลา มาขม่ขูเ่อาชีวติ 

ก็อยู่ทีบ่า้นไมไ่ด ้ ท ัง้หมดน้ีก็เกดิจากความหลง หาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอกนัน่เอง 

แทนทีจ่ะหาความสุขจากการทาํบญุ ทาํความดกีนั กลบัไปหาความสุขทีก่ลายเป็นความ

ทกุข ์ มาเหยยีบยํา่ทาํลายชวีติจติใจ เพราะไมม่ปีญัญา ไมไ่ดเ้ขา้วดั ไมไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งั

ธรรม ไมไ่ดอ่้านหนงัสอืธรรมะกนั ชอบดูแต่หนงั ดูแต่โทรทศัน ์ดูแต่หนงัสอือ่านเลน่ต่าง 

ๆ ดูแลว้ก็เพลดิเพลนิ แลว้ก็เกดิความโลภ เกดิความอยาก เปิดดูหนงัสอืแต่ละเลม่ก็มี

ของต่างๆดีๆ  มาลอ่ใจ มาโฆษณา พอเหน็แลว้ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ก็ตอ้งระงบัดว้ย

การไปซื้อสิง่ทีอ่ยากได ้ เงนิทองก็เลยไมม่เีหลอืไวเ้ก็บ เวลาเดอืดรอ้นขึ้นมาเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ก็จะไมม่เีงนิทองมาดูแลรกัษาตวัเอง ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็เพราะหลงหาความสุขทีผ่ดิทางนัน่เอง 

ไมห่าความสุขในใจทีไ่มต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง  

เช่นรกัษาศีล ๕ ก็เป็นความสุขแลว้ ถา้ไมไ่ปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมไ่ปฆ่าผูอ้ืน่ ไมไ่ปลกั

ทรพัย ์ ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ ไมไ่ปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ไมเ่สพสุรายา

เมา เพยีงแค่รกัษาศีล ๕ ขอ้น้ี ชวีติก็สุขสบายแลว้ ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งหวาดกลวัวา่ จะ
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มใีครมาจบัไปลงโทษเพราะไมไ่ดท้าํความผดิอะไร จะมจีติใจทีม่ ัน่คง ทีส่งบสบาย แลว้

ถา้นัง่ทาํสมาธ ิ ไหวพ้ระสวดมนตไ์ด ้ ก็ยิง่จะไดค้วามสุขทีด่ขี ึ้นไปอกี เวลาสวดมนตไ์หว ้

พระแลว้ไมไ่ปคดิเรื่องอะไร ใหจ้ติมสีตอิยูก่บับทสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆ แลว้จติจะ

ค่อยๆสงบลง ค่อยๆสบาย ค่อยๆมคีวามสุข มคีวามเยน็ปรากฏขึ้นมาในใจ เพราะจติ

ไมไ่ดไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิอารมณ์วุน่วายขุน่มวัขึ้นมา ความสุขหรือความทกุข ์

ในใจนัน้เกดิจากความคดิของเรา ถา้คดิมากก็ฟุ้ งซ่านมาก ก็มคีวามทกุขม์าก ถา้ไมค่ดิ

เลยจติน่ิงสงบ ตอนนัน้แหละเป็นความสุขอย่างยิง่ แต่พวกเราไมค่่อยไดส้มัผสักบั

ความสุขแบบน้ีกนั เพราะหยุดคดิไมเ่ป็น ไมรู่จ้กัวธิีหยุด คดิต ัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัน้ีเคย

หยุดคดิบา้งไหม แมแ้ต่เวลาทีน่อนหลบัไปก็ยงัคดิอยู่ เวลาฝนัน้ีก็กาํลงัคดิอยู่ จติกาํลงั

ทาํงานอยู่ จติไมห่ยุดน่ิง จงึหาความสุขทีแ่ทจ้รงิไมไ่ด ้ เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงตอ้งเกดิ

จากจติทีส่งบเท่านัน้  

ความสุขอย่างอืน่มแีต่จะคอยกระตุน้ใหเ้กดิความอยากเพิม่มากขึ้น ไดค้วามสุขจากสิง่

นัน้สิง่น้ีมา ก็อยากทีจ่ะไดค้วามสุขจากสิง่นัน้สิง่น้ีเพิม่ขึ้นไปอกี ถา้เคยไดเ้งนิจากใครก็

อยากจะกลบัไปหาอกีเพือ่ขอเงนิอกี ถา้ไดน้อ้ยกวา่เดมิก็จะไมพ่อใจ เคยไดร้อ้ยบาทพอ

ครัง้ต่อไปไดเ้พยีงยีส่บิบาท ก็จะไมพ่อใจ เพราะอยากจะไดอ้ย่างนอ้ยก็สกัรอ้ยหน่ึง หรือ

มากกวา่นัน้ถงึจะพอใจ น้ีคอืปญัหาทีพ่วกเราจะตอ้งแกไ้ข ดว้ยการหกัหา้มจติใจ ไมใ่ห ้

ไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก ใหห้นัมาหาความสุขจากการกระทาํความด ี ไมว่า่จะ

เป็นการทดแทนบญุคุณของผูท้ีม่พีระคุณท ัง้หลาย เช่นพ่อแมค่รูบาอาจารย ์ มเีวลามี

โอกาสก็ไปทาํความดกีบัท่าน มอีะไรพอทีจ่ะเอาไปแจกเอาไปจ่าย เอาไปช่วยเหลอืเพือ่น

มนุษย ์ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายกนั อย่าสะสมของต่างๆ ถา้เก็บไวเ้ฉยๆจะไมเ่กดิประโยชน ์

นอกจากไมเ่กดิประโยชนแ์ลว้ยงัเกดิโทษ เพราะจะเป็นภาระทางจติใจ ทาํใหม้คีวาม

ผูกพนั ท ัง้ห่วงและหวง เวลาไปไหนก็ตอ้งกงัวล บางทกี็ไมอ่ยากจะไปไหน เพราะกลวั

สมบตัขิา้วของจะหายไป จะถูกขโมยไป แต่ถา้เอาไปแจกไปจ่ายแลว้ ความหวงความห่วง

ก็จะไมม่อียู่ในใจ ใจก็จะเยน็สบายมคีวามสุข เวลาใหท้านก็จะเกดิความอิม่เอบิใจ ความ

ภูมใิจ ทีไ่ดช้นะความห่วงความหวง ชนะความเหน็แก่ตวั เวลาทาํอะไรใหก้บัผูอ้ืน่แลว้ ก็
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จะชนะความเหน็แก่ตวั เมือ่ความเหน็แก่ตวัถูกทาํลายไป ความภูมใิจ ความสุขใจ ก็จะ

เพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ  

น้ีคอืการสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริงดว้ยการทาํความด ี ดว้ยการเสยีสละ ดว้ยการไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ยการทาํจติใจใหส้งบ ไมว่า่จะเป็นการสวดมนตก์็ด ีหรือนัง่ทาํสมาธิก็

ด ีนัง่ขดัสมาธิหลบัตาแลว้ระลกึคาํวา่พทุโธๆไปเรื่อยๆ ถา้จติไมอ่ยู่กบัพทุโธ จะสวดมนต์

บทใดบทหน่ึงไปก่อนก็ได ้สวดบทส ัน้ๆทีจ่าํได ้สวดซํา้ๆหลายๆรอบ สวดไปเรื่อยๆ อย่า

ไปคดิอะไร เมือ่สวดไปเรื่อยๆแลว้ ความคิดต่างๆก็จะหายไป อารมณ์ทีเ่กดิจากความคดิ

ก็หายไปดว้ย เวลาคดิถงึคนรกัก็ห่วงกงัวล คดิถงึสมบตัขิา้วของเงนิทองก็อดทีจ่ะหว่ง

กงัวลไมไ่ด ้คดิถงึหน้ีสนิก็ไม่สบายอกไมส่บายใจ แต่ถา้ไมค่ดิไดก้็จะไมเ่ดอืดรอ้น ถงึแม ้

จะมหีน้ีอยู่มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็ช่างมนัปะไรยงัไมถ่งึเวลาทีต่อ้งไปใชค้นื เมือ่ถงึเวลา

มกี็ใชค้นืไป ถา้ไม่มกี็ตดิไวก่้อน ถา้ไมพ่อใจจะจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ก็ไปอยู่ในตะราง ไม่

เดอืดรอ้นอะไร ถา้ใจไมก่ลวักบัสิง่ต่างๆแลว้ ไมม่ปีญัหาอะไร ใจเราชอบคดิ ชอบเลอืก

นัน่เอง เลอืกในสิง่ทีช่อบ เวลาไดก้็ดอีกดใีจ ถา้ไดส้ิง่ทีไ่มช่อบก็วุน่วายใจ แต่ในชวีติบาง

ทกี็เลอืกไมไ่ด ้ มขีึ้นมลีง จะไปอยู่ทีไ่หนเมือ่ไรบางทกี็ไมรู่ ้ ถา้ใจไมก่ลวัสกัอย่างแลว้ ไม่

วา่จะอยู่ทีไ่หน ก็จะไมม่อีะไรแตกต่างภายในใจ เพราะใจรบัไดท้กุอย่าง ถา้รบัไดแ้ลว้ก็ไม่

เดอืดรอ้นอะไร  

คนทีเ่คยรวยแลว้ตอ้งมาจน ถา้รบัไมไ่ดก้็ตอ้งวุน่วายใจ แต่คนทีจ่นอยู่แลว้ไมเ่หน็

เดอืดรอ้นอะไร จนตัง้แต่เกดิจนถงึวนัน้ีก็อยู่ได ้ ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร แต่คนทีร่วยแลว้ตอ้ง

มาจน ถา้รบัความจนไมไ่ด ้ ก็จะวุน่วายใจเหมอืนกบัคนทีต่ดิคุกอยูต่ลอดเวลา ก็อยู่ได ้

เพราะรบัได ้แต่คนทีไ่มเ่คยตดิคุก พอตอ้งตดิคุกก็รบัไมไ่ด ้วุน่วายใจ ทรมานใจ แต่เมือ่

ตอ้งอยู่จริง ๆ อยู่ไปนานๆเขา้ก็ชนิไปเอง เมือ่ตอ้งอยู่ก็อยู่ได ้เพราะใจรบักบัทกุสภาพได ้

จงึไมค่วรเลอืก ไมค่วรจูจ้ี้จกุจกิ ขอใหท้าํแต่ความดไีวก้็พอเพราะผลต่างๆเกดิจากการ

กระทาํ ถา้ทาํดผีลดตีอ้งตามมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ทาํไมด่ ี ผลไมด่กี็ตอ้งตามมาอย่าง

แน่นอน ถา้ทาํแต่บญุ ทาํแต่กศุล ปญัหาต่างๆ เรื่องต่างๆ ก็จะไมม่ตีามมา แต่ถา้ไปม ัว่

สุมกบัยาเสพตดิ กบัอบายมขุต่างๆ กบัความฟุ่มเฟือย รบัรองไดว้า่จะตอ้งเจอปญัหา



23 
 

อย่างแน่นอน คอืเงนิทองไมพ่อใช ้ ก็ตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิ ไปโกหกหลอกลวง เมือ่ยมืเงนิ

แลว้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะใชค้นื ก็ตอ้งถูกทวงหน้ีอยู่เรื่อยๆ ทนไมไ่ดก้็ตอ้งหนีไปอยู่ทีอ่ืน่ ถา้

หนีไมพ่น้ก็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง เรื่องราวต่างๆลว้นเกดิขึ้นจากการกระทาํของเรา

ท ัง้สิ้น ไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากใครเลย เหตทุีท่าํใหเ้กดิขึ้นมาก็คอืความหลงหรือความไมรู่ ้

น ัน้เอง ถา้มปีญัญามคีวามรู ้ก็ไมม่ปีญัหาตามมา  

อย่างวนัน้ีไดย้นิไดฟ้งัธรรมก็รูแ้ลว้วา่ การดาํเนินชวีติทีจ่ะพาใหไ้ปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข 

ไมวุ่น่วายใจ ไมเ่ดอืดรอ้นใจนัน้ทาํอย่างไร และการดาํเนินชวีติทีจ่ะพาใหไ้ปสู่ความทกุข ์

ความวุน่วายใจนัน้ทาํอย่างไร วนัน้ีเราก็ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ แสดงวา่ฉลาดแลว้มปีญัญาแลว้

มคีวามรูแ้ลว้ อยู่ทีว่า่จะมคีวามกลา้หาญมกีาํลงัใจ ทีจ่ะทาํตามทีรู่ห้รือไม ่หรือยงัอ่อนแอ

เหมอืนคนตดิยาเสพตดิอยู่ คนทีต่ดิยาก็รูว้า่ไมด่ ี แต่ไมม่กีาํลงัใจพอทีจ่ะหยุดได ้ อยู่ที่

กาํลงัใจเท่านัน้เอง ถา้ไมม่กีาํลงัใจก็ตอ้งสรา้งขึ้นมาดว้ยการทาํสมาธ ิ เพราะการทาํสมาธิ

เป็นการสรา้งกาํลงัใจใหเ้กดิขึ้น วธิีทีจ่ะทาํก็งา่ย ใหส้วดมนตไ์ปก่อน ใหม้สีตอิยู่กบัการ

สวดมนต ์ สวดใหน้านๆ เวลานัง่ดูหนงัทลีะ ๒ ช ัว่โมงก็ยงัดูไดเ้ลย ลองมานัง่สวดมนต์

สกั ๒ ช ัว่โมงดูซวิา่จะทาํไดไ้หม ถา้ทาํไดจ้ะไดก้าํลงัใจมาก แลว้จะตดัสิง่ต่างๆทีต่ดิที่

ชอบไดอ้ย่างสบาย ถา้สามารถนัง่สวดมนตไ์ดน้านๆแลว้ ต่อไปก็จะตดัเรื่องต่างๆไดห้มด 

เรื่องสุรายาเมา เรื่องบหุรี่ เรื่องยาเสพตดิ เรื่องของฟุ่มเฟือยต่างๆ รบัรองไดว้า่จะไมย่าก

เลยถา้มกีาํลงัใจ การนัง่สมาธิก็เป็นเหมอืนกบัการออกกาํลงักายนัน่เอง ถา้มแีต่นัง่ๆ

นอนๆไมไ่ดอ้อกกาํลงักาย ร่างกายจะไมม่เีรี่ยวแรง จะทาํอะไรก็ทาํไมไ่หว  

แต่ถา้ไดอ้อกกาํลงักายอยู่เสมอ ไปวิง่ ไปยกนํา้หนกั ไปทาํอะไรต่างๆ กจ็ะมกีาํลงัทาํ

อะไรไดม้าก ใจก็เหมอืนกบัร่างกายทีต่อ้งออกกาํลงัเหมอืนกนั การออกกาํลงัของใจก็คอื

การทาํสมาธินัน่เอง เริ่มตน้ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนตไ์ปก่อน สวดไปในใจก็ไดไ้มต่อ้ง

ออกเสยีง นัง่ขดัสมาธิหลบัตาแลว้สวดไปเรื่อยๆ สวดไปจนลมืเรื่องราวต่างๆ สวดได ้

นานเท่าไรยิง่ด ี ยิง่มกีาํลงัมาก ยิง่มพีลงัมาก แลว้ต่อไปเวลาอยากจะไดอ้ะไรจะมกีาํลงั

ต่อตา้น ถา้สิง่ทีอ่ยากไมเ่ป็นสิง่ทีจ่าํเป็น กจ็ะตดัได ้ ละได ้ เพราะมกีาํลงั ตอนน้ีพวกเรา

ยงัทาํกนัไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดอ้อกกาํลงัใจกนัเลย มแีต่ใชใ้จอย่างเดยีว เวลาโลภแลว้ไป
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แสวงหาสิง่ต่างๆ ก็เท่ากบัทาํใหใ้จอ่อนกาํลงัลงไปเรื่อยๆ จนไมม่เีรี่ยวแรงทีจ่ะต่อสูก้บั

ความอยากต่างๆ เลยกลายเป็นทาสของความอยากไป แต่ถา้ไดฝึ้กนัง่สมาธิ สวดมนต์

อยู่เรื่อยๆแลว้ ทาํใหม้ากๆ ยิง่มากเท่าไรยิง่ด ี รบัรองไดว้า่ใจจะมกีาํลงัมาก พอทีจ่ะ

ต่อตา้นกบัความอยากต่างๆได ้ จนในทีสุ่ดก็จะไมต่อ้งไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆเลย 

เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่อยู่ในใจนัน่เอง คือความสุขทีเ่กดิจากการสวดมนต ์ ความสุขที่

เกดิจากการนัง่สมาธิ น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีเ่ลศิ ทีป่ระเสริฐกวา่

ความสุขอืน่ๆ ท ัง้หลายในโลกน้ี อยู่ในใจเรา อยู่ทีค่วามสงบ อยู่ทีใ่จไมว่า้วุน่ขุน่มวั

วุน่วาย ไมอ่ยากไดอ้ะไรเลย  

จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลาย จงอย่าปลอ่ยเวลาทีม่ค่ีาใหผ้่านไป โดยไมไ่ดส้ะสมบญุสะสม

กศุลกนั วนัเวลามนัมแีต่หมดไปๆ โอกาสหรือเวลาทีจ่ะไดส้ะสมคุณงามความด ี สะสม

ความสุข ความเจริญทีแ่ทจ้ริง ก็จะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปในทีสุ่ด เมือ่ตายไป

แลว้ตอนนัน้ก็ทาํบญุไมไ่ดแ้ลว้ คนทีอ่ยู่ก็ทาํแทนเราไมไ่ด ้ เวลาทีเ่ราตายไปถงึแมเ้ขาจะ

จดังานศพใหเ้รา นิมนตพ์ระมาสวดใหก้บัเรา ความจริงคนทีไ่ดก้็คอืคนทีนิ่มนตพ์ระมา

นัน่แหละ คนทีเ่สยีเงนิทาํบญุเป็นคนทีไ่ดบ้ญุ คนตายไมไ่ดบ้ญุอะไรจากการทาํบญุของ

คนเป็น จงึอย่าไปรอใหค้นอืน่ทาํบญุใหก้บัเรา มนัจะสายเกนิไป จะไมไ่ดร้บัประโยชน์

จากการเป็นมนุษยแ์ละไดม้าพบพระพทุธศาสนา ขอใหถ้ามตวัเองอยู่เสมอๆวา่ วนัเวลา

ลว่งผ่านไป ลว่งผ่านไป กาํลงัทาํอะไรอยู ่ กาํลงัทาํบญุหรือกาํลงัทาํบาป กาํลงัสะสม

ธรรมะหรือกาํลงัสะสมกเิลส ถา้ถามอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไดม้เีพือ่นทีด่คีอยเตอืนใจ คอย

ชวนใหท้าํความด ี เพราะเมือ่คดิอย่างน้ีแลว้ก็ตอ้งรูว้า่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งจากโลกน้ีไป จงึ

ตอ้งรีบสะสมสิง่ทีเ่อาตดิตวัไปได ้ คอืบญุและกศุลนัน่เอง จงึขอฝากเรื่องของวนัเวลาทีม่ ี

นอ้ยนิดน้ี ใหท้่านท ัง้หลายไดน้าํไปพนิิจพจิารณา นาํไปปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะ

ตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๗ 

ทางโลก ทางธรรม 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเรามาวดัเพือ่ปฏบิตัธิรรม ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้กนั ซึง่เป็นสิง่ทีย่าก

มาก เพราะโดยปกตแิลว้เราจะมภีารกจิมาก แทบจะไมม่เีวลาปลกีตวัมาทาํกจิอย่างน้ีเลย 

โดยปกตเิราจะไปเกี่ยวขอ้งกบัการแสวงหาสิง่ต่างๆมาใหก้บัตวัเรา ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือ

บคุคล เพือ่ใหเ้รามคีวามสุข แต่ไมค่่อยมเีวลาทาํอะไรใหก้บัผูอ้ืน่เลย เช่นทาํบญุใหท้าน 

ชาํระกายวาจาใหส้ะอาด ดว้ยการละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี พูดปดมดเทจ็และเสพสุรายาเมา เรามกัจะไมค่่อยมโีอกาสไดท้าํกนั เพราะ

ในขณะทีแ่สวงหาความสุขจากสิง่ต่างๆ นัน้ บางทกี็เผลอทาํใหก้ายวาจาเปรอะเป้ือน เช่น

บางทเีราก็โกหก บางทเีราก็ฉอ้โกง เอาสิง่ต่างๆทีเ่ขาไมไ่ดอ้นุญาตมา หรือไปยุ่งเกี่ยวกบั

สามภีรรยาของผูอ้ืน่ มเีพศสมัพนัธโ์ดยทีย่งัไมไ่ดแ้ต่งงานกนั เหลา่น้ีเป็นความเปรอะ

เป้ือนของกายและวาจา แต่ถา้ไดม้าวดัเราก็จะไดม้าชาํระกายวาจาทีเ่ปรอะเป้ือนดว้ยการ

รกัษาศีล ละเวน้จากการกระทาํทีจ่ะทาํใหก้ายวาจาสกปรก คอืละเวน้จากการฆ่าสตัว ์ลกั

ทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา ทีเ่ป็นการ

รกัษากายวาจาใหส้ะอาด ทาํใหเ้ป็นคนสวยงามน่ารกั น่าคบคา้สมาคมดว้ย 

เหมอืนกบัไดอ้าบนํา้อาบท่า ประแป้ง แต่งหนา้ ทาปาก ใส่นํา้หอม ใส่เสื้อผา้สวยๆ ทาํให ้

อยากอยู่ใกลช้ดิ แต่ถา้เกยีจครา้นไมช่อบอาบนํา้ ปลอ่ยใหร่้างกายสกปรก มกีลิน่เหมน็ 

ไปอยู่ใกลใ้ครก็ไมม่ใีครอยากจะอยู่ใกลด้ว้ย มแีต่จะเดนิหนี เพราะทนกบักลิน่ทีไ่มพ่งึ

ปรารถนาได ้ น้ีคอืส่วนของร่างกาย แต่ยงัมอีกีส่วนหน่ึงคอืพฤตกิรรม การกระทาํทีท่าํให ้

คนไมอ่ยากจะอยู่ใกลช้ดิเรา เช่นชอบลกัเลก็ขโมยนอ้ย เวลาใครเผลอวางอะไรไว ้ก็หยบิ

ของเขาไป อย่างน้ีก็จะไมม่ใีครอยากจะคบคา้สมาคมดว้ย หรือไมม่สีจัจะ พูดไปแลว้ก็ไม่

รูว้า่พูดจรงิหรือพูดไมจ่ริง พูดโกหกหรือไมโ่กหก ถา้เป็นอย่างน้ีก็ไมม่ใีครอยากจะคบคา้



26 
 

สมาคมดว้ย น้ีคอืความไมส่วยงามทางพฤตกิรรม ทางกายและทางวาจา เราจงึตอ้งมี

ความสวยงามท ัง้สองประเภท คอืสวยงามทางรูปร่างหนา้ตา ตอ้งอาบนํา้อาบท่า หวเีผา้

หวผีม แปรงฟนั ไมใ่หส่้งกลิน่เหมน็ออกมา แลว้ก็ตอ้งมพีฤตกิรรมทีส่วยงาม คอืตอ้ง

เป็นคนดนีัน่เอง ซือ่สตัยสุ์จริต ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ดว้ยการลกัทรพัย์

โกหกหลอกลวง เป็นสิง่ทีเ่ราจะไมค่่อยไดม้โีอกาสทาํกนั ในขณะทีแ่สวงหาเงนิหาทอง หา

ความสุขทางโลกกนั จงึตอ้งหาเวลาวา่งเช่นวนัน้ีเป็นวนัหยุด ไมต่อ้งไปทาํงานกนั แทนที่

จะไปหาความสุขดว้ยการไปดืม่เหลา้เมายา ยงินกตกปลา ก็มาหาความสุขทีเ่กดิจากการ

ให ้ความสุขทีเ่กดิจากการละเวน้การกระทาํสิง่ทีไ่มด่ที ัง้หลาย ทีท่าํใหเ้รามคีวามสุขใจ อิม่

เอบิใจ เพราะไดช้าํระกเิลสเครื่องเศรา้หมอง ความโลภความเหน็แก่ตวั ใหอ้อกไปจากใจ  

การไดป้ฏบิตัธิรรมตามพระธรรมคาํสอนอย่างในวนัน้ี จงึไมใ่ช่เป็นสิง่ทีง่า่ย ถา้ไมม่คีวาม

มุ่งม ัน่ต ัง้ใจแลว้ก็จะไมไ่ดม้าวดักนั ถา้มาก็เป็นกรณีพเิศษ เช่นวนัน้ีอาจจะเป็นวนัเกดิ 

วนัครบรอบวนัแต่งงาน วนัครบรอบวนัตายของผูม้พีระคุณ จงึจะไดนึ้กถงึสิง่ทีด่งีามสกั

ครัง้หน่ึง ไมเ่ช่นนัน้แลว้ จติใจทีอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจของความหลง ความอยาก ความโลภ ก็

จะถูกฉุดลากพาไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ 

ซึง่ไมไ่ดใ้หค้วามสุข ความอิม่เอบิใจ แต่จะกลบัทาํใหห้วิกระหายอยากเสพสิง่ต่างๆเพิม่

มากขึ้นไป ทาํใหต้อ้งดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลา ท ัง้ๆทีค่วามสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่

ต่างๆทีแ่สวงหากนั แต่อยู่ทีค่วามสงบของใจทีเ่กดิจากการทาํความด ี จากการเอาชนะ

กเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม การไดม้าวดัจงึเป็นบญุเป็นวาสนาของเรา อาจจะเป็นเพราะเคยทาํมาแลว้ในอดตี

ในชาตก่ิอนๆ ทาํใหต้ดิเป็นนิสยัมา ชอบทาํบญุ ไมช่อบทาํบาป แต่คนทีไ่มเ่ขา้วดัจะชอบ

ทาํบาป ยงินกตกปลา เลน่การพนนั เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื คนพวกน้ีไมม่บีญุไม่

มวีาสนาเพราะมแีต่บาปคอยฉุดลากใหไ้ปทาํบาป ทีน่าํความทกุขต่์างๆมาใหอ้ย่างไมรู่จ้กั

จบจกัสิ้น  

การไดท้าํบญุมาในอดตีจงึเป็นบญุ เป็นประโยชน ์ เพราะจะช่วยผลกัดนัใหท้าํบญุต่อไป 

ทาํใหจ้ติใจไดร้บัอาหาร ไดร้บัการดูแล มคีวามสุข อิม่เอบิใจ อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ไม่
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ตอ้งไปแสวงหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆมาใหค้วามสุข สิง่ต่างๆเราก็ไดส้มัผสัมา

มากแลว้ ตัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัน้ี เราเหน็รูป ไดย้นิเสยีง ไดด้มกลิน่ ไดล้ิ้มรส ไดส้มัผสั

กบัสิง่ต่างๆ ทางร่างกายมายาวนาน แต่เราเคยพบความสุข ความอิม่ ความพอบา้งไหม 

หรือใจก็ยงัหวิ ยงัอยาก ยงัตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ถา้เป็นเช่นนัน้ก็แสดงวา่สิง่ต่างทีเ่ราได ้

สมัผสัมานัน้ ไมไ่ดท้าํใหเ้ราถงึความสุข ถงึความพอเลย ถา้ยงัแสวงหาอย่างน้ีอยู ่ ก็

จะตอ้งแสวงหาไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด ตายไปจากชาตน้ีิก็ตอ้งไปแสวงหาต่อไป ตอ้งไป

เกดิใหมอ่กี เพราะใจยงัไมอ่ิม่ ยงัไมพ่อนัน่เอง แต่ถา้ไดแ้สวงหาความสุขตามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหแ้สวงหากนั รบัรองไดว้า่จติใจจะมคีวามสุข มคีวามอิม่เพิม่มาก

ขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํใหไ้มต่อ้งไปดิ้นรนแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอก เช่นวนัน้ีถา้ไมไ่ดม้าวดัอยู่

บา้นเฉยๆ ก็อยู่ได ้ เพราะมคีวามสุข มคีวามพอ ไมห่วิ ไมก่ระหายกบัสิง่ต่างๆภายนอก

กาย ภายนอกใจ แต่คนส่วนใหญ่จะอยู่บา้นเฉยๆกนัไม่ได ้อยู่แลว้หงดุหงดิใจ ราํคาญใจ 

อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วใจ ตอ้งออกไปหาสิง่ต่างๆ ภายนอก ทีใ่หเ้พยีงความเพลดิเพลนิ

เท่านัน้  

พอกลบัมาบา้นก็เหมอืนเดมิ ตอ้งออกไปอกี บา้นจงึไมไ่ดเ้ป็นทีอ่ยู่อย่างแทจ้ริง เป็นเพยีง

ทีห่ลบันอน ทีอ่าบนํา้อาบท่า ทีเ่ปลีย่นเสื้อผา้เท่านัน้เอง พอไดห้ลบันอนตื่นขึ้นมามกีาํลงั

วงัชา ก็อาบนํา้อาบท่าแต่งเน้ือแต่งตวัออกจากบา้นอกี เคยอยู่บา้นจริงๆสกักี่วนักนั คอื

ตื่นขึ้นมาแลว้ก็อยู่ทีบ่า้นไมต่อ้งออกไปขา้งนอก แทบจะทาํกนัไมไ่ดเ้ลย เพราะใจไมไ่ดร้บั

อาหารทีจ่ะทาํใหใ้จอิม่ ใหใ้จพอ เพราะไปเสพสิง่ทีท่าํใหม้คีวามหวิ มคีวามอยาก มคีวาม

ตอ้งการมากขึ้นไปอกี จงึตอ้งเขา้วดัเพือ่ศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ผูรู้จ้ริง

เหน็จริง ไมม่ใีครในโลกน้ีทีรู่จ้รงิเหน็จริงไดเ้ท่ากบัพระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ไดพ้บ

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไดพ้บความอิม่ ความพอในจติในใจแลว้ จงึไดน้าํมาเผยแผ่สอนใหก้บั

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูท้ีฉ่ลาดฟงัแลว้เกดิศรทัธากจ็ะสามารถนาํเอาไปปฏบิตั ิ ใหไ้ดร้บั

ประโยชนเ์ช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดร้บัมา เช่นพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีอ่าศยัการ

ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ก็นาํไปปฏบิตั ิ พวกเราจงึควรลอง

ปฏบิตัดูิ เพราะชวีติของพวกเราก่อนทีจ่ะมาเจอพระพทุธศาสนา ก็เป็นแบบลุม่ๆดอนๆ 

ไมเ่คยไดเ้จอความสุขความอิม่ความพอสกัท ี เจอแต่ความสุขแบบควนัไฟทีล่อยมาแลว้ก็
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ลอยหายไป ไปเทีย่วก็มคีวามสุข พอกลบับา้นความสุขก็หมดไป พรุ่งน้ีก็ตอ้งออกไป

เทีย่วอกี  

แต่ความสุขทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัธิรรม ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะอยูก่บั

จติกบัใจไปเรื่อยๆ และจะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนมเีต็มหวัใจ เมือ่เต็มหวัใจแลว้ก็ไม่

ตอ้งปฏบิตัธิรรมอกีต่อไป งานเพือ่ความสุขทางดา้นจติใจมวีนัสิ้นสุด เมือ่จติใจเต็มเป่ียม

ไปดว้ยความสุขแลว้ก็ไมต่อ้งทาํอกีต่อไป อย่างจติของพระพทุธเจา้กบัของพระอรหนัต

สาวก ไมต่อ้งไปแสวงหาความสุขอกีต่อไป เพราะมอียู่ในจติอยู่ในใจตลอดเวลาและจะ

ไมสู่ญหายไป ไมม่ใีครจะแย่งชงิไปได ้ ขโมยไปได ้ ไมเ่หมอืนกบัสิง่อืน่ๆทีเ่รามกีนั ไม่วา่

จะเป็นวตัถ ุ ขา้วของ เงนิทองหรือบคุคลต่างๆ ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งจากเราไป 

อาจจะถกูขโมยไป ถูกแย่งชงิไป ตายไปหรือหนีจากเราไป ดว้ยความตัง้ใจหรือไมก่็ตาม 

เมือ่เกดิแลว้ก็จะทาํใหม้คีวามทกุขใ์จมาก เศรา้โศกเสยีใจมาก และอาจจะทาํใหไ้ม่

สามารถอยู่ต่อไปได ้อาจจะตอ้งฆ่าตวัตายตามสิง่ทีร่กัไป น้ีคอืทางของคนทีไ่มฉ่ลาด ทาง

ของความหลง จะเป็นอย่างน้ี ถา้ยงัแสวงหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอกอยู่ ก็จะตอ้งมี

ความทกุขเ์ป็นของแถมมาตลอดเสมอเลย แต่ถา้ทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็จะ

ไดสุ้ขทีไ่มม่ทีกุขเ์จอืปน ไมว่า่จะสูญเสยีอะไรไป เช่นทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคล

ทีร่กัเคารพไป จะไมท่าํใหเ้ราเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะใจมคีวามสุข

หลอ่เลี้ยงอยู่น ัน่เอง ไม่อาศยัความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอก จากบคุคลต่างๆ 

จงึควรหนัเขา้มาสรา้งความสุขในใจดกีวา่ เป็นความสุขทีถ่าวร ทีใ่หค้วามอิม่ความพอไป

ตลอดอนนัตกาล จติของพระพทุธเจา้และจติของพระสาวกเป็นจติทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ย

ความสุขความพอ จงึไมต่อ้งไปแสวงหาความสุขในภพต่อไป จติอยู่ในพระนิพพาน จติ

เป็นพระนิพพาน เป็นจติทีเ่ต็มไปดว้ยความสุข ไมม่คีวามหวิ ความอยาก จงึไมต่อ้งไป

เกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ถา้มเีกดิก็ตอ้งมแีก่เจ็บตายตามมา มทีกุข ์

ตามมา น้ีคอืทีไ่ปของผูท้ีย่งัไมไ่ดช้าํระจติใจ ไมไ่ดช้าํระความหลง ไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม จน

ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุขอย่างเต็มทีน่ ัน่เอง จงึตอ้งปฏบิตัธิรรมกนั ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

นัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ ศึกษาธรรมะ เพือ่ใหเ้กดิความฉลาด เกิดปญัญา เพือ่จะได ้
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ตดัความหลงต่างๆ ทีส่รา้งความโลภ ความโกรธ ความอยากใหก้บัจติกบัใจ เมือ่ได ้

ปฏบิตัแิลว้จติใจจะมอีาวุธทีจ่ะทาํลายความหลง ความโลภ ความโกรธ ความอยากต่างๆ

ใหห้มดไป เมือ่ถูกทาํลายหมดไปแลว้ใจก็จะไมห่วิ ไมอ่ยาก ไมต่อ้งการอะไร มแีต่ความ

อิม่ ความสุข ความพอ น้ีคอืทางเลอืกของเรา เราจะเลอืกไปทางไหน ไปทางภายนอกก็

ได ้คอืไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก แลว้ก็ตอ้งทกุขไ์ปกบัสิง่ต่างๆ เมือ่จากเราไป  

หรือไปทางธรรม ตดัสิง่ต่างๆภายนอก ไมเ่อาแลว้ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่ว ไปดืม่ 

ไปกนิ ไปดู ไปฟงั มาหาความสุขจากการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่

ทาํสมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เจริญปญัญา ใหรู้ท้นัวา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ลว้นเป็นไตรลกัษณ์

ท ัง้สิ้น คอืไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไม่มตีวัตน ถา้รูต้ามความเป็นจริงแลว้ก็จะไมห่ลงกบัสิง่

ต่างๆ จะไมอ่ยากใหส้ิง่ต่างๆอยู่ไปนานๆ เพราะไมม่อีะไรอยู่ไปไดต้ลอด ร่างกายก็อยูไ่ป

ไมต่ลอด ๘๐ ๙๐ ปีก็ตอ้งตายไป ร่างกายของคนอืน่ก็เช่นเดยีวกนั ทรพัยส์มบตัขิา้วของ

เงนิทองต่างๆ ก็ตอ้งหมดไปเมือ่เราตายไป น้ีคอืความไม่เทีย่งของสิง่ต่างๆ ทีเ่รามองไม่

เหน็กนั เพราะไมค่ดิกนั ไมก่ลา้คดิ เพราะกลวัวา่คดิแลว้จะตายตามความคดิไป น้ีเป็น

ความคดิของคนโง ่ คนจะตายไมต่ายไมไ่ดอ้ยู่ทีค่ดิหรือไมค่ดิ มใีครไมต่ายบา้งจากการ

ไมค่ดิถงึความตาย ก็ตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ มแีต่คนทีค่ดิน้ีแหละทีจ่ะไมต่ายเพราะจะไมไ่ป

เกดิอกีต่อไป คนทีค่ดิจะรูว้า่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย จะไมไ่ป

แสวงหาร่างกายใหมอ่กี เพราะรูว้า่ไมว่า่จะไดม้ากี่ร่าง ก็ตอ้งตายทกุร่าง จงึไมไ่ปหาร่าง

ใหม ่ เช่นพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายท่าน หลงัจากร่างกายของท่านตายไป

แลว้ ท่านก็ไมไ่ปหาร่างใหมอ่กีต่อไป เพราะท่านคดิ ท่านรูท้นัวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ถา้

เป็นเช่นนัน้ก็อย่าไปเกดิ ถา้ไมอ่ยากจะตายก็อย่าไปเกดิ  

แต่พวกเราไมค่ดิกนั เวลาตายไปแลว้ก็ยงัอยากจะไปเกดิอกี พอไปเกดิแลว้ก็ไมอ่ยากจะ

ตาย แต่ก็หนีความตายไมพ่น้ พอตายแลว้ก็อยากจะไปเกดิอกี ก็จะเป็นอย่างน้ีอยู่รํา่ไป 

เพราะไมก่ลา้คดิถงึเรื่องความตาย แต่ถา้คดิถงึความตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออกแลว้ 

สอนเราอยู่เสมอวา่เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ คดิอย่าง

น้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไมก่ลวัตาย ไมย่ดึไม่ตดิกบัร่างกาย จะเป็นจะตายกจ็ะไมวุ่น่วาย น้ี
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คอืวธิีทาํใหเ้ราฉลาด เมือ่ฉลาดแลว้ก็จะไม่ทกุข ์สาเหตทุีเ่ราทกุขก์็เพราะเราโง ่หลงไปยดึ

ไปตดิกบัสิง่ต่างๆ แลว้ก็อยากไมใ่หจ้ากเราไป พอจากไปกร็อ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจ 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ในขณะทีอ่ยู่ก็มแีต่ความกงัวล ความหวาดกลวั กลวัวา่จะจากเรา

ไป กลวัวา่จะเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี น้ีก็เป็นเพราะไมค่ดินัน่เอง ไมค่ดิถงึความจริง ถา้

คดิแลว้ใจจะรบัได ้ เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ต่างๆ เพยีงแต่ไปหลงไปยดึ

ไปตดิเท่านัน้เอง แลว้ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัใจไปตลอด แต่พอไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ ก็

เกดิความทกุข ์ ความหวาดกลวั ความวุน่วายใจขึ้นมา ถา้คดิแลว้ใจจะฉลาด จะไมท่กุข ์

ไมวุ่น่วายใจ มอีะไรก็มไีด ้หมดก็หมดไป ไมวุ่น่วาย เพราะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา มมีามี

ไป เหมอืนวนัน้ีเรามาเจอกนั เดีย๋วก็ตอ้งจากกนั ก็ไมวุ่น่วายใจ เพราะไมไ่ดอ้ยากใหอ้ยู่

ดว้ยกนัไปตลอด ถา้อยาก พอตอ้งแยกทางกนัไป ก็จะเสยีอกเสยีใจ วุน่วายใจ ก็มอียู่

เท่าน้ี ความสุขความทกุขข์องใจ อยู่ทีค่วามโงห่รือความฉลาด ถา้โงก่็จะทกุข ์ เพราะจะ

ยดึจะตดิจะอยากกบัสิง่ต่างๆอยู่เรื่อยๆ อยากแลว้ก็ไมไ่ดส้มใจอยาก เพราะตรงขา้มกบั

ความเป็นจริง แต่ถา้ฉลาดก็จะไมอ่ยาก จะยนิดตีามมตีามเกดิ มอีะไรก็ยนิด ีเวลาไม่มกี็

ไมเ่สยีใจ คนฉลาดจะเป็นอย่างน้ี  

ถา้อยากจะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมวุ่น่วายใจ ก็อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ ใหรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุ

อย่างมาไดไ้ปได ้ตอ้งการอะไรทีจ่าํเป็นก็หามา เมือ่หมดไปก็หาใหม ่ถา้หาไมไ่ดก้็อยู่แบบ

ไมม่กี็ได ้ อยู่แบบไมม่กี็อยู่ได ้ อย่างพระสงฆอ์งคเ์จา้ก็ไมม่อีะไรมากมายเหมอืนกบัเรามี

กนั ก็มเีพยีงปจัจยั ๔ เท่านัน้ คอืมกีฏุไิวอ้าศยัอยู่ มบีาตรไวบ้ณิฑบาต มยีาไวร้กัษาโรค 

มจีวีรไวนุ่้งห่ม เท่าน้ีก็อยู่ไดแ้ลว้ อยู่ทีใ่จเท่านัน้เอง ถา้ใจโงใ่จก็หลงอยากจะไดส้ิง่ต่างๆ 

คดิวา่ไดม้ามากเท่าไรยิง่มคีวามสุขมากขึ้นเท่านัน้ แต่หารูไ้มว่า่ยิง่มมีากเท่าไรก็ยิง่มคีวาม

ทกุขม์ากขึ้นไป เพราะห่วงกงัวล ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆนัน้เอง แต่ถา้ไมม่เีลยก็ไมม่ปีญัหา

อะไร เพราะไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งมอีะไรมากมาย ถงึแมไ้มม่ร่ีางกายใจก็อยู่ได ้ เช่นตาย

ไปแลว้บางทกี็ไมไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไมไ่ดเ้กดิเป็นเดรจัฉาน ถา้เป็นอานิสงสห์รือเป็น

วาระของบญุทีจ่ะส่งผล ก็เกดิเป็นเทวดา เป็นเทพ เป็นพรหม ทีไ่มม่ร่ีางกายเหมอืนกบั

มนุษยแ์ละเดรจัฉานท ัง้หลาย ใจน่ีแหละเป็นตวัเทพ เป็นตวัพรหม เพราะบญุเป็นผูส้รา้ง

เทพ สรา้งพรหมใหเ้กดิขึ้นในใจ หรือถา้เป็นวาระของบาปทีจ่ะตอ้งส่งผล ใจก็จะตอ้งไป
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เป็นสตัวน์รกบา้ง เป็นเปรตบา้ง ก็ใจตวัน้ีเอง โดยมบีาปเป็นผูส้รา้งนรกขึ้นมาในใจ สรา้ง

เปรตขึ้นมาในใจ เวลาทีห่วิทีอ่ยากอยู่ตลอดเวลา กนิเทา่ไรไมรู่จ้กัพอ นัน่แหละกาํลงัมี

เปรตอยู่ในใจ หรือเวลามคีวามรุมรอ้น อาฆาตพยาบาท มคีวามโกรธ มคีวามเกลยีด 

อย่างน้ีก็ใจกาํลงัเป็นนรกเพราะบาปทีท่าํไว ้ 

เรื่องของใจจงึไมเ่หมอืนเรื่องของกาย ถา้เป็นเรื่องของกายมปีจัจยั ๔ กพ็อแลว้ มากกวา่

นัน้ก็เป็นเรื่องของกเิลส มปีจัจยั ๔ แลว้ยงัไมพ่อ ตอ้งมสีาม ีมภีรรยา มโีทรทศัน ์มวีทิย ุ

มเีครื่องอาํนวยความสุขต่างๆ ซึง่เป็นอาหารของกเิลส ของความโลภ ของความอยาก

ต่างๆ มมีากเท่าไรก็ยิง่สรา้งความทกุขใ์หก้บัใจมากขึ้นไปเท่านัน้ ทกุวนัน้ีเรามคีวามสุข

หรือมคีวามทกุขก์นั ถามตวัเราดูก็รู ้ เรามอีะไรต่างๆมากมายก่ายกอง แต่ก็ยงัตอ้งรอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ตอ้งโกรธ ตอ้งเสยีใจ ตอ้งวุน่วายใจ ตอ้งกลวั ตอ้งห่วง เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ 

แต่เราไมดู่กนัเลย ไมรู่ว้า่มอีะไรอยู่ในใจของเรา แทนทีจ่ะแกม้นักลบัไปเสริมสรา้งใหม้นั

มมีากยิง่ขึ้นไป เวลามทีกุขก์็ออกไปเทีย่ว ออกไปซื้อขา้วซื้อของอกี ก็ยิง่สรา้งความทกุข ์

เพิม่มากขึ้นไปอกีโดยไมรู่ต้วั แทนทีจ่ะเขา้วดัทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการทาํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์ฟงัเทศนฟ์งัธรรม นัง่สมาธิ ปลงอนิจจงัทกุขงัอนนัตตา กไ็ม่

ทาํกนั ความทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆ จงึไมห่มดไปจากจติจากใจของเรา แต่วนัน้ีเรา

ไดม้าวดัแลว้ ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็อยู่ที่เราวา่จะฉลาดพอทีจ่ะเอาไปปฏบิตัไิดห้รือไม ่ หรือ

ยงัแพค้วามโงอ่ยู่ ยงัถูกความโงฉุ่ดลากใหไ้ปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอกอยู่ ถา้ยงั

เป็นอย่างน้ีอยู่ก็ถอืวา่เป็นกรรมของสตัว ์ ถา้ยงัไมรู่จ้กัแกไ้ขปญัหาของตนเอง ปลอ่ยให ้

หมกัหมมอยู่ต่อไป เวลาทกุข ์ เวลาเศรา้โศกเสยีใจ เวลาวุน่วายใจ ก็ไมม่ใีครช่วยเราได ้

เราตอ้งเป็นผูช่้วยตวัเราเอง อตัตา ห ิ อตัโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ดว้ยการ

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ถงึจะพึง่ตวัเราเองได ้ ถงึ

จะหลดุพน้จากความทกุข ์ความวุน่วายใจท ัง้หลายได ้อย่างอืน่ทาํไมไ่ด ้ตอ้งมาทางน้ีทาง

เดยีวเท่านัน้ ทางของทาน ศีล ภาวนา ของการทาํความด ีละเวน้ความชัว่ ชาํระจติใจให ้

สะอาดหมดจด ทางน้ีเท่านัน้ทีจ่ะพาเราไปสู่ความสุข ความหลดุพน้จากความทกุขอ์ย่าง

แทจ้รงิ จงึขอฝากทางเลอืกท ัง้ ๒ ทางน้ีใหท้่านไดน้าํไปพนิิจพจิารณาและไปปฏบิตั ิ เพือ่

ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๘ 

กเิลสไม่มีวนัหยดุ 
๑๕ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

ถงึแมต้อนน้ีจะออกพรรษาแลว้ แต่การปฏบิตัขิองพวกเราก็ยงัตอ้งทาํกนัต่อไปอยา่ง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมไ่ดห้ยุดทาํงานหลงัจาก

ออกพรรษาแลว้ กเิลสทาํงานตลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง ท ัง้ในเวลาตื่นและในเวลาหลบั เรา

จงึตอ้งมาทีว่ดักนัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่กาํจดัปราบปรามกเิลสความเศรา้

หมองท ัง้หลาย ใหอ้อกไปจากจติจากใจ อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็คอยควบคุมไมใ่หเ้จริญเตบิโต 

กเิลสก็เป็นเหมอืนตน้ไม ้ การทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ก็เป็นเหมอืนกบัการตดักิ่งตดักา้น

ของตน้ไม ้ ถงึจะไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะตดัลาํตน้และขดุรากถอนโคนได ้ ก็ยงัดกีวา่ปลอ่ยให ้

เจริญเตบิโตไปเรื่อยๆ อย่างนอ้ยก็ยงัคอยปราบ คอยปราม คอยป้องกนั ไมใ่หก้เิลส 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เจริญใหญ่โตจนไมส่ามารถทีจ่ะต่อสูก้บัมนัได ้การมาที่

วดัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ ต่อการปราบปรามต่อสูก้บั

ความเศรา้หมอง ทีเ่กดิจากกเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงท ัง้หลาย ถา้มาได ้

มากกวา่ครัง้หน่ึงยิง่ดใีหญ่ เพราะการมาวดั มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล ก็เหมอืนกบั

การตดักิ่งตดักา้นของตน้ไม ้ ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรม เช่นนัง่สมาธิ ก็เหมอืนกบัการตดัลาํตน้ 

ถา้ไดเ้จริญปญัญา คอืวปิสัสนา ก็เท่ากบัไดข้ดุรากถอนโคนของตน้ไม ้ คอืกิเลสตณัหา 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆใหห้มดสิ้นไป จนไมส่ามารถเจริญงอกงามไดอ้กี

ต่อไป 

กเิลสก็เช่นเดยีวกนั เมือ่ถูกทาํลายดว้ยอาํนาจของปญัญาแลว้ ก็จะไมฟ้ื่นกลบัคนืมาอกี 

ไมก่ลบัมาสรา้งความโลภ ความโกรธ ความหลงใหก้บัเราเมือ่ไมม่โีลภโกรธหลงแลว้ 

ความเศรา้หมอง ความทกุข ์ความเสยีใจ ความเศรา้โศก ความวุน่วายใจต่างๆ ก็จะไมม่ี

หลงเหลอือยู่ในจติในใจ กลายเป็นจติของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ ผูส้ิ้นกเิลสแลว้ 
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เป็นรางวลัทีเ่ราจะไดร้บัตามลาํดบัแห่งการมาวดั มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรมกนั เราจงึตอ้งมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร เพราะความ

ขยนัหม ัน่เพยีรน้ีเท่านัน้ทีจ่ะพาใหเ้ราไปถงึจดุหมายปลายทาง ทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตไ์ดไ้ปถงึกนั ถา้มแีต่ความเกยีจครา้น ไมอ่ยากจะมาวดั ไม่อยากจะทาํบญุ ไม่

อยากจะรกัษาศีล ไมอ่ยากจะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมอ่ยากจะนัง่สมาธิไหวพ้ระสวดมนต ์

ไมอ่ยากจะพจิารณา อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เราก็จะไมส่ามารถยกตวัของเราใหอ้ยู่เหนือ

ความทกุขท์ ัง้หลาย ทีจ่ะตามมากบัความแก่ กบัความเจ็บ กบัความตาย กบัการพลดั

พรากจากกนัได ้ เราจงึตอ้งสรา้งความขยนัหม ัน่เพยีรขึ้นมาใหไ้ด ้ ถงึแมจ้ะลาํบากลาํบน

อย่างไร ก็ตอ้งคอยสอนตวัเราวา่ สิง่ทีเ่รากาํลงัตะเกยีกตะกายกาํลงัทาํกนัอยู่น้ี จะทาํให ้

จติใจของเราอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข อยู่ไกลจากความทกุขค์วามวุน่วายท ัง้หลาย  

ตอ้งคอยเตอืนสต ิ คอยราํลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ราํลกึถงึพระพทุธเจา้

และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ผูเ้ป็นแบบฉบบัทีด่เีลศิ วา่ท่านก็ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ 

ไมไ่ดเ้ป็นพระอริยสงฆ ์ แบบนอนกบัหมอนอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

แต่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งตะเกยีกตะกาย ตอ้งขวนขวาย ตอ้งพากเพยีร ตอ้งขยนัทาํความด ี

ขยนัละความชัว่ ขยนัชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลง กเิลส ตณัหาความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดสิ้นไป เราจงึตอ้งมคีวาม

ขยนัหม ัน่เพยีร ในการสรา้งสิ่งที่ดีท ัง้หลายใหเ้กดิข้ึน กาํจดัสิ่งที่ไม่ดีท ัง้หลายใหห้มดไป 

รกัษาความดีที่มีอยู่ใหค้งไว ้ และป้องกนัไม่ใหค้วามไม่ดีท ัง้หลายที่ไดก้าํจดัไปแลว้ให ้

หวนกลบัคืนมาอกี ถา้ยงัไมเ่คยทาํบญุตกับาตรอย่างจรงิจงั ก็ควรมาทาํบญุทาํทานตกั

บาตรกนั ถา้ไดท้าํบญุทาํทานตกับาตรอยู่แลว้ก็ตอ้งรกัษาไวใ้หไ้ด ้อย่าหยุด ตอ้งทาํต่อไป 

ถา้ทาํเฉพาะช่วงเขา้พรรษา พอออกพรรษาแลว้ก็หยุดทาํ ก็จะไมไ่ดป้ระโยชนเ์ท่าทีค่วร 

เพราะจติใจก็เหมอืนกบัตน้ไมท้ีต่อ้งมนีํา้หลอ่เลี้ยงอยู่ตลอด ถา้ขาดนํา้แลว้ก็จะตอ้งเฉา

ตายไป จติใจก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งอาศยัความด ีเช่นการทาํบญุใหท้านเป็นเครื่องหลอ่เลี้ยง 

ถา้หยุดทาํบญุ หยุดตกับาตร หยุดใหท้าน จติใจก็จะขาดนํา้หลอ่เลี้ยง ก็จะเหีย่วแหง้ ไม่

มคีวามสุข มแีต่ความวุน่วายใจ ความรุมรอ้น มคีวามทกุขใ์จ ถา้ไดท้าํอยู่แลว้เราก็ตอ้ง

ทาํต่อไป ตอ้งรกัษาใหค้งไว ้ 
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ส่วนบาปความไมด่ ี เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด

มดเทจ็โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา ถา้ยงัไมไ่ดล้ะก็ตอ้งละกนั วนัน้ีก็ไดส้มาทานศีล 

๕ ไดต้ ัง้ใจวา่อย่างนอ้ยทีสุ่ดวนัน้ีจะตอ้งรกัษาศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ีใหไ้ด ้ จะละเวน้จากการฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณีพูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง เสพสุรายา

เมา ซึง่เป็นการละบาปการกระทาํทีไ่มด่ ี ถา้รกัษาศีลอยู่เป็นประจาํแลว้ ก็ตอ้งรกัษาไวใ้ห ้

ด ี อย่าใหข้าดหายไป ใหเ้หน็ศีลเป็นเหมอืนกบัเพชรนิลจนิดาเป็นแกว้แหวนเงนิทองทีม่ ี

คุณค่ามาก ความจริงแลว้ศีลมคุีณค่ายิง่กวา่ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆในโลกน้ี 

ถา้มศีีลแลว้จะไดไ้ปสู่ทีด่ ี ไดอ้ยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข การมแีกว้แหวนเงนิทอง เพชรนิล

จนิดา ไมไ่ดเ้ป็นเครื่องรบัประกนัใหเ้ราอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข ใหไ้ปสู่ทีด่ไีด ้ เพราะส่วน

หน่ึงก็ขึ้นอยู่กบัการหาสมบตัต่ิางๆมา ถา้หามาดว้ยความสุจริตก็ไมเ่ป็นไร ไมม่โีทษ

ตามมา ถา้หามาดว้ยวธิีทจุริต เช่นไปฉอ้โกง โกหกหลอกลวง เพือ่ใหไ้ดท้รพัย ์ ขา้วของ

ต่างๆมา ก็จะขาดทนุเพราะผดิศีลผดิธรรม เมือ่ตายไปก็จะไมไ่ดไ้ปสู่สุคต ิไมไ่ดไ้ปเกิดที่

ด ี แต่จะตอ้งไปสู่อบายภูมใิดอบายภูมหิน่ึง เพราะการกระทาํทีผ่ดิศีลธรรมเป็นเหตุ

นัน่เอง ดงัในทา้ยศีลทีไ่ดแ้สดงไวส้กัครู่น่ีว่า สเีลนะ สคุติง ยนัติ ศีลเป็นเหตใุหไ้ดไ้ปสู่

สุคต ิ คอืภพของมนุษย ์ ของเทวดา ของพรหม ของพระพทุธเจา้พระอรหนัต ์ ของพระ

อริยเจา้ท ัง้หลาย ทีต่อ้งมศีีลพาไป  

ถา้ปรารถนาความเจริญของจติใจ กต็อ้งหม ัน่รกัษาศีลไวใ้หด้ ี ถา้ยงัไมเ่คยรกัษาก็ควร

เพยีรรกัษา เพยีรสรา้งใหม้ขีึ้นมา ถา้มอียู่แลว้ก็เพยีรป้องกนัไมใ่หสู้ญหายไป เหลา่น้ีคอื

ความพากเพยีรทีจ่ะทาํใหเ้รากา้วหนา้เจริญรุ่งเรือง ร่มเยน็เป็นสุขอย่างแทจ้ริง นอกจาก

การทาํบญุใหท้านรกัษาศีลแลว้ ก็ยงัตอ้งปฏบิตัธิรรมอกีดว้ย เพราะการรกัษาศีลกบัการ

ใหท้าน เป็นเพยีงการตดักิ่งกา้นสาขาของกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลายเท่า

นัน้เอง ยงัไมไ่ดท้าํลายมนั ถา้เผลอปลอ่ยไวส้กัระยะหน่ึง ก็จะงอกงามออกมาอกี 

เหมอืนกบัตน้ไมท้ีถู่กตดักิ่งกา้นต่างๆทิ้งไป แลว้ถูกทิ้งไวส้กัระยะหน่ึง ก็จะงอกงาม

ออกมาอกี เพราะรากและตน้ยงัไมไ่ดถู้กทาํลายไป กเิลสตณัหาก็เป็นเช่นเดยีวกนั ราก

และตน้ของกเิลสตณัหาไมไ่ดถู้กทาํลายไปดว้ยการทาํบญุใหท้านรกัษาศีล แต่จะถกู

ทาํลายดว้ยการเจริญสมาธิและปญัญาเท่านัน้ ถา้ยงัไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ ยงัไมไ่ดเ้จริญปญัญา
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ก็ควรเริ่มทาํกนั ไดท้าํบญุทาํทานรกัษาศีลกนัแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งนัง่ทาํสมาธิ ซึง่มหีลาย

วธิีดว้ยกนั วธิีไหนก็ไดท้ีถู่กกบัเรา เหมอืนกบัทางทีม่าทีว่ดัก็มาไดห้ลายทาง มาทางดา้น

หนา้วดัก็ได ้มาทางดา้นหลงัวดัก็ได ้ก็มาถงึวดัเหมอืนกนั  

การทาํสมาธิเป็นการทาํจติใจใหส้งบ ใหต้ ัง้ม ัน่ ใหน่ิ้ง ไมใ่หแ้กวง่ไปแกวง่มาตามอารมณ์

ต่างๆ ก็ทาํไดห้ลายวธิีดว้ยกนั สาํหรบัคนส่วนใหญ่ในเบื้องตน้ วธิีทีง่า่ยทีสุ่ดก็คอืการไหว ้

พระสวดมนต ์ จะนัง่ขดัสมาธิหลบัตาแลว้ก็สวดมนตไ์ปภายในใจเลยก็ได ้ สวดมนตบ์ท

ไหนก็ไดท้ีจ่าํไดข้ึ้นใจ ก็สวดไปในใจไปเรื่อยๆ ขอ้สาํคญัเวลาสวดตอ้งมสีตอิยู่กบัการ

สวด อย่าใหใ้จเผลอไปคดิถงึเรื่องต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องทีเ่กดิมาแลว้ในอดตีก็ด ีทีย่งัไม่

เกดิขึ้นมาในอนาคตก็ด ี ตอนทีน่ ัง่สวดมนตอ์ยู่น ัน้ อย่าไปคดิถงึอะไรท ัง้สิ้น ถา้มสีตจิะรู ้

วา่กาํลงัอยู่กบับทสวดมนตห์รือไม ่ ถา้ไมอ่ยู่พอรูต้วัก็ตอ้งดงึจติกลบัมาสวดต่อ อย่าสวด

ไปแลว้คดิไปดว้ยเพราะจติจะไมน่ิ่ง ไมต่ ัง้เป็นสมาธิ จะไมส่งบ เวลาทาํสมาธิสิ่งที่สาํคญั

ที่สดุกค็ือการมีสติ สตกิ็คอืการระลกึรู ้ รูว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู ่ รูว้า่กาํลงัอยู่ทีไ่หน รูว้า่กาํลงั

สวดมนตอ์ยู่หรือไม ่ หรือสวดไปแลว้ก็คดิไปดว้ย ถา้เป็นอย่างน้ีก็ตอ้งหยุดคดิ และหนั

กลบัมาสวด สวดไปเรื่อย ๆ การสวดมนตน้ี์จะตอ้งใชเ้วลานานหน่อยกวา่จติจะน่ิง กวา่

จติจะสงบได ้ แต่เป็นวธิีทีง่า่ย สวดไปเรื่อย ๆ อย่าไปคดิอะไรสกัครึ่งช ัว่โมง สกัช ัว่โมง

หน่ึง แลว้จะรูส้กึมคีวามสุขใจ อิม่ใจ สบายใจ  

ถา้รูส้กึอยากจะหยุดสวดตอนนัน้ จะหนัมาดูลมหายใจเขา้ออกต่อก็ได ้ดูลมหายใจเขา้ลม

หายใจออก โดยไมต่อ้งบงัคบัลมใหห้ายใจส ัน้หรือหายใจยาว หายใจส ัน้ก็รูว้า่หายใจส ัน้ 

หายใจยาวก็รูว้า่หายใจยาว ลมหยาบก็รูว้า่หยาบ ลมละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด แมล้มจะ

หายไปหมด ก็ไมต่อ้งวติกไมต่อ้งกลวั อย่าไปคดิวา่ไมม่ลีมหายใจแลว้ร่างกายจะตาย 

เพราะไมม่ใีครตายจากการกาํหนดดูลมเขา้ออก เป็นความละเอยีดของลมและจติ จนทาํ

ใหรู้ส้กึวา่ไมม่ลีมหายใจ แต่ความจริงยงัหายใจอยู่ แต่นานๆจะหายใจสกัครัง้หน่ึง ไม่

เป็นปญัหาอะไร ถา้กลวัจติจะถอนออกมา แทนทีจ่ะดิง่ลงสู่ความสงบอย่างเต็มที ่ จะไม่

กลา้ปฏบิตัต่ิอ ก็จะไปไมถ่งึจดุทีต่อ้งการไป คอืความสงบน่ิง ตัง้ม ัน่อยู่ในความสุข อยู่ใน

ความอเุบกขา คอืปลอ่ยวาง เหลอืแต่สกัแต่ว่ารู ้ อยู่ตามลาํพงัของจติ เป็นเอกคัคตา
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รมณ์ น้ีคอืเป้าหมายของการนัง่ทาํสมาธ ิ ตอ้งการใหจ้ติเขา้ไปสู่จดุนัน้ เพือ่จติจะได ้

พกัผ่อน ไดเ้ตมินํา้มนั เตมิอาหาร ทีไ่ดจ้ากความสงบ เมือ่จติไดพ้กัเต็มทีใ่นสมาธิแลว้ 

เมือ่ถอนออกมาจะมกีาํลงั มพีลงั มคีวามสดชื่นเบกิบาน มกีาํลงัใจ ในขณะทีจ่ติสงบน่ิง

อยู่น ัน้ อย่าดงึจติออกมา ปลอ่ยใหพ้กัใหเ้ต็มที ่ เหมอืนกบัคนนอนหลบั อย่าไปปลกุ 

ปลอ่ยใหน้อนใหเ้ต็มที ่ เมือ่นอนพอแลว้ก็จะตื่นขึ้นมาเอง จติก็เช่นเดยีวกนั ถา้สามารถ

เขา้ไปสู่จดุของความสงบไดอ้ย่างเต็มทีแ่ลว้ ในขณะนัน้จติจะไมค่ดิไมป่รุงถงึเรื่องอะไร

ท ัง้สิ้น ไมร่บัรู ้ ไมส่นใจกบัเรื่องต่างๆ จะอยู่กบัความสงบ อยู่กบัความอเุบกขาวางเฉย 

จะไมม่อีะไรมารบกวนจติใจไดเ้ลยในขณะนัน้ ก็อย่าไปดงึจติออกมา ปลอ่ยใหอ้ยู่อย่าง

นัน้จนกวา่จะอิม่จะพอ แลว้ก็จะถอนออกมาเอง น้ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการสวดมนต ์

จากการกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก  

เมือ่จติถอนออกมาแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งดงึจติมาเจริญปญัญา อย่าปลอ่ยใหค้ดิไปตาม

นิสยัเดมิ เพราะจะไปคดิเรื่องโลภโกรธหลง คดิถงึเรื่องคนนัน้คดิถงึเรื่องคนน้ี แลว้ก็เกดิ

ความห่วงใย เกดิความกงัวลขึ้นมา ตอ้งบงัคบัจติใหค้ดิไปในทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน

ใหค้ดิ ใหพ้จิารณาร่างกายวา่ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา พจิารณาร่างกายของเราแลว้ ก็

พจิารณาร่างกายของคนอืน่ ซึง่เป็นเช่นเดยีวกนั ไม่วา่จะเป็นใครก็ตาม จะรูจ้กัหรือไม่

รูจ้กั ก็ตอ้งแก่เจ็บตายเหมอืนกนั ถา้ไปหลงยดึตดิเขา้ เวลาเขาแก่เจ็บตายไป ก็จะเสยีอก

เสยีใจ แต่ถา้ไมไ่ดย้ดึก็จะไมรู่ส้กึอะไร ปญัหาของพวกเราก็อยู่ตรงทีค่วามยดึตดิทีเ่กดิ

จากความหลงน้ีเอง ไมรู่ค้วามจริงของร่างกายวา่เป็นอย่างไร ไมรู่ว้า่ร่างกายตอ้งแก่ ตอ้ง

เจ็บ ตอ้งตายไป เพราะไมเ่จริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ ไมพ่จิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เลยเผลอไป 

อปุาทานความยดึตดิ ตณัหาความอยากก็จะตามมา รกัใครชอบใครก็อยากจะใหอ้ยูไ่ป

นานๆ เป็นการสรา้งความทกุขใ์หเ้กดิขึ้น เพราะฝืนความจริง ฝืนธรรมชาต ิ เช่นไมอ่ยาก

ใหฝ้นตกมนัก็ฝืนธรรมชาต ิ เวลามนัจะตก มนัไมฟ่งัใครท ัง้สิ้น เวลามนัจะตกมนัก็ตก 

เวลานํา้มนัจะท่วมมนัก็ท่วม สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอืเตรียมตวัป้องกนัไวก่้อน ถา้รูว้า่นํา้จะทว่ม

บา้นก็ขนของขึ้นทีสู่ง เวลานํา้ท่วมก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร  
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ร่างกายก็เช่นเดยีวกนั ถา้รูว้า่ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็เตรยีม

ตวัเตรียมใจไวเ้ท่านัน้เอง แลว้ใจไม่เสยีใจ ไมวุ่น่วายใจ เพราะใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย 

แต่เพราะความหลงทาํใหใ้จไปยดึไปตดิกบัร่างกาย แลว้อยากใหร่้างกายเป็นไปตามความ

อยาก อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ อยากไมใ่หแ้ก่ อยากไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ซึง่เป็นการฝืน

ธรรมชาต ิเหมอืนกบัไมอ่ยากใหฝ้นตกนัน่แหละ ถา้ไมไ่ดไ้ปกงัวลกบัเรื่องของฝน ปลอ่ย

ใหต้กไปตามเรื่องของเขา เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้จะทาํอะไรขา้งนอกบา้น ก็ไมอ่ยากจะ

ใหฝ้นตก พอฝนตกขึ้นมาก็วุน่วายใจ เดอืดรอ้นใจ ดงันัน้ความทกุข ์ ความวุ่นวายใจ 

ความเดอืดรอ้นใจนัน้ ไม่ไดอ้ยู่ทีฝ่นฟ้า ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามแก่ ความเจ็บ ความตาย ไมไ่ด ้

อยู่ทีก่ารพลดัพรากจากกนั แต่อยู่ทีค่วามหลงทีไ่ปอยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมพ่ลดั

พรากจากกนั วธิีทีจ่ะแกค้วามหลงน้ีในเบื้องตน้ตอ้งทาํสมาธิก่อน ทาํจติใหส้งบใหน่ิ้งให ้

เยน็สบาย เมือ่จติออกมาแลว้จะมกีาํลงัพจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย จะ

พจิารณาไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาอนัยาวนาน จนตดิเป็นนิสยัไป เมือ่ตดิเป็นนิสยัไป

แลว้ ก็ไมต่อ้งไปบงัคบั จะรูอ้ยู่ตลอดเวลาวา่ตวัเราก็ด ี คนอืน่ก็ด ี จะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ 

ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ แลว้เวลาทีค่วามแก่ ความเจ็บ ความตายปรากฏขึ้นมา ก็จะรูส้กึ

เฉยๆ ไมต่ื่นเตน้ ไมห่วาดเสยีว ไมรู่ส้กึอะไรเพราะเขา้ใจแลว้ ไมม่คีวามอยาก ไมม่คีวาม

หลงมาหลอกใจแลว้  

ปญัหาของพวกเราอยู่ทีก่ารขาดปญัญา เพราะไมเ่จริญกนั ไมน่ ัง่สมาธิกนั ไมเ่จริญ

ปญัญา ไมพ่จิารณาความไมเ่ทีย่งของร่างกายกนั พอเวลาเกดิอะไรกบัร่างกายขึ้นมา 

จติใจก็กระสบักระส่าย วา้วุน่ขุน่มวั กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั จงึตอ้งมคีวามพากเพยีรใน

การปฏบิตัธิรรม หลงัจากทีไ่ดท้าํบญุใหท้าน รกัษาศีลอย่างต่อเน่ืองแลว้ ก็ควรนัง่สมาธิ

กนั ในเบื้องตน้ก็ไหวพ้ระสวดมนตไ์ปก่อน แลว้ถา้จติรูส้กึอยากจะหยดุสวดก็ดูลม

หายใจต่อไปดว้ยสต ิ เวลาลมหายใจเขา้ออกก็รูอ้ย่างนัน้ ไมต่อ้งตามลมออกไป ไมต่อ้ง

ตามลมเขา้มา ใหเ้พ่งอยู่ทีต่รงจดุลมสมัผสัแถวปลายจมกู หรือถา้รูส้กึชดัเจนทีก่ลาง

หนา้อก ก็กาํหนดรูอ้ยู่ตรงกลางหนา้อกก็ได ้ แลว้แต่จดุทีเ่ราเหน็วา่มนัชดั สามารถดูลม

ได ้ ก็ใหดู้อยู่ตรงนัน้ อาศยัลมเป็นเครื่องผูกใจ ไมใ่หใ้จลอยไปลอยมา เป็นเหมอืน

สมอเรือ ถา้อยากจะใหเ้รือจอดอยู่น่ิงๆ ไมใ่หล้อยไปตามกระแสนํา้ ก็ตอ้งทอดสมอไว ้
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ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้เวลานํา้พดัมาก็จะพดัเรือไปดว้ย ฉนัใดใจก็เป็นเหมอืนเรือลาํหน่ึง ถา้ไม่

ทอดสมอไวด้ว้ยการสวดมนต ์หรือเฝ้าดูลมหายใจเขา้ออก ก็จะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ 

พอมอีารมณ์อะไรมาสมัผสัก็ลอยตามไป พอมเีรื่องนัน้เขา้มาก็คดิตามไปเรื่อยๆ ต่อกนั

เป็นลูกโซ่ แต่ถา้มลีมหายใจเขา้ออกหรือบทสวดมนตเ์ป็นเครื่องผูกใจไว ้ อะไรจะมาฉุด

มาลาก ก็ไมส่ามารถฉุดลากไปได ้ เพราะมสีต ิ จะรูอ้ยู่ตลอดเวลา พอจติแวบไปคดิเรื่อง

นัน้คดิเรื่องน้ี ก็รูท้นั ก็จะหนักลบัมาหาลมหายใจ กลบัมาทีบ่ทสวดมนต ์ 

ถา้ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปจติจะมกีาํลงั จะลงเขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้ กระแส

อารมณ์ต่างๆก็จะไมส่ามารถมาฉุดลากจติไปได ้ในขณะนัน้ก็ไมต่อ้งเฝ้าดูลม ไมต่อ้งสวด

มนต ์ เพราะในขณะทีจ่ติสงบก็เหมอืนกบัเอาเรือขึ้นฝัง่ พอจอดอยู่บนฝัง่แลว้นํา้ก็ไม่

สามารถพดัเรือไปไหนได ้ ใจทีส่งบ ใจทีร่วมลงเป็นสมาธิ เป็นเอกคัคตารมณ์ ก็เป็น

เหมอืนกบัเรือทีไ่ดข้ึ้นฝัง่แลว้นัน่เอง อารมณ์ต่างๆจะไมส่ามารถมาฉุดลากจติไปได ้ ตอน

นัน้จติจะมคีวามสุขอย่างมาก เป็นความสุขทีเ่ราไมเ่คยสมัผสัมาก่อนท ัง้ชวีติ ความสุข

ต่างๆทีไ่ดส้มัผสัจากสิง่ต่างๆ จะไมม่อีานุภาพ ไมม่คุีณค่า ไม่มคีวามวเิศษเท่ากบั

ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบของจติเลย พระพทุธองคท์รงตรสัวา่ ความสุขอืน่ๆในโลกน้ี 

ไมเ่ลศิไมป่ระเสริฐเท่ากบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ผูใ้ดไดพ้บกบัความสุขแบบน้ีแลว้ 

จะสามารถสละสิง่ต่างๆในโลกน้ีไปได ้ เช่นพระพทุธเจา้ ทีท่รงเคยสมัผสัความสุขแบบน้ี

มาบา้งแลว้ ในสมยัทีย่งัไมไ่ดส้ละราชสมบตั ิ พอมโีอกาสมเีวลาก็ทรงสละราชสมบตัไิด ้

หมด เพือ่จะไดไ้ปสรา้งความสุขแบบน้ีใหม้มีากยิง่ขึ้นไป ใหม้อียู่ตลอดเวลา น้ีคอืสิ่งที่

พระพทุธเจา้ปรารถนาและไดใ้นทีสุ่ด หลงัจากทรงปฏบิตัธิรรม ทรมานกเิลส ต่อสูก้บั

กเิลสตณัหาอยู่ถงึ ๖ ปีดว้ยกนั จนในทีสุ่ดก็สามารถทาํลายกาํจดักเิลสตณัหาต่างๆให ้

หมดสิ้นไปจากจติจากใจได ้ จติใจสงบระงบัอยู่ตลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ในอริิยาบถใด จะ

เดนิ จะยนื จะนัง่ จะนอน ก็ไมม่คีวามฟุ้ งซ่าน ไมม่คีวามวุน่วาย ไมม่คีวามทกุขก์บัอะไร

ท ัง้สิ้น ไมต่อ้งหลบัตานัง่สมาธ ิ ก็สงบอยู่อย่างนัน้ เพราะเป็นความสงบของจติโดย

ธรรมชาต ิ ทีไ่ดร้บัการชาํระจนสะอาดบริสุทธิ์ ไมม่ตีวัทีจ่ะสรา้งความวุน่วายใจใหเ้กดิขึ้น 

คอืกเิลสตณัหา ความโลภ ความอยากต่างๆ เมือ่ถูกกาํจดัไปหมดแลว้ ก็ไมม่อีะไรมาทาํ

ใหจ้ติตอ้งทกุขวุ์น่วายใจอกีต่อไป น้ีคอืการชาํระการกาํจดักเิลสเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย 
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ทีพ่วกเราไดม้ากระทาํกนัอย่างต่อเน่ือง ไดท้าํกนัมาตลอดท ัง้พรรษา แลว้ก็ยงัจะทาํกนั

ต่อไป ขอใหม้คีวามแน่วแน่ม ัน่ใจกบัทางน้ี วา่เป็นทางทีถู่กตอ้ง เป็นทางทีจ่ะนาํมาซึง่

ความร่มเยน็เป็นสุข ความเจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริงขอใหเ้ชื่อในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์แลว้จะไมผ่ดิหวงั การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๙ 

สมัมาทิฐ ิ
๒๓ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นวนัปิยมหาราช วนันอ้มราํลกึถงึพระคุณอนัใหญ่หลวงของพระบาทสมเดจ็เจา้

พระอยู่หวัรชักาลที ่ ๕ พระปิยมหาราช ในพระบรมราชวงศจ์กัรี จงึใชโ้อกาสน้ีมาวดั มา

ทาํสิง่ทีด่ทีีง่าม ตามเยีย่งอย่างทีไ่ดท้รงบาํเพญ็ไว ้เพือ่ประโยชนสุ์ขแก่ชวีติจติใจ ถา้ไมไ่ด ้

รบัการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาดว้ยบญุดว้ยกศุลแลว้ ก็จะเป็นเหมอืนกบัตน้ไมท้ีข่าดนํา้ 

จะตอ้งเหีย่วแหง้เฉาตายไปในทีสุ่ด ชวีติจติใจคนเราก็เป็นเหมอืนตน้ไม ้ ทีต่อ้งมบีญุมี

กศุลหลอ่เลี้ยง ทาํใหส้ดชื่นเบกิบานร่มเยน็เป็นสุข เราจงึอยู่อย่างปราศจากการทาํบญุทาํ

กศุลไมไ่ด ้พระพทุธเจา้จงึไดท้รงกาํหนดวนัทาํบญุขึ้นมาอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่จะไดม้า

วดัมาบาํเพญ็บญุกศุลต่างๆ เช่นทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม โดยเฉพาะ

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัจติใจ ทีย่งัมดืบอดดว้ยอวิชชา

ความไมรู่ ้ ดว้ยโมหะความหลง จงึตอ้งอาศยัแสงสวา่งแห่งธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ประทานใหก้บัพวกเรา ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัธรรม

แลว้จะไดม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เหน็วา่อะไรเป็นเหตขุองความสุขทีแ่ทจ้รงิ อะไรเป็นเหตุ

ของความทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆ เมือ่รูแ้ลว้ก็จะสามารถแยกแยะได ้ สิง่ทีด่กี็บาํเพญ็ 

สิง่ทีไ่มด่กี็ละเวน้ เมือ่ไดท้าํสิง่ทีด่แีละละเวน้สิง่ทีไ่มด่แีลว้ ความสุขก็จะเป็นผลทีต่ามมา 

ความทกุขต่์างๆก็จะหายไปจากจติจากใจ  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึเป็นจดุเริ่มตน้ ของการกระทาํความดงีามท ัง้หลาย เหมอืนกบั

การเดนิทาง ทีจ่ะไปใหถ้งึจดุหมายปลายทางได ้ ก็ตอ้งมผูีบ้อกทางหรือมแีผนทีช่ี้ทาง ถา้

ไมม่แีผนที ่ ไมม่ผูีช้ี้ทาง ก็จะหลงทางได ้ จะไปไมถ่งึทีต่อ้งการจะไป จงึทรงตรสัวา่ กา

เลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดย้นิไดฟ้งัธรรมตามกาล เป็นคุณเป็น

ประโยชน ์เป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ เพราะเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็จะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง 
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ซึง่เหมอืนกบัมแีสงสวา่งนาํทาง หรือมตีาทีใ่สสวา่งไมม่ดืบอดนัน่เอง คนทีต่าใสสวา่งกบั

คนทีต่ามดืบอดย่อมมคีวามแตกต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิ คนทีม่ตีาดจีะไปไหนมาไหนก็

ไปไดอ้ย่างสะดวกสบายปลอดภยั แต่คนทีต่ามดืบอดถา้จะไปตามลาํพงัของตนย่อมเป็น

อนัตรายแก่ตนเอง เพราะไมรู่ว้า่สิง่ทีอ่ยู่ขา้งหนา้เป็นอะไรมอีะไรบา้ง มคุีณมปีระโยชนม์ี

โทษมภียัอย่างไรก็จะไมรู่ ้ แลว้ในทีสุ่ดก็จะตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรมต่างๆ เพราะมอง

ไมเ่หน็นัน้เอง ฉนัใดใจทีม่ดืบอดกบัใจทีม่แีสงสวา่งแห่งธรรม ก็เป็นอย่างนัน้ ใจทีม่ดื

บอดคอืใจทีม่มิีจฉาทิฐคิวามเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั ใจทีม่แีสงสวา่ง

แห่งธรรมคอืใจทีม่สีมัมาทิฐคิวามเหน็ชอบ เหน็ตามความเป็นจริง เหน็ทกุขเ์ป็นทกุข ์เหน็

สุขเป็นสุข เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง เหน็สิง่ทีไ่มม่ตีวัตนวา่ไมม่ตีวัตน เมือ่เหน็สิง่ต่างๆ

ตามความเป็นจริงก็จะไมม่คีวามหลง ความยดึตดิ ความอยากจะไดส้ิง่ต่างๆ  

เพราะเมือ่มองดว้ยธรรมะ มองดว้ยสมัมาทิฐคิวามเหน็ชอบแลว้ ก็จะเหน็วา่ไมม่อีะไรใน

โลกน้ีทีจ่ะใหค้วามสุขอย่างแทจ้รงิ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นมคีวามทกุขแ์ถมตดิมา

ดว้ย เป็นเหมอืนเงาตามตวั ไดอ้ะไรมาในเบื้องตน้ก็จะมคีวามสุข แลว้ต่อไปก็กลายเป็น

ภาระทีต่อ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งห่วง ตอ้งกงัวล ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ เสยีอกเสยีใจ เมือ่

พลดัพรากจากกนัไป แต่เรามกัจะไมค่่อยคดิกนั มกัจะไมเ่หน็กนั เพราะไมไ่ดศึ้กษา 

ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะ คาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ การฟงัเทศนฟ์งัธรรม

เพยีงครัง้เดยีวจงึไมพ่อ เหมอืนกบัการรบัประทานอาหารเพยีงคาํเดยีว ไมพ่อใหเ้กดิ

ความอิม่ขึ้นมาได ้ ตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ ฟงัอยู่บ่อยๆจนจาํฝงัอยู่ในจติในใจ แลว้จะไมล่มื 

จะเป็นประโยชน ์ แต่ถา้ฟงัแลว้ผ่านไป เขา้หูซา้ยแลว้ก็ออกหูขวา สิง่ทีด่ทีีง่ามต่างๆทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัก็จะเหมอืนควนัไฟทีจ่างหายไป จงึตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ ในขณะทีฟ่งัก็ตอ้งมคีวาม

สงบกาย สงบวาจา สงบใจ สงบกายสงบวาจาคอืศีล สงบใจคอืสมาธิ เมือ่มศีีลมสีมาธิ

รองรบัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็จะเกดิปญัญาเกดิสมัมาทิฐ ิ เมือ่มปีญัญามี

สมัมาทฐิ ิ จติก็จะหลดุพน้จากความหลงความงมงายความยดึม ัน่ถอืม ัน่ต่างๆ หลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง น้ีคอือานิสงสข์องการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ  
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จงึไมค่วรมองขา้มไป ควรกาํหนดใหม้เีวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้า

วดัก็สามารถฟงัหรืออ่านธรรมะทีบ่า้นได ้ หนงัสอืดีๆ ก็มมีาก เทปธรรมะก็มมีาก ซดีกี็มี

มาก ถา้สนใจสกัอย่างแลว้รบัรองไดว้า่จะไมข่าดธรรมะ จะมธีรรมะหลอ่เลี้ยงจติใจ

ตลอดเวลา ในเบื้องตน้ก็ตอ้งพยายามอดัธรรมะเขา้ไปในใจ เพราะภายในใจจะมสีิง่ที่

คอยต่อตา้นอยู่ คอืกเิลสตณัหาต่างๆ ทีไ่มช่อบฟงัเทศนฟ์งัธรรม แต่ชอบดูหนงัฟงัเพลง 

ชอบออกไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ถา้ใหน้ ัง่ฟงัธรรมะก็จะงว่งเหงาหาวนอน ไมม่รีสไมม่ี

ชาต ิ ฟงัแลว้ก็หงดุหงดิใจราํคาญใจ ตอ้งฝืนตอ้งพยายาม เพราะสิง่ทีไ่มเ่คยทาํจะรูส้กึ

ยากลาํบาก แต่เมือ่ไดฝื้นทาํไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปก็จะงา่ยไปเอง การฟงัธรรมก็เหมอืนกบั

การรบัประทานยา ไมม่ใีครอยากจะกนิยากนัถา้ไมจ่าํเป็น แต่ก็รูคุ้ณค่าของยาวา่มคุีณมี

ประโยชนม์ากนอ้ยเพยีงไร เพราะเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยสิง่ทีค่ดิถงึก่อนเพือ่นก็คอืยา คดิถงึ

หมอ ฉนัใดจติใจก็เป็นเหมอืนคนไขท้ี่ตอ้งอาศยัยาคอืธรรมโอสถ คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีเ่ป็นเหมอืนยารกัษาโรคจติโรคใจ โรคฟุ้ งซ่าน กงัวล หวาดกลวั โรคอยาก

ต่างๆ ทีค่อยฉุดลากจติใจใหไ้ปก่อกรรมทาํเขญ็ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ตายแลว้ก็ตอ้งไปเกดิ

ใหม ่ เวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ เหมอืนกบัคนทีท่าํผดิกฎหมายแลว้ถูกจบัไป

ขงัไวใ้นคุกในตะราง ถูกจบัไปลงโทษประหารชวีติ เพราะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ 

ตอ้งไปหาสิง่นัน้มาหาสิง่น้ีมา ถา้หาดว้ยความสุจริตไมไ่ดก้็ตอ้งหามาดว้ยวธิีทจุริต ผดิ

กฎหมายผดิศีลธรรม ก็ตอ้งไปใชก้รรมทีไ่ดก่้อไว ้ท ัง้ในทางโลกและในทางธรรม ทางโลก

ก็ตอ้งตดิคุกตดิตะราง ทางธรรมก็ตอ้งไปตกนรกหมกไหม ้ ไปเกดิในทีไ่มด่เีช่น ไปเป็น

สุนขั เป็นแมวเป็นตน้ เป็นผลทีเ่กดิจากการไมส่ามารถควบคุมจติใจไมใ่หอ้ยากได ้

ปลอ่ยใหค้วามอยากฉุดลากไป ซึง่ก็รูอ้ยู่แลว้วา่ไมม่ขีอบไม่มเีขต ไมม่ฝีัง่ไมม่ฝีา ได ้

เท่าไรก็ไมรู่จ้กัพอ ไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า เป็นนายสบิก็อยากจะ

เป็นนายรอ้ย เป็นนายรอ้ยก็อยากจะเป็นนายพนั เป็นนายพนัก็อยากจะเป็นนายพล เป็น

แลว้ก็อยากจะเป็นไปนานๆ ไมอ่ยากถูกปลดออก แต่โลกน้ีเป็นโลกของความไม่เทีย่งแท ้

แน่นอน ไมม่ใีครเป็นอะไรไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป เมือ่ชวีติมว้ยมรณ์ไป ไม่

มอีะไรหลงเหลอือยู่เลย ไมว่า่จะเป็นประธานาธิบด ีเป็นนายกฯ เป็นกษตัริย ์เป็นขอทาน

ขา้งถนน ก็ตอ้งหมดสิ้นไปเหมอืนกนัหมด แต่สิง่ทีจ่ะไมห่มดไปก็คอื บาปกรรมและบญุ
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กศุลทีท่าํกนัไวใ้นแต่ละวนัๆ จะไมห่มดไป จะอยู่ตดิไปกบัใจ จะถูกฝงัอยู่ในใจ จน

กลายเป็นนิสยัขึ้นมา ถา้ทาํบญุทาํกศุลก็จะมนิีสยัด ี ทาํบาปทาํกรรมก็จะมนิีสยัไมด่ ี การ

ปลูกฝงันิสยัทีด่กี็สามารถทาํไดเ้สมอ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนเวลาใด การถอดถอนนิสยัทีไ่ม่ดกี็

เช่นเดยีวกนั ขอใหม้สีมัมาทิฐเิท่านัน้ ขอใหรู้ว้า่อะไรดอีะไรไมด่ ี เมือ่รูว้า่อะไรไมด่กี็ถอน

ออกไป เช่นถา้เป็นคนเกยีจครา้น รูว้า่ไมด่กี็พยายามถอนออกไป ถา้รูว้า่ความเหน็แก่ตวั

ไมด่กี็พยายามถอนออกไป ถา้รูว้า่การเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนืไม่ด ีก็

ตอ้งพยายามถอนออกไป 

ส่วนสิง่ทีด่กี็ควรพยายามปลูกฝงั เช่นความขยนัหม ัน่เพยีร เป็นสิง่ทีด่เีพราะไมว่า่จะทาํ

อะไรใหส้าํเร็จได ้ ก็ตอ้งมคีวามพากเพยีร ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาํเร็จอยู่ที่นัน่ 

ไมว่า่จะเป็นทางโลกหรือทางธรรม จะเรียนหนงัสอืใหจ้บไดก้็ตอ้งมคีวามพากเพยีร จะ

ปฏบิตัธิรรมใหบ้รรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ก็ตอ้งมคีวามพากเพยีรเช่นเดยีวกนั ถา้รูว้า่

ความพากเพยีรเป็นสิง่ทีด่ ี ก็ตอ้งพยายามปลูกฝงัใหเ้กดิขึ้นมา อย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ทาํ

อะไรทีเ่ป็นประโยชน ์ถามตนเองอยู่เสมอว่า ขณะน้ีเรากาํลงัทาํอะไรอยู่ เวลาผ่านไปๆ มี

เวลาเหลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆทีจ่ะทาํอะไรได ้ อย่าปลอ่ยใหผ้่านไปกบัการกระทาํทีไ่รส้าระ

หรือเป็นโทษ เช่นไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุต่างๆ ทาํไปแลว้ไมไ่ดน้าํความสุขความเจริญ

มาเลย แต่การฟงัเทศนฟ์งัธรรม นัง่ทาํสมาธิ เดนิจงกรม เจริญวปิสัสนา พจิารณาดู

ความไมเ่ทีย่งในทกุสิง่ทกุอย่างไปเรื่อยๆ เป็นการกระทาํทีม่ปีระโยชนม์าก ทาํไปเรื่อยๆ 

ทาํใหต้ดิเป็นนิสยั แลว้จะไมลุ่ม่หลงกบัอะไรจะมอีะไรก็รูว้า่มไีดเ้พยีงช ัว่ระยะเวลาหน่ึง

เท่านัน้เอง ชวีติของเราก็มเีพยีงช ัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้เอง จะมวัไปวุน่วาย มวัไปสรา้ง

อะไรใหม้นัมากมายก่ายกองไปทาํไม เดีย๋วก็ตอ้งทิ้งใหค้นอืน่ไปหมด ทาํในสิง่ทีเ่อาตดิตวั

ตดิใจไปไดด้กีวา่ คอืบญุกศุล เพราะเมือ่ทาํแลว้ก็จะมคีวามสุขเป็นผลตามมา บญุและ

ความสุขเป็นของคู่กนั เป็นเหตแุละเป็นผล บญุเป็นเหตคุวามสุขเป็นผล เหมอืนนํา้แขง็

กบัความเยน็เป็นของคู่กนั มนีํา้แขง็ก็มคีวามเยน็ ไฟกบัความรอ้นก็เช่นเดยีวกนั มไีฟ

ย่อมมคีวามรอ้น ไฟเป็นเหตคุวามรอ้นเป็นผล บาปเป็นเหตคุวามทกุขเ์ป็นผล เป็นของคู่

กนัมาตลอด  
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น้ีคอืสิง่ทีน่กัปราชญท์ ัง้หลาย เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดรู้ไ้ดเ้หน็

แลว้ก็นาํมาส ัง่สอนใหส้ตัวโ์ลกใหรู้ก้นั เพราะสตัวท์ีไ่มรู่ก้จ็ะหลงไปสรา้งบาปสรา้งกรรม 

สรา้งความทกุขใ์หก้บัตนเอง ท ัง้ทีไ่มป่รารถนาความทกุข ์ อยากจะหนีใหพ้น้จากความ

ทกุข ์แต่แทนทีจ่ะหนีจากความทกุขก์ลบัเดนิเขา้หาความทกุข ์กลบัเดนิเขา้กองไฟ เพราะ

ไมรู่น้ ัน้เอง คดิวา่ในกองไฟจะมคีวามเยน็ แต่ทีไ่หนไดก้ลบัมแีต่ความรอ้น มแีต่ความ

ทกุข ์เพราะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของนกัปราชญน์ัน่เอง พวกเราถอืวา่มบีญุมกีศุลทีไ่ดม้า

วดักนัอย่างสมํา่เสมอ ไดม้าปฏบิตัธิรรม ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะอยู่เรื่อยๆ จงึรูว้า่อะไรเป็น

อะไร รูว้า่อะไรทาํใหม้คีวามสุข อะไรทาํใหม้คีวามทกุข ์ ก็อยู่ทีเ่ราจะทาํไดม้ากนอ้ย

เพยีงใด จะต่อสูค้วามมดืบอด ต่อสูค้วามหลง ไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ถา้เอาชนะความหลง

ไดเ้ราก็สบาย ถา้ยงัแพค้วามหลงอยู่ก็ยงัตอ้งทกุข ์ ตอ้งวุน่วายต่อไป เวลาทีม่คีวามทกุข ์

มคีวามวุน่วายใจ ไมต่อ้งไปหาตวัตน้เหตทุีอ่ืน่ เพราะอยู่ทีค่วามลุม่หลงของเราน่ีเอง ขาด

ธรรมะแสงสวา่ง จงึตอ้งมาศึกษามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั น้ีคอืวธิีทีจ่ะแกป้ญัหาของเราได ้

อย่างแทจ้ริง เพราะปญัหาท ัง้หมดนัน้เกดิจากความเหน็ผดิ มิจฉาทิฐ ิ จงึตอ้งศึกษาใหม้ี

ความเหน็ถูก สมัมาทิฐ ิเพราะสิง่ทีจ่ะแกค้วามเหน็ผดิไดก้็คอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง คอืพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

เราจงึตอ้งหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ มาวดัไดก้็มา ถา้มาไมไ่ดก้็อยู่ทีบ่า้นเปิดเทป

ฟงั เปิดซดีฟีงั เปิดหนงัสอือ่าน ถา้มโีอกาสไดเ้จอนกัปราชญค์นฉลาด ก็หาเวลาสนทนา

ธรรมกนั หาความรูใ้ส่ตวัอยู่เรื่อยๆ จะไดส้ะสมความสุขความร่มเย็นเป็นสุขในใจใหม้ี

มากยิง่ๆขึ้นไป แมร่้างกายจะเป็นอะไรไป ก็จะไมส่ามารถเขา้ไปลบลา้งความร่มเยน็เป็น

สุขได ้ เช่นจติของพระพทุธเจา้และของพระอรหนัต ์ แมร่้างกายจะเจ็บไขไ้ดป่้วยมากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม ความทกุขท์รมานของร่างกายจะไมส่ามารถเขา้ไปลบลา้งหรือกลบความสุข 

ความร่มเยน็ ความสบายของใจได ้ ใจจะไมรู่ส้กึเจ็บไขไ้ดป่้วยเลย เพยีงแต่รูว้า่ร่างกาย

เป็นอย่างนัน้ รูว้า่เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี แต่ใจไมไ่ดเ้จ็บไมไ่ดป่้วยตามร่างกายไปเลย น้ี

คอือานิสงสแ์ห่งการศึกษา ไดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้นาํไปปฏบิตั ิ เพราะเมือ่นาํไปปฏบิตัแิลว้

จติก็จะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ จะถอนออกมา ถา้อยู่ในกองไฟก็จะเดนิออกจากอง

ไฟ ถา้อยู่ในหลมุในบ่อก็จะปีนขึ้นมา ถา้หลงทางอยู่ในป่า กจ็ะหาทางออกจากป่าได ้น้ีคอื
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อานิสงสห์รือประโยชนข์องการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ของการปฏบิตัธิรรม เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํ

กนัเอง ทาํแทนกนัไมไ่ด ้เหมอืนกบัการหายใจ ไมม่ใีครหายใจใหก้นัไดต้อ้งหายใจเอง ถา้

อยากจะพน้ทกุขก์็ตอ้งศึกษาตอ้งปฏบิตั ิ ถา้ไมศึ่กษาไมป่ฏบิตัแิต่อยากจะพน้ทกุข ์ ยอ่ม

เป็นไปไมไ่ด ้เพราะขดักบัหลกัความจริง  

เหตทุีจ่ะทาํใหพ้น้ทกุขก์็คอืการเจริญมรรคทีม่อีงค ์ ๘ หรือศีลสมาธิและปญัญา ถา้ไม่

เจริญก็จะไมห่ลดุพน้จากความทกุขไ์ปได ้ จะปฏบิตัไิดก้็ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมก่อน ใหรู้ ้

วา่ศีลมอีะไรบา้ง สมาธิทีถู่กและผดินัน้เป็นอย่างไร จะเจริญปญัญาอย่างไร จะเจริญตอน

ไหน ถา้ไมรู่ก้็จะมคีวามสบัสน ทาํไปก็ทาํไมถู่ก ทาํไมถู่กก็จะไมไ่ดผ้ล เวลาทาํสมาธิก็ไมรู่ ้

วา่ผลของสมาธิเป็นอย่างไร ทาํเพือ่ใหเ้กดิอะไรขึ้นมา ผลทีต่อ้งการจากการทาํสมาธิก็คอื 

ใหจ้ติสงบน่ิง ไมใ่หไ้ปคดิอะไร ใหน่ิ้งอยู่เฉยๆ ใหม้อีารมณ์เดยีวคือสกัแต่ว่ารู ้ ใหม้ี

อเุบกขาอยู่ในใจ คือความน่ิงเฉยเท่านัน้แต่ถา้จะมอีย่างอืน่แถมมาดว้ยก็ไมต่อ้งไปกงัวล 

ใหรู้ว้า่สิง่ทีป่รากฏขึ้นมาแลว้ดบัไป ไมใ่ช่ตวัสาํคญั ตวัสาํคญัก็คอืความสงบน่ิงของจติ 

เพราะถา้สามารถรกัษาความน่ิงของจติไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะมกีาํลงัใจมพีลงัมากขึ้น

เพยีงนัน้ เวลาต่อสูก้บัความโลภ ความอยากต่างๆ ตอ้งอาศยัความน่ิงเฉยเป็นอาวุธ ถา้

ไมม่ ี กเิลสคอืความโลภความอยาก ก็ยงัจะฉุดลากใหจ้ติไปทาํสิง่ต่างๆได ้ แต่ถา้ใจมี

ความน่ิงเฉยมาก ก็จะเป็นเหมอืนกอ้นหนิกอ้นใหญ่ๆ ทีค่วามโลภความโกรธความหลง

จะไมส่ามารถฉุดลากใจ ใหไ้ปทาํในสิง่ทีไ่มม่คุีณไมม่ปีระโยชนไ์ด ้ 

การทาํสมาธิก็เพือ่ใหจ้ติสงบน่ิง เช่นเวลาบริกรรมพทุโธๆ ก็บริกรรมไปจนจติรวมลง การ

บริกรรมก็จะหยุดไปเอง เมือ่หยุดแลว้จติจะน่ิงอยู่นานเท่าไร ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป ถา้มอีะไร

ปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็ เป็นภาพต่างๆก็ด ี ความรูส้กึต่างๆก็ด ี เช่นมปีีต ิ ความปลาบปลื้ม 

นํา้ตาลไหล ขนลกุซ่า มแีสงสวา่งปรากฏขึ้นมา ก็ใหรู้ว้า่เป็นอย่างนัน้ รูว้า่เป็นผลพลอยได ้

ทีต่ามมาในเวลาทีจ่ติสงบ อย่าไปหลงไปยดึไปตดิ อย่าไปยนิดอียากใหเ้กดิขึ้นทกุครัง้ 

บางครัง้นัง่ไปแลว้ก็จะไมม่คีวามรูส้กึอย่างน้ีเกดิขึ้นก็ได ้ บางคนนัง่ไปแลว้ก็ไมม่อีะไร

ปรากฏขึ้นมาเลย นอกจากความน่ิงสงบ ความสบาย เท่าน้ีก็พอแลว้ เพราะน้ีคอืผลที่

ตอ้งการ ควรปลอ่ยใหน่ิ้งไปใหน้านทีสุ่ด ตอนนัน้ยงัไมต่อ้งเจริญปญัญา ยงัไมต่อ้ง
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พจิารณาอะไร รอใหจ้ติถอนออกมาจากความสงบก่อน เมือ่จติเริ่มคดิเริ่มปรุงแลว้ ทีน้ี่จงึ

จะถงึเวลาเจริญปญัญาต่อไป กาํหนดดูร่างกายวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

เป็นของไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัไมม่ตีน เป็นกองทกุข ์มร่ีางกายก็เหมอืนแบกกองทกุขไ์ว ้เพราะ

ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งห่วง ตอ้งกงัวล ตอ้งหวาดกลวักบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นพษิเป็นภยักบั

ร่างกาย การไปหลงยดึตดิกบัร่างกายก็เหมอืนกบัการไปกอดอสรพษิไวน้ ัน่เอง มใีครบา้ง

อยากจะอยู่กบังูพษิ พอเหน็งูพษิก็อยากจะวิง่หนีแลว้ แต่เหน็ร่างกายกลบัไมเ่หน็เป็นงู

พษิ กลบัเหน็เป็นของวเิศษไป พยายามกอดไวแ้น่น ยิง่กอดไวเ้ท่าไรเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็

ยิง่ทกุขท์รมานขึ้นเท่านัน้ เวลาแก่เวลาตายจะทรมานมาก ถา้ไปกอดไปยดึไปตดิกบั

ร่างกาย  

แต่ถา้พจิารณาแลว้ปลอ่ยวางได ้ จะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป มหีนา้ทีดู่แลรกัษาก็ดูแลไป 

เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง ถา้เสยีก็เอาไปซ่อม ถงึเวลาเตมินํา้มนัก็เตมิไป เมือ่พงัก็โยน

ทิ้งไป ร่างกายก็เป็นอย่างน้ี จติใจเป็นเหมอืนคนขบัรถ ร่างกายเป็นเหมอืนรถยนต ์จติใจ

ไมต่อ้งไปหลงยดึตดิกบัร่างกาย เพราะถา้ยดึตดิแลว้จะทกุขม์าก เวลาเป็นอะไรไป น้ีคอื

การเจริญปญัญา เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งทาํหลงัจากออกจากสมาธิ จะนัง่พจิารณาต่อไปกไ็ด ้

หรือจะลกุขึ้นมาเดนิจงกรมพจิารณาก็ได ้ แลว้แต่ความเหมาะสม แลว้แต่อธัยาศยั เมือ่

พจิารณาไปพอสมควรแลว้รูส้กึวา่อยากจะหยุด รูส้กึวา่เหน่ือย ก็ยอ้นกลบัมาทาํสมาธิต่อ 

ทาํจติใหน่ิ้งใหส้งบ สมาธิเป็นทีพ่กัจติ ส่วนปญัญาเป็นทีท่าํงานของจติ สิง่ทีจ่ติตอ้งการก็

คอืความเหน็ทีถู่กตอ้งนัน้เอง คอืวปิสัสนาเหน็ตามความเป็นจริง เหน็อนิจจงัเป็นอนิจจงั 

เหน็ทกุขเ์ป็นทกุข ์ เหน็อนตัตาเป็นอนตัตา น้ีคอืการเหน็ตามความเป็นจริง ไมไ่ดเ้หน็

อย่างพวกเราเหน็กนั ทีเ่หน็อนิจจงัเป็นนิจจงั เหน็ทกุขเ์ป็นสุข เหน็อนตัตาเป็นอตัตา ชีวติ

ของเราจงึสบัสนอลหมา่น เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั ก็เลยควา้แต่ความ

ทกุขม์าครอง  

แต่ถา้ไดเ้จริญปญัญาอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปจติจะรูว้า่อะไรด ี อะไรช ัว่ อะไรสุข อะไรทกุข ์

ก็จะควา้แต่สิง่ทีด่ ี ทีเ่ป็นสุขมาอย่างเดยีว ส่วนทีไ่มด่ทีีเ่ป็นทกุขก์็จะโยนทิ้งไป จติใจกจ็ะ

อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากความทกุขต่์างๆ น้ีคอือานิสงสท์ีจ่ะไดร้บัจากการฟงั
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เทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ แลว้นาํไปปฏบิตัจินมดีวงตาเหน็ธรรม มสีมัมาทิฐคิวาม

เหน็ชอบ เมือ่เหน็แลว้ก็จะดาํเนินชวีติไปอย่างถูกตอ้งดงีาม มแีต่ความสุขความเจริญโดย

ถ่ายเดยีว จงึอยากจะใหท้่านท ัง้หลายใหค้วามสาํคญัต่อการฟงัเทศนฟ์งัธรรม และการ

ปฏบิตัธิรรม อย่าเหน็อะไรสาํคญักวา่การฟงัเทศนฟ์งัธรรม การปฏบิตัธิรรม เพราะสิง่

ต่างๆในโลกน้ีไมส่ามารถใหค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริง มแีต่จะใหค้วามทกุขก์บัเราเสมอ 

แต่การฟงัเทศนฟ์งัธรรม การปฏบิตัธิรรมน้ีเท่านัน้ ทีจ่ะใหค้วามสุขและความหลดุพน้

จากความทกุขไ์ดอ้ย่างแน่นอน จงึขอฝากเรื่องของการมาวดั มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มา

ปฏบิตัธิรรม ใหท้่านนาํไปปฏบิตักินั เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็

วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๐ 

ความอยากเป็นตวัปญัหา 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดใ้ชเ้วลาทีม่คุีณค่าดว้ยการมาวดั มาเตมิความสุขความเจริญใหก้บั

ชวีติ ตดัภพชาตใิหน้อ้ยลง ทาํภพชาตทิีเ่หลอืใหเ้ป็นสคุติ ไมไ่ปตกระกาํลาํบากในทคุติ 

ดว้ยการทาํความด ีละบาป ชาํระใจใหบ้ริสุทธิ์ ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหเ้บา

บางลงไปจนหมดไป เป็นวธิีทีจ่ะนาํมาซึง่ความดงีามทีป่รารถนากนั เราจงึตอ้งบงัคบัตวั

เราใหเ้ขา้วดัใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ ถา้ไมบ่งัคบัแลว้จะมสีิง่อืน่มาฉุดลากใหไ้ปทีอ่ืน่

อยู่เรื่อยๆ ใหไ้ปทาํในสิง่ทีไ่มเ่สริมสรา้งความสุขความเจริญ แต่สรา้งความเสือ่ม สรา้ง

ภพสรา้งชาต ิ ใหม้มีากขึ้นไป เพราะการกระทาํตามความโลภตามความอยาก เป็นการ

สะสมภพชาตใิหม้มีากขึ้น เหตทุีจ่ะพาใหไ้ปเกดิก็ไมใ่ช่อะไรทีไ่หน ก็คอืความโลภความ

อยากต่างๆน้ีเอง โลภเท่าไรอยากเท่าไร ก็ไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไรก็

ไมอ่ิม่ไมพ่อ เมือ่ตายไปก็ตอ้งทิ้งไปหมด ไปเกดิใหมก่็ตอ้งไปเริ่มตน้ใหม ่ เป็นการกระทาํ

ของคนโง ่ทีช่อบสะสมสิง่ต่างๆทีไ่มส่ามารถนาํตดิตวัไปได ้เหมอืนกบัการก่อกองทรายไว ้

ทีช่ายทะเลเวลาทีน่ํา้ลง ก่อใหส้วยอย่างไรพสิดารอย่างไร พอนํา้ขึ้นมาก็ซดัพงัทลายไป

หมด ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย ชาตน้ีิเราเกดิมาแลว้ ก็มาสะสมลาภยศสรรเสริญสุข

ต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะกนั ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไรในทีสุ่ดก็

ตอ้งจากมนัไป เอาตดิไปกบัใจไมไ่ด ้ สิง่ทีต่ดิไปกบัใจก็มแีต่ความโลภความอยากความ

ตอ้งการต่างๆ ทีส่รา้งความทกุขค์วามไมพ่อใหเ้กดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา ใจจงึตอ้งเวยีนว่าย

ตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่มาเป็นเวลาอนัยาวนาน  

ถา้อยากจะทราบวา่ภพชาตทิีเ่ราไดผ้่านมานัน้ มมีากนอ้ยเพยีงไร ก็ลองคดิดูตามที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ในแต่ละภพแต่ละชาตทิีเ่ราเกดิ ก็ตอ้งหล ัง่นํา้ตากนั ตอ้ง

รอ้งไหก้นั เวลาทีสู่ญเสยีสิง่ทีร่กัไป เวลาทีต่อ้งเผชญิกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้
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กนั ถา้เอานํา้ตาทีห่ล ัง่ในแต่ละภพในแต่ละชาตมิารวมกนั ก็จะมมีากกวา่นํา้ในมหาสมทุร 

คดิดูก็แลว้กนัวา่จะตอ้งเกดิตายๆสกักี่คร ัง้ดว้ยกนั ถงึจะหล ัง่นํา้ตาใหไ้ดม้ากเท่ากบันํา้ใน

มหาสมทุร น้ีแหละคอืจาํนวนภพชาตทิีพ่วกเราไดผ้่านมากนั ไดเ้กดิไดต้ายมา และจะ

เกดิจะตายต่อไปอย่างไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ไมท่าํลายเหตทุีผ่ลกัใหใ้จตอ้งไปเกดิใหม ่ คอื

ความอยากต่างๆ ไดแ้ก่กามตณัหา ความอยากในรูป ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ใน

โผฏฐพัพะต่างๆ ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไม่

เป็น ทีม่อียู่ในใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เมือ่เกดิความอยากแลว้ก็ตอ้งไปทาํ เช่น อยากจะ

ไปดูหนงัฟงัเพลงก็ไป ไปแลว้ก็ไมพ่อ ก็ตอ้งไปอยู่เรื่อยๆ จนเงนิทองไมพ่อใช ้ ก็ตอ้งไป

หามาดว้ยวธิีทีม่ชิอบ เพราะหาดว้ยวธิีทีสุ่จริตไมพ่อใช ้ก็ตอ้งไปหาดว้ยวธิีทีท่จุริต ไปลกั

ขโมย ไปฉอ้โกง ไปปลน้ ไปจี้ ไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ เพือ่จะไดเ้อาเงนิมาเทีย่วต่อไป เมือ่ทาํ

อย่างน้ีก็เป็นการสรา้งความเสือ่มใหก้บัใจ เสือ่มจากมนุษยไ์ปสู่เดรจัฉาน ไปสู่สตัวน์รก 

ไปสู่เปรต  

ความอยากมพีลงัมอีาํนาจมาก สามารถผลกัดนัใหค้นเราไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีด ้ เวลาเกดิ

ความอยากแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็เกดิความโกรธ ใครขวางทางก็สามารถทาํรา้ยหรือฆ่าผูน้ ัน้

ได ้ เพราะอาํนาจของความอยากมคีวามรุนแรงมาก ถา้ปลอ่ยใหค้วามอยากไปตามเรื่อง

ของมนั ก็จะฉุดลากพาเราไปสู่ทคุต ิ ไปสู่ทีต่ ํา่ ในปจัจบุนัก็อาจจะตอ้งถูกจบัเขา้คุก เขา้

ตะราง หรือถูกจบัไปประหารชวีติ ถา้ปลอ่ยใหค้วามอยากพาไปทาํสิง่ทีไ่มด่ ีหนา้ทีข่องเรา

ทีเ่กดิมาในแต่ละภพแต่ละชาต ิ จงึอยู่ตรงทีก่ารต่อสูก้บัความอยากต่างๆ คนเราไมม่ี

ความอยากก็อยู่ได ้ ไมอ่ยากไปเทีย่วก็ไมต่าย ไมอ่ยากเป็นสาม ี ไมอ่ยากเป็นภรรยา ไม่

อยากเป็นสส. ไมอ่ยากเป็นนายกฯก็ไมต่าย เพราะความอยากไมไ่ดท้าํอะไรใหด้เีลย มแีต่

ความไมอ่ยากต่างหากทีจ่ะทาํใหด้ ี เพราะเวลาทีไ่มอ่ยากแลว้เราสบาย อยู่เฉยๆก็เป็นสุข 

อยู่บา้นเฉยๆก็มคีวามสุข ไมต่อ้งดิ้นรนไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆ แต่เราไมม่กีาํลงั

พอทีจ่ะต่อตา้นกบัความอยากได ้มนัจงึพาเราไปหาสิง่นัน้หาสิง่น้ีอยู่เรื่อยๆ แต่เมือ่เราเริ่ม

ฝึกฝนจติใจ มาวดัมาปฏบิตัธิรรม มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้เกดิความเขา้ใจวา่ ความ

อยากเป็นอนัตรายทีสุ่ด เราก็มาต่อสูก้บัความอยากกนั มาอยู่วดัถอืศีล ๘ กนัน้ีก็เป็นวธิี
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หน่ึงทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากต่างๆ เวลาอยู่วดัถอืศีล ๘ ก็จะไมก่นิขา้วเยน็ คนทีอ่ยากกนิ

ขา้ววนัละหลายๆครัง้ ก็ตอ้งตดัมนัไป กนิไดถ้งึเวลาเทีย่งวนัเท่านัน้  

ถา้จะใหเ้คร่งกวา่นัน้ก็กนิวนัละครัง้เดยีว กนิวนัละมื้อเดยีว เหมอืนกบัพระภกิษุสงฆท์ี่

อยู่ในอารามน้ี ท่านสมาทานธุดงควตัรกนั ฉนัขา้ววนัละมื้อเดยีว เป็นวธิีปราบความอยาก

กนิอาหาร แบบไมรู่จ้กัจบไมรู่จ้กัสิ้น กนิเขา้ไปเท่าไรก็ไมพ่อ อยากจะกนิไปเรื่อยๆ ท ัง้ๆที่

ร่างกายไมต่อ้งการอาหารทีเ่ราพยายามยดัเยยีดให ้ จนมนีํา้หนกัมากเกนิไป ทาํใหม้ี

โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ เบยีดเบยีนอยู่เสมอ ไมว่า่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดนั 

โรคหวัใจ ทีเ่กดิจากการรบัประทานอาหารมากเกนิความตอ้งการของร่างกาย รบัประทาน

ตามความอยาก แต่มาอยู่วดัถอืศีล ๘ ก็ตอ้งอดอาหารกนั หลงัจากเทีย่งวนัแลว้ก็ไมก่นิ

กนั กนิมื้อเดยีวไมต่าย พระบางรูปเวลาทีท่่านปฏบิตัต่ิอสูก้บักเิลสอย่างเขม้ขน้ บางครัง้

ท่านอดอาหารถงึ ๗ วนั ๑๐ วนัหรือ ๑๕ วนัก็ม ีก็ยงัอยู่ได ้เพราะร่างกายไมต่ายจากกา

รอดอาหารเพยีง ๑๕ วนั แมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็ทรงเคยอดถงึ ๔๙ วนัดว้ยกนั แต่การอด

อาหารมากๆเกนิความจาํเป็น ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร การอดอาหารเพือ่ปรามหรือปราบ

ความอยาก แต่ในขณะเดยีวกนัร่างกายก็ยงัตอ้งการอาหารอยู่ ถา้ไมใ่หอ้าหารเลย

ร่างกายก็จะอยู่ไมไ่ด ้ อย่างน้ีก็เกนิความพอดไีป อดอาหารเพือ่ปราบความอยากปราบ

กเิลส แต่ตอ้งมอีาหารพอใหร่้างกายอยู่ได ้เพราะยงัตอ้งอาศยัร่างกายไวต่้อสูก้บักเิลส ถา้

ตราบใดกเิลสและความอยากต่างๆ ยงัไมห่มดไปจากจติจากใจ ก็ยงัตอ้งอาศยัร่างกายน้ี

อยู่  

เช่นพระพทุธเจา้ทรงเหน็วา่ หลงัจากทีไ่ดอ้ดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนัแลว้ กเิลสก็ยงัไม่

หมดไปจากใจ ความอยากก็ยงัมอียู่ในใจ จงึเหน็วา่ถา้อดต่อไปร่างกายก็จะตายไป จะไม่

สามารถปฏบิตัธิรรมต่อสูก้บัความอยากต่างๆไดอ้กีต่อไป ไมไ่ดเ้ป็นการชนะแต่เป็นการ

แพ ้ เพราะทาํผดิทางนัน้เอง พระพทุธเจา้จงึทรงยอ้นกลบัมาเสวยพระกระยาหาร

ตามปกต ิ เสวยวนัละครัง้หน่ึง พอใหร่้างกายมกีาํลงัวงัชา แลว้ก็เอาร่างกายมา

นัง่ขดัสมาธิต่อสูก้บักเิลส ต่อสูก้บัความอยากทีม่อียู่ในใจ ปกตคินเราถา้จะใหน้ัง่อยู่เฉยๆ

ไปนานๆจะนัง่ไมไ่ดก้นั นัง่ไปเดีย๋วก็ตอ้งเกดิความอดึอดัใจ ตอ้งทาํนัน้ตอ้งทาํน้ี ตอ้งดู
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นัน้ตอ้งดูน่ี ไมเ่คยนัง่อยู่เฉยๆไดเ้ลย เพราะกามตณัหา ความอยากในรูป ในเสยีงต่างๆ

นัน้เอง ถา้นัง่เฉยๆ แลว้ไมม่อีะไรใหดู้ก็เบือ่ แต่ถา้มอีะไรใหดู้ก็นัง่ไปไดน้าน เช่นถา้มี

โทรทศันใ์หดู้ มหีนงัใหดู้ ก็นัง่ดูไปไดเ้ป็นช ัว่โมงๆ เพราะมสีิง่มาคอยเลี้ยงความอยาก

ไมใ่หส้รา้งความอดึอดัใจขึ้นมา แต่ถา้ปิดโทรทศันแ์ลว้ใหน้ ัง่เฉยๆ ก็จะนัง่ไมไ่ด ้ เพราะ

ความอยากจะคอยผลกัจติใหไ้ปหาอะไรมาดู หาอะไรมาฟงั พระพทุธเจา้ทรงเหน็แลว้วา่

ความอยากน่ีแลเป็นตวัปญัหา ทีท่าํใหพ้ระองคเ์องและสตัวโ์ลกท ัง้หลายไมม่คีวามสุข 

อยู่เฉยๆ ไมไ่ด ้ อยู่ไม่เป็นสุข แต่พระพทุธเจา้ทรงคดิวา่ ถา้ทาํลายความอยากไดแ้ลว้ ก็

จะสบาย จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข  

จงึทรงตดัสนิพระทยัต ัง้จติอธิษฐาน ในขณะทีน่ ัง่อยู่ทีโ่คนตน้โพธิ์วา่ ต ัง้แต่น้ีไปจะนัง่

ต่อสูก้บักเิลสตณัหา ดว้ยการเจริญสมถภาวนา เจริญวปิสัสนาภาวนา เพือ่กาํจดัความ

อยากต่างๆ ใหห้มดไปจากจติจากใจ ถา้ตราบใดยงัมคีวามอยากอยู่ในพระทยั จะไมล่กุ

จากทีป่ระทบัโดยเดด็ขาด ถงึแมร่้างกายจะตายไปก็จะไมล่กุขึ้นอย่างแน่นอน น้ีคอืการ

ต ัง้สจัจาธิษฐานของพระพทุธเจา้ในคนืวนัเพญ็เดอืน ๖ คนืทีไ่ดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ก็เพราะทรงต่อสูก้บัความอยากทีม่อียู่ในพระทยัของพระองคน์ัน่เอง 

ต่อสูใ้นเบื้องตน้ดว้ยการทาํจติใหส้งบ กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้ก็รู ้ หายใจ

ออกก็รู ้ มสีตรูิอ้ยู่กบัการหายใจอย่างเดยีว ไมใ่หจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะเป็น

เรื่องในอดตีทีผ่่านมาก็ด ี เรื่องในอนาคตทีจ่ะเกดิขึ้นต่อไปก็ด ี เรื่องของคนนัน้เรื่องของ

คนน้ี จะไมใ่หจ้ติไปคดิเลย จะใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกเพยีงอย่างเดยีว ทรงควบคุม

จติใหอ้ยู่กบัลมหายใจ แลว้จติก็ค่อยสงบตวัลงไปๆ จนสงบเต็มทีเ่ป็นสมาธิขึ้นมา มี

ความสุข มคีวามเยน็ มคีวามสบาย เป็นอเุบกขา คอืวางเฉย ไมห่วิ ไมอ่ยาก ไมต่อ้งการ

อะไรท ัง้สิ้นในขณะนัน้ แต่อยู่ไดไ้มน่าน อยู่ไดช้ ัว่คราว เมือ่อยู่ไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ก็จะ

ถอนออกมา จติก็จะเริ่มคดิ เริ่มปรุงถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้ก็จะเกดิตณัหาความอยาก

ขึ้นมา อยากจะไปดู อยากจะไปฟงั อยากจะไปเหน็ อยากจะไปดืม่ อยากจะไปลิ้มรส 

อยากจะไปสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ถา้ไมม่วีปิสัสนาปญัญาจะไม่

สามารถทนนัง่อยู่ต่อไป  
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พระพทุธเจา้จงึทรงเจริญวปิสัสนาปญัญา เพือ่กาํจดัความอยากในรูปในเสยีงในกลิน่ใน

รสต่างๆ ดว้ยการพจิารณาวา่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆทีอ่ยากจะเสพ อยากจะ

สมัผสันัน้ ก็เคยเสพ เคยสมัผสัมามากมายแลว้ ก็ไมเ่หน็จะทาํใหพ้ระทยัของพระองค์

วเิศษขึ้นมาแต่อย่างใด แต่กลบัทาํใหเ้ป็นทาสของความอยากไป ถา้อยากจะใหพ้ระทยั

ของพระองคว์เิศษก็ตอ้งไมท่าํตามความอยาก เพราะทาํมาไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็ไมพ่ออยู่

น ัน่ ไดม้าเท่าไร ไดดู้เท่าไร ไดฟ้งัเท่าไร ก็หมดไป แลว้ก็ตอ้งไปดูใหม ่ ไปฟงัใหม ่ เป็น

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ เมือ่ไดท้รงพจิารณา ก็เหน็วา่ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ไมไ่ดใ้ห ้

ความสุข ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอกบัใจ มแีต่จะใหค้วามทกุขอ์ยู่เรื่อยๆ อยู่รํา่ไป จงึ

ทรงตดัความอยากไดใ้นทีสุ่ด ดว้ยการพจิารณาจนเหน็อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ในรูป ใน

เสยีง ในกลิน่ ในรส ในโผฏฐพัพะ ไม่ควรยนิด ี ไมค่วรอยากไดม้า ไดม้าแลว้ก็จะ

กลายเป็นทาสไป เหมอืนเสพยาเสพตดิ เสพแลว้จะเลกิไมไ่ด ้จะตอ้งเสพไปเรื่อย ๆ จน

ร่างกายไมส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ เพราะพษิของยาเสพตดิจะทาํลายร่างกายไปในทีสุ่ด ฉนั

ใดรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ทีพ่วกเราชอบแสวงหากนัก็เป็นอย่างนัน้ เป็นเหมอืน

ยาเสพตดิ จะทาํลายใจ ทาํใหใ้จกลายเป็นทาสของความอยาก เมือ่เป็นทาสแลว้ก็ตอ้งรบั

ใชค้วามอยากไปเรื่อยๆ เวลาความอยากส ัง่การมาใหไ้ปซื้อกว๋ยเตีย๋วก็ตอ้งไป ใหไ้ปเทีย่ว

ทีน่ ัน้ก็ตอ้งไป ใหไ้ปดืม่ทีโ่นน้ก็ตอ้งไป ทาํมากนอ้ยเพยีงไรก็ไมพ่อ ตอ้งคอยถูกส ัง่อยู่

เรื่อยๆไป ตายจากชาตน้ีิไปเกดิชาตหินา้ ก็ตอ้งไปทาํตามความอยากอกี  

น้ีคอืโทษของความอยากและสิง่ทีไ่ปอยาก ไมม่ปีระโยชนเ์ลย ไมม่คีวามสุขเลย ถา้

พจิารณากจ็ะเหน็โทษ ก็จะเลกิได ้ เหมอืนกบัเหน็โทษของยาเสพตดิ เราก็ไมเ่สพกนั ก็อยู่

ได ้ ไมต่าย ไมก่นิเหลา้ก็ไมต่าย ไมสู่บบหุรี่ก็ไมต่าย ไมไ่ปดูหนงัฟงัเพลงก็ไมต่าย ไมม่ี

ปญัหาอะไรท ัง้สิ้น การไมไ่ดท้าํอะไรตามความอยาก ไมท่าํใหเ้ราทกุข ์ เหตทุีเ่ราทกุขก์็

เพราะความอยากต่างหาก ถา้ไมม่คีวามอยากอย่างพระพทุธเจา้ อย่างพระอรหนัตสาวก

แลว้ จะไมม่คีวามทกุขใ์จเลย ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ อยา่งที่

พวกเราเสพกนั น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้พจิารณาเรียกวา่เจริญวปิสัสนา เจริญปญัญา ให ้

เหน็อนิจจงัทกุขงัอนัตตาในทกุสิง่ทกุอย่าง เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไม่

อยู่กบัเราไปตลอด ไมใ่ช่สมบตัขิองเรา มแีต่จะใหค้วามทกุขก์บัเราเวลาไดม้าครอบครอง 
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เวลาทีม่ลูีก ก็ตอ้งทกุขก์บัลูก ห่วงลูก กงัวล เพราะอยากจะใหลู้กไดด้บิไดด้ ี อยากจะให ้

ลูกมคีวามสุข พอมอีะไรเกดิขึ้นกบัลูกก็เกิดความทกุขใ์จขึ้นมา ก็เพราะความอยากน้ีเอง 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหต้ดัความอยากต่างๆ ภวตณัหาความอยากม ี อยากจะมสีาม ี

อยากจะมภีรรยา อยากจะมลูีกก็ตดัไป ถา้ยงัไมแ่ต่งงานก็อย่าไปร ิ ถา้มแีลว้ก็ตอ้งอดทน

พยายามดูแลกนัไป แต่อย่าไปอยาก ดูแลใหด้ทีีสุ่ดก็แลว้กนั แต่อะไรจะเกดิก็ตอ้ง

ยอมรบั ลูกจะดจีะช ัว่ก็ตอ้งยอมรบั ในเมือ่ไดท้าํหนา้ทีข่องเราดทีีสุ่ดแลว้ สามภีรรยาจะดี

จะช ัว่ก็ตอ้งยอมรบั เพราะเราไปทาํอะไรไมไ่ดม้นัเป็นเรื่องของเขาเป็นตวัของเขา 

ไมเ่ช่นนัน้เราจะทกุขไ์ปอย่างมากกบัคนนัน้กบัคนน้ี  

ถา้มปีญัญามวีปิสัสนาแลว้จะไมท่กุข ์แต่ส่วนใหญ่จะไมม่ปีญัญากนั ไมม่วีปิสัสนากนั จงึ

ทกุขก์นัอยู่ทกุวนัน้ี เพราะไมพ่จิารณา พอเหน็อะไรชอบอะไรก็อยากจะได ้ อยากเอามา

ครอบครอง ไมเ่คยคดิเลยวา่สิง่ทีอ่ยากจะไดน้ัน้เป็นเหมอืนกบังูพษิ เอามาแลว้มแีต่จะ

คอยกดั คอยทาํลายจติใจอยู่ตลอดเวลา ดว้ยความห่วง ดว้ยความหวง ดว้ยความกงัวล 

ดว้ยความเสยีใจ น้ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดร้บัจากสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี พระพทุธเจา้จงึสอน

ใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่ เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นอะไร เป็นสามกี็ทกุข ์เป็นภรรยาก็

ทกุข ์ เป็นลูกก็ทกุข ์ เป็นตาํแหน่งต่างๆกท็กุข ์ เป็นนายกฯก็ทกุข ์ เป็นสส.ก็ทกุข ์ เป็น

รฐัมนตรีก็ทกุข ์ มนัทกุขท์ ัง้นัน้ ไมม่อีะไรทีไ่มท่กุข ์ ใหพ้จิารณาใหเ้หน็อย่างน้ี เพือ่จะได ้

ตดัความอยากใหห้มดไปจากใจเพราะถา้เหน็วา่เป็นทกุข ์ เป็นเหมอืนยาพษิ เป็นเหมอืนงู

พษิ ก็จะไมเ่ขา้ใกล ้ แต่พวกเรามนัพวกมดืบอด ไมม่ปีญัญา ไมเ่คยคดิกนั คดิไม่เป็น 

มองอะไรก็ดไีปหมดไมเ่คยเหน็ความทกุขท์ีจ่ะตามมาเลย ก็เลยตอ้งทกุขก์นัอยู่รํา่ไป แลว้

เวลาทกุขก์็ไมรู่จ้กัวธิีแก ้ แทนทีจ่ะตดัมนัไป ก็ตดัไมไ่ด ้ แทนทีจ่ะปลอ่ยมนัไป กป็ลอ่ย

ไมไ่ด ้ เช่นสามหีรือภรรยาถา้เกดิไมด่ขีึ้นมาก็ตดัไมไ่ด ้ อยากจะเปลีย่นเขาใหด้ใีหไ้ด ้ ยิง่

อยากเท่าไรก็ยิง่ทกุขย์ิง่ทรมานใจขึ้นไปเท่านัน้  

แต่ถา้ยอมรบัความจรงิวา่สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนั ถา้จะจากกนัวนัน้ีเพือ่ใหเ้รามคีวามสุข 

เพือ่ไมใ่หเ้ราทกุข ์ก็จากกนัวนัน้ีดกีวา่ เรื่องอะไรจะตอ้งทนอยู่กนัไป แลว้ก็ตอ้งทกุขก์นัไป

ดว้ยกนัท ัง้สองฝ่าย เมือ่อยู่ดว้ยกนัไมไ่ดก้็อย่าอยู่ดว้ยกนัดกีวา่ ต่างคนต่างไป แต่ถา้ไม่
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อยากอะไรกบัเขาแลว้ เราก็จะอยู่กบัเขาได ้ เขาจะดจีะช ัว่อย่างไร เราก็ไมไ่ปอยากใหเ้ขา

เป็นอย่างอืน่ไป ดกี็ได ้ ชัว่ก็ได ้ ถา้อย่างน้ีก็อยู่ร่วมกนัได ้ แต่ถา้อยากใหด้แีลว้ไมด่ ี อยู่

ร่วมกนัก็จะทกุข ์ จงึตอ้งทาํใจใหไ้ด ้ ไมใ่หไ้ปมคีวามอยากกบัสิง่ต่างๆ มอีะไรมไีด ้ ถา้มี

ความจาํเป็นตอ้งม ี เช่นตอ้งมเีสื้อผา้ มบีา้น มยีารกัษาโรค มอีาหารก็มไีว ้ แต่ไมต่อ้งไป

ทกุขก์บัมนั ถา้มมีากก็ไมเ่ป็นไร มนีอ้ยก็ไมเ่ป็นไร อดบา้งก็ไมเ่ป็นไร ถา้ไมม่กีนิเลยก็ไม่

เป็นไร มนัก็ตายเท่านัน้ ไมช่า้ก็เร็วคนเราก็ตอ้งตายอยู่ด ี ต่อใหม้มีากขนาดไหน ไดก้นิ

มากขนาดไหน เมือ่ถงึวนัหน่ึงก็ตอ้งตายอยู่ด ี ถา้ทาํความเขา้ใจไดแ้ลว้ ใจจะไมท่กุขไ์ม่

เดอืดรอ้นกบัอะไร เพราะไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ ไมอ่ยากกบัสิง่ต่างๆนัน่เอง ถา้ใจเป็น

อย่างนัน้แลว้ก็หลดุพน้ ไมต่อ้งไปทกุขก์บัอะไรอกีต่อไป เป็นใจทีม่คีวามสุขอย่างยิง่ 

เพราะเมือ่ไมห่วิ ไมอ่ยาก ไมท่กุขก์บัอะไร ธรรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของใจกจ็ะถูกเปิดเผยขึ้นมา 

คอืความสุขทีเ่ลศิ ทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ทีเ่รียกวา่ ปรมงัสขุงันัน่เอง คอืพระนิพพาน  

ใจทีไ่ดช้าํระตดัความอยากต่างๆใหห้มดไปแลว้ ก็จะกลายเป็นพระนิพพานไป เป็นจติ

นิพพาน เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ก็หมดปญัหากบัเรื่องความทกุขท์ ัง้หลาย หมดปญัหากบัเรื่อง

ความเกดิแก่เจ็บตาย เพราะจะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป เมือ่ไมเ่กดิก็ไมต่อ้งตาย ทกุขย่์อมไม่มี

กบัผูไ้ม่เกดิเท่านั้น ถา้ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ตราบนัน้ก็ยงัมคีวามทกุขอ์ยู ่เพราะตอ้งไป

แก่ ไปเจ็บ ไปตาย ตอ้งไปอยากกบัสิง่นัน้กบัสิง่น้ี เหมอืนกบัทีพ่วกเรากาํลงัอยากกนั ทกุ

วนัน้ียงัอยากกนัอยู ่ยงัลาํบากกนัอยู่ เพราะกงัวล เวลาอยากแลว้ไมม่เีงนิไปทาํตามความ

อยาก ก็วุน่วายใจ เดอืดรอ้นใจ แต่ถา้ไมอ่ยากแลว้ไมม่เีงนิกไ็มเ่ดอืดรอ้นอะไร อยู่เฉยๆ

ได ้ อยู่บา้นเฉยๆก็ได ้ อยู่บา้นไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธ ิ อ่านหนงัสอืธรรมะไปก็มี

ความสุขได ้ เป็นความสุขทีด่กีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ต่างๆ น้ีคอืวถิชีวีติของพวกเราชาวพทุธ มหีนา้ทีค่อยกาํจดัความอยากต่างๆ ดว้ยการทาํ

ความด ี ละบาปท ัง้หลาย ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ถา้ดาํเนิน

ชวีติไปในทางน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วก็จะพน้ทกุข ์จะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีจ่ะ

อยู่กบัเราไปตลอดอนนัตกาล ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป น้ีคอืผลทีจ่ะตามมา 

จงึขอฝากเรื่องการมาวดั มาบาํเพญ็ มาเสรมิบาํรุงความสุขใหก้บัจติใจ มาตดัภพตดัชาติ
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ใหเ้บาบาง ใหน้อ้ยลงไป ใหห้มดไปในทีสุ่ด ใหท้่านนาํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตัต่ิอไป 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๑ 

โอกาสที่วิเศษที่สดุ 
๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าวดักนั เพือ่ตกัตวงประโยชนท์ีม่นุษยจ์ะพงึได ้ เพราะมนุษย์

เท่านัน้ในบรรดาสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทีส่ามารถตกัตวงประโยชนไ์ดอ้ย่างสูงสุด ถา้ไปเกดิใน

ภพอืน่ก็จะไมม่โีอกาสตกัตวงประโยชนค์อืบญุกศุล เพือ่มรรคผลนิพพาน เพือ่ความหลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นฐานะของมนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะสามารถทาํได ้ ถา้ไปเกดิใน

ภพอืน่ถงึแมจ้ะดกีวา่มนุษย ์เช่นไปเกดิเป็นเทพ เป็นพรหม ก็เพยีงแต่ไปเสวยบญุเท่านัน้ 

ไมม่โีอกาสไดส้รา้งบญุสรา้งกศุลเพิม่ขึ้นมาใหม ่ เมือ่ไดเ้สพไดเ้สวยบญุกศุลทีไ่ดส้ะสมไว ้

จนหมดไปแลว้ ก็จะตอ้งกลบัลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ หรอืไปเกดิทีต่ ํา่กวา่ ขึ้นอยู่กบับญุ

กรรมทีไ่ดท้าํไวท้ีย่งัไมไ่ดส่้งผล ถา้เป็นวาระของผลกรรม กจ็ะตอ้งไปเกดิในอบายภูมใิด

ภูมหิน่ึง ตอ้งใชก้รรมในภูมนิัน้จนหมดสิ้นไป เมือ่หมดแลว้ถา้เป็นวาระของบญุทีจ่ะ

ส่งผล ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ไดม้าทาํบญุทาํกรรมอกี ภพของมนุษยน้ี์ทาํได ้

ท ัง้ ๒ อย่าง ทาํบญุก็ได ้ทาํบาปทาํกรรมกไ็ด ้ไมม่ใีครบงัคบั ไมม่ใีครเคี่ยวเขญ็ ถา้เป็น

คนฉลาด มศีรทัธาในเรื่องบญุเรื่องกศุล เชื่อบาป เชื่อบญุ เชื่อนรก เชื่อสวรรค ์ ก็จะ

หลกีเลีย่งการกระทาํบาป พยายามทาํแต่บญุทาํแต่กศุล อย่างท่านท ัง้หลายทีไ่ดม้าวดักนั

อย่างสมํา่เสมอเพราะมคีวามเชื่อในเรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องเวยีน

วา่ยตายเกดิ จงึไดใ้ชเ้วลาทีว่า่งจากภารกจิการงานมาสะสมบญุ สะสมกศุล เพือ่พฒันา

จติใจใหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ จนหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง บรรลถุงึพระนิพพาน เป็นพระ

อรหนัตไ์ป 

น่ีคอืเป้าหมายทีแ่ทจ้ริงของมนุษยท์ ัง้หลาย เพยีงแต่จะรูห้รือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้มโีอกาส

ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา ก็จะไดรู้ว้า่หนา้ทีข่องตนทีแ่ทจ้ริงนัน้คอือะไร ก็คอืการสะสม

บญุ ละบาป ชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ทีเ่ป็นเหตใุหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย 
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ทีเ่กดิจากการเกดิแก่เจ็บตาย เวยีนวา่ยตายเกดิแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น่ีคอืหนา้ทีท่ี่

แทจ้รงิของมนุษยเ์รา ส่วนหนา้ทีร่องลงมากค็อืการดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย เลี้ยงดูชวีติ

ของตน เพือ่จะไดม้กีาํลงัวงัชา มเีวลามาทาํบญุทาํกศุลกนั คอื ร่างกายตอ้งมกีารดูแล

รกัษา ตอ้งมอีาหารรบัประทาน มยีารกัษาโรค มเีครื่องนุ่มห่ม มทีีอ่ยู่อาศยั เมือ่มคีรบ

บริบูรณ์แลว้ ถา้มเีวลาวา่งจากการเลี้ยงดูร่างกาย ก็ควรมาสะสมบญุกศุล ละเวน้จากการ

กระทาํบาป มาปฏบิตัธิรรม เพือ่มาชาํระจติใหส้ะอาดบริสุทธิ์ น้ีคอืหนา้ทีท่ีแ่ทจ้ริง การทาํ

มาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเป็นหนา้ทีร่องลงมา แต่ก็มคีวามจาํเป็นเช่นเดยีวกนั เพราะ

เวลาจะทาํบญุ จะปฏบิตัธิรรม ก็ตอ้งมร่ีางกาย ตอ้งมเีวลาวา่งพอทีจ่ะมาปฏบิตัไิด ้ จะมี

เวลาวา่งไดก้็ตอ้งทาํมาหากนิจนมฐีานะทีด่พีอ มเีงนิทองเก็บไวพ้อสมควร พอทีจ่ะเอื้อกบั

การปฏบิตัธิรรม น้ีคอืหนา้ทีข่องมนุษย ์ หนา้ทีห่ลกัก็คอืการสะสมบญุกศุล ปฏบิตัธิรรม 

เพือ่ใหไ้ดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ดงันัน้ในวนัหยุด เช่นวนัเสารว์นัอาทติย ์ จงึเป็น

เวลาเหมาะทีจ่ะทาํบญุ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรมกนั เพราะน้ีคอืงานทีแ่ทจ้ริงของเรา  

มนุษยเ์ป็นชาตทิีป่ระเสริฐทีสุ่ด เพราะเป็นชาตเิดยีวภูมเิดยีวในสงัสารวฏั ทีจ่ะสามารถ

พฒันายกตนเอง ใหถ้งึจดุสูงสุดของการพฒันาได ้ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ท่านก็เกดิมาเป็นมนุษยแ์ละไดใ้ชช้วีติของมนุษยม์าบาํเพญ็บญุ บาํเพญ็

กศุล เน่ืองจากในชาตก่ิอนๆท่านไดส้ะสมบญุมามาก มบีารมมีาก จงึไมย่ดึไมต่ดิกบั

ความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ อย่างทีพ่วกเรายดึตดิกนั พวกเรายงัยดึตดิอยู่กบัความสุขทีไ่ดจ้าก

การมสีามภีรรยา จากการดูหนงัฟงัเพลง ไปเทีย่วทีน่ ัน้ทีน้ี่ พวกเรายงัตดิความสุขเหล่าน้ี

อยู่ จงึไมส่ามารถออกบวชเป็นพระเป็นชไีด ้ เพราะยงัมคีวามผูกพนักบัความสุขทางโลก 

ทีเ่รียกวา่กามสขุอยู่ ยงัอยากดู ยงัอยากไดย้นิ ยงัอยากลิ้มรส ยงัอยากดมกลิน่ ยงัอยาก

สมัผสัสิง่ต่างๆทางกาย เพือ่ใหค้วามสุขกบัตน แต่ในขณะเดยีวกนัก็กลายเป็นทาสของสิง่

ทีต่นชอบไป เมือ่ตดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ีก็จะไมส่ามารถออกบวชได ้ ไมส่ามารถมาบาํเพญ็

จติตภาวนา คอืสมถภาวนาและวิปสัสนาภาวนา อนัเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหจ้ติหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เพราะยงัไมม่บีารมพีอ เราจงึตอ้งมาบาํเพญ็บารมกีนัต่อ 

เหมอืนกบัผลไม ้ เมือ่ยงัไมสุ่กก็ตอ้งบ่มไปเรื่อยๆ อย่างชาตน้ีิไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ เรา

สามารถทาํบญุไดห้ลายระดบั จะทาํแค่ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลก็ไดห้รือจะทาํบญุทาํทาน
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รกัษาศีลแลว้ก็ภาวนาไปดว้ย ในขณะทีเ่ป็นฆราวาสก็ได ้ หรือถา้อยากจะปฏบิตัใิหเ้ตม็ที่

เลยก็ออกบวชกนั ก็ทาํได ้จะทาํไดไ้มไ่ดก้็ขึ้นอยู่กบักาํลงับารมขีองแต่ละคน ถา้บารมแีก่

กลา้ก็เป็นเหมอืนผลไมท้ีสุ่กงอมเต็มที ่ก็จะหลดุจากข ัว้เอง  

ฉนัใดจติใจของพวกเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ไดบ้าํเพญ็บญุบารมมีาเต็มทีแ่ลว้ ก็จะหลดุออก

จากโลกของกามสุขไป จะไมย่ดึไมต่ดิกบัความสุขอย่างทีพ่วกเรายดึตดิกนั ความสุขทีไ่ด ้

จากสาม ี ภรรยา บตุร ธิดา สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ เกยีรตยิศต่างๆ ความสุขทีไ่ด ้

สมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ความสุขเหลา่น้ีจะไมม่คีวามหมายกบัจติใจที่

ไดบ้่มบญุบารมมีาจนเต็มทีแ่ลว้ เช่นจติของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงประสูตใินสกลุของ

กษตัริย ์มสีิง่อาํนวยความสุขอย่างมากมายก่ายกอง แต่ก็ไมส่ามารถเหน่ียวรัง้ผูกมดั ให ้

เจา้ชายสทิธตัถะหลงตดิอยู่กบัความสุขแบบน้ีเลย เมือ่ถงึเวลาพระองคก์็ทรงผนวชออก

บวช แลว้ก็มุง่ไปสู่การปฏบิตัศีิลสมาธปิญัญาอย่างเต็มทีเ่ลย ไมก่ระทาํอะไรอย่างอืน่

ตลอดเวลา ๖ ปีดว้ยกนั มหีนา้ทีเ่ดยีวเท่านัน้ก็คอืปฏิบตัิธรรม ชาํระจติใจ กาํจดักเิลส 

คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ไมว่า่จะเป็น ความอยากในรูป ใน

เสยีง ในกลิน่ ในรส ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไม่เป็น เช่นความ

อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งตดัใหห้มดไป จะแก่ก็ใหม้นัแก่ จะเจ็บก็ให ้

มนัเจ็บ จะตายก็ใหม้นัตาย เพราะอยากอย่างไรก็หนีไมพ่น้ เวลาอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไม่

ตายก็จะตอ้งทกุขท์รมาน เวลาคดิถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะเกดิความ

หวาดกลวั เกดิความทกุขข์ึ้นมา  

แต่ถา้สามารถเอาชนะความอยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายได ้ เวลาแก่เจ็บหรือตาย จะไมม่ี

ความรูส้กึอะไรกบัความแก่ ความเจ็บ ความตายเลย จติจะรูส้กึเฉยๆ เพราะไมม่คีวาม

อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายนัน่เอง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง แก่ก็ได ้เจ็บก็ได ้ตายก็

ได ้ แต่จติไมต่ายซะอย่าง ไมเ่หน็จะตอ้งไปเดอืดรอ้นอะไร เน่ืองจากไมไ่ดป้ฏบิตัภิาวนา 

ไมไ่ดเ้จริญวปิสัสนา จงึไมเ่หน็วา่จติกบักายเป็นคนละส่วนกนั จติมคีวามมดืบอด

ครอบงาํ มคีวามหลงครอบงาํ หลอกใหไ้ปคดิวา่ร่างกายเป็นจติ เมือ่คดิอย่างนัน้เวลา

ร่างกายเป็นอะไร จติก็คดิวา่จะเป็นตามไปดว้ย แต่ความจริงแลว้จติไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ดเ้จ็บ 
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ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย แต่จติไมรู่ ้เน่ืองจากไมไ่ดป้ฏบิตั ิไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้เอง ถา้ไดย้นิไดฟ้งัและนาํไปปฏบิตั ิ ก็จะเหน็วา่จติกบั

กายเป็นคนละส่วนกนั น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็อยู่ตลอด ๖ ปีดว้ยกนั จนใน

ทีสุ่ดก็ตดัความอยากท ัง้ ๓ ไปได ้คอื ความอยากในกาม กามตณัหา ความอยากมอียาก

เป็น ภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไม่เป็น วิภวตณัหา เมือ่ทาํลายความอยากท ัง้ ๓ 

ชนิดน้ีหมดไปได ้ จติก็ไมม่เีชื้อของภพชาตหิลงเหลอือยู่ ภพชาตจิงึไมม่อีกีต่อไป 

หลงัจากทีพ่ระสรีระของพระพทุธเจา้ดบัสลายไปแลว้ จติของพระองคก์็ไมไ่ปเกดิทีไ่หน

อกีต่อไป จติเป็นนิพพานไป ไดบ้รรลพุระนิพพาน ทีเ่ป็นทีอ่ยู่ของจติอย่างแทจ้ริง เป็น

บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยความสุข เรียกวา่ ปรมงัสขุงั  

ความสุขท ัง้หลายในโลกน้ี เมือ่เปรียบกบัความสุขทีไ่ดจ้ากพระนิพพานแลว้ จะเป็น

เหมอืนฟ้ากบัดนิ ความสุขทีพ่วกเราสมัผสักนัอยู่น้ี กบัความสุขของพระพทุธเจา้กบัพระ

อรหนัต ์ เป็นเหมอืนฟ้ากบัดนิ ถา้เป็นวตัถกุ็เป็นเหมอืนกอ้นหนิกบัเพชรนิลจนิดา มี

คุณค่าต่างกนัมาก เป็นสิง่ทีม่นุษยจ์ะทาํได ้แต่ตอ้งพบกบัพระพทุธศาสนาดว้ย ถา้ไมพ่บ

ก็จะไมรู่ว้า่เกดิมาทาํไม เกดิมาเพือ่อะไร ก็จะหลงอยู่กบัการหาความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ จาก

การมสีาม ี มภีรรยา มตีาํแหน่งต่างๆ มสีมบตัขิา้วของเงนิทอง จากการไดไ้ปเทีย่ว ไปดู 

ไปฟงั ไปดืม่ ไปรบัประทานเท่านัน้เอง แต่เมือ่ถงึเวลาแก่เวลาตาย ก็จะไมไ่ดเ้สพ

ความสุขเหลา่น้ี เมือ่ตายไปแลว้สมบตัต่ิางๆ ขา้วของเงนิทองต่างๆ สามภีรรยาบตุรธดิา 

ก็ตอ้งทิ้งไปหมด เอาไปไมไ่ด ้ ไปเกดิใหมก่็ตอ้งไปเริ่มตน้ใหม ่ จะไปอยู่ทีไ่หนก็ยงัไมรู่ ้

เพราะไมรู่ว้า่ไดส้รา้งบญุ สรา้งกรรมไวม้ากนอ้ยเพยีงไร เพราะบญุกรรมน่ีแหละทีจ่ะเป็น

ผูส่้งใหไ้ปเกดิสูงหรือตํา่ แต่ถา้ไดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละพบกบัพระพทุธศาสนา ก็จะได ้

ยนิไดฟ้งัไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จนรูว้า่หนา้ทีข่องตนมอียู่ ๓ 

ประการคอื ๑. ทาํบญุ ๒. ละบาป ๓. ชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ชาํระกเิลสตณัหา 

ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา น้ีคอื

หนา้ทีข่องสตัวโ์ลกทีแ่ทจ้ริง โดยเฉพาะของพวกมนุษย ์ ผูม้ฐีานะมสีทิธิ์ทีจ่ะบรรลถุงึ

เป้าหมายทีป่ระเสริฐน้ีได ้ 
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เพยีงแต่ขอใหรู้เ้ท่านัน้ รูแ้ลว้จะไดศึ้กษาแลว้ก็ปฏบิตั ิ ถา้รูแ้ลว้แต่ไมส่นใจทีจ่ะศึกษา ไม่

สนใจทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมส่นใจทีจ่ะนาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปปฏบิตั ิก็ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร การไดเ้กดิเป็นมนุษยก์บัการไดม้าพบพระพทุธศาสนา ก็เหมอืนกบัมรีถยนตแ์ละมี

ปัม๊นํา้มนัใหเ้ตมินํา้มนั ถา้มรีถยนตแ์ต่ไมม่ปีัม๊นํา้มนัก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร รถยนตก์็วิง่

ไปไหนมาไหนไมไ่ด ้ ถา้ไมม่นีํา้มนัใหเ้ตมิ ถา้มนีํา้มนัแต่ไมม่รีถยนตก์็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร

เช่นเดยีวกนั รถยนตก์็เหมอืนกบัการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ส่วนนํา้มนัก็เหมอืนกบั

พระพทุธศาสนา ทีใ่หแ้สงสวา่งนาํทาง เป็นเหมอืนเชื้อเพลงิใหก้บัรถยนต ์ ถา้มี

พระพทุธศาสนาแต่ไมไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์เช่นมาเกดิเป็นนก เกดิเป็นแมว เกดิเป็นสุนขั 

ถงึแมจ้ะอยู่ในวดั ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไรจากพระศาสนา เพราะไมส่ามารถเขา้ใจคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ไดน้ ัน่เอง จงึตอ้งมที ัง้ ๒ ส่วนควบคู่กนัไป คอืตอ้งไดม้าเกดิเป็น

มนุษยแ์ลว้ไดม้าพบพระพทุธศาสนาดว้ย ถา้ไดท้ ัง้ ๒ อย่างน้ีถอืวา่เป็นโอกาสที่วิเศษ

ที่สดุ โอกาสใดทีจ่ะวเิศษเท่ากบัโอกาสน้ีไม่มอีกีแลว้ จงึไมค่วรผดัวนัประกนัพรุ่ง อย่าผดั

ไปถงึภพหนา้ชาตหินา้ ชาตน้ีิขอเทีย่วขอกินขอเลน่ไปก่อน ไวช้าตหินา้ค่อยกลบัมาบวช 

คดิอย่างน้ีก็ไมม่ทีางหลดุพน้ไปได ้ เพราะถา้ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ก็อาจจะไมไ่ด ้

เจอศาสนาพทุธอกีก็ได ้ 

เพราะพทุธศาสนามอีายุไมย่าวมาก เพยีง ๕,๐๐๐ ปีเท่านัน้ พระพทุธเจา้ทรงทาํนายไวว้า่

ศาสนาพทุธจะอยู่ในโลกน้ีไดไ้ม่เกนิ ๕,๐๐๐ ปี ตอนน้ีก็ผ่านมากวา่ครึ่งหน่ึงแลว้ ผ่านมา 

๒,๕๔๙ ปีแลว้ เหลอือกี ๒,๔๐๐ กวา่ปีก็จะไมม่พีระพทุธศาสนาเหลอือยู่ในโลกน้ีแลว้ 

ถา้วา่ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีใน ๒,๕๐๐ กวา่ปีขา้งหนา้ ก็จะไมไ่ดพ้บกบั

พระพทุธศาสนา เมือ่ไมไ่ดพ้บก็เหมอืนกบัมรีถแต่ไมม่ปีัม๊นํา้มนัใหเ้ตมินํา้มนั จะไมรู่ว้า่

เกดิมาทาํไม น้ีขนาดรูแ้ลว้ยงัไมป่ฏบิตั ิ ยงัไมส่นใจเลย ขอผดัไปชาตหินา้ก่อนอย่างน้ี 

เกดิมาชาตหินา้ก็จะตดินิสยัผดัไปอกี ก็จะผดัไปเรื่อย ชาตก่ิอนๆก็เคยผดัมาแลว้ เพราะ

ตดิเป็นนิสยั เคยทาํอะไรมาอย่างไร ก็จะตดินิสยัทาํอย่างนัน้ไปเรื่อยๆ ถา้มคีวามคดิ

อย่างน้ีอยู่ในใจ ก็ควรเปลีย่นความคดิน้ีเสยี ใหห้นัมาศึกษาและมาปฏบิตัธิรรมกนัดกีวา่ 

มาบาํเพญ็บญุบารมกีนั จะไดม้ากไดน้อ้ย ก็ขอใหไ้ดท้าํไป อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็จะไดป้ลูกฝงั

นิสยัทีด่ไีว ้ ถา้ยงัไมอ่ยากบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นชาตน้ีิ อย่างนอ้ยก็ใหบ้าํเพญ็บารมกีนั 
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เช่นทานบารมี ศีลบารมี ควรรกัษาศีลกนับา้ง ศีล ๕ ขอ้น้ี ถา้รกัษาไมไ่ดท้กุวนั อย่าง

นอ้ยก็วนัพระสกัวนัหน่ึงก็ยงัด ี หรือรกัษาไดบ้างขอ้ในบางวนัก็รกัษาไป อย่าปลอ่ยปละ

ละเลย ไมส่นใจไม่เหลยีวแลเลย พยายามรกัษาใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากไดก้็แลว้กนั 

แลว้ก็พยายามรกัษาใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ พยายามทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะตดิเป็นนิสยั

ไป  

มาอยู่วดับา้ง เพือ่บาํเพญ็เนกขมัมบารมีกนั มาละกามสขุ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

นุ่งขาวห่มขาวถอืศีล ๘ ไมก่นิขา้วเยน็ ไม่ดูหนงัฟงัเพลง ไมน่อนกบัสามภีรรยา ตดักาม

สุขนัน้เอง เรียกวา่เนกขมัมบารม ีทาํกนัอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ดกีวา่จะผดัไปเรื่อยๆ รอไวแ้ก่

ก่อนแลว้ค่อยมาทาํกนัก็ได ้พอเวลาแก่เขา้จริงๆก็จะทาํไมไ่หว คนแก่ส่วนใหญ่เวลาไปอยู่

วดัจะอยู่ไมไ่ดน้าน อยู่ลาํบาก ไมเ่หมอืนคนหนุ่มคนสาว บวชตอนหนุ่มกบับวชตอนแก่น้ี

ต่างกนั เวลาบวชตอนหนุ่มสามารถปฏบิตักิจิวตัรต่างๆไดค้รบถว้นบริบูรณ์ บวชตอนแก่

แลว้สงัขารไมเ่อื้ออาํนวย จะปฏบิตักิจิใหค้รบถว้นบริบูรณ์เป็นสิง่ทีย่ากเยน็มาก เมือ่ไม่

สามารถปฏบิตัใิหค้รบถว้นบรบูิรณ์แลว้ ผลทีจ่ะเกดิขึ้นก็ไมค่รบถว้นบริบูรณ์เช่นเดยีวกนั 

เพราะทกุสิง่ๆทกุอย่างขึ้นอยู่กบัเหตเุป็นหลกั คอืการกระทาํของเรา ถา้ทาํแลว้ผลกจ็ะ

ตามมา เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้ไมร่บัประทานอาหารจะอิม่ไดอ้ย่างไร ตอ้ง

รบัประทานอาหารเขา้ไปจนกวา่จะอิม่ ถงึจะหยุดรบัประทาน ถา้รบัประทานไปเพยีงครึ่ง

เดยีวก็อิม่เพยีงครึ่งเดยีว ถา้รบัประทานเต็มทีก่็อิม่เต็มที ่ ฉนัใดอานิสงสท์ีจ่ะไดร้บัจาก

การปฏบิตักิายวาจาใจ ก็อยู่ทีก่ารปฏบิตันิ ัน่แหละ ถา้ทาํบญุทาํทานอย่างสมํา่เสมอ รกัษา

ศีลอย่างต่อเน่ือง ไมใ่หด่้างพรอ้ย แลว้ก็บาํเพญ็จติตภาวนา นัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์

เจริญปญัญา พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนัตตา พจิารณาวา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี

ลว้นไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  

เช่นพจิารณาดูร่างกายของเรา มนัก็เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ จากเดก็ก็เป็นผูใ้หญ่ จาก

ผูใ้หญ่ก็เป็นผูเ้ฒ่า จากผูเ้ฒ่าก็เป็นผูต้าย น้ีคอืการเปลีย่นแปลงของร่างกาย มนัเป็นอย่าง

น้ี พจิารณาไปเรื่อยๆ เมือ่เขา้ใจแลว้ใจก็จะปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ถา้ไปยดึไปตดิกจ็ะ

ทกุขท์รมานใจ เวลาแก่แลว้จะทกุข ์ เวลาตายจะทกุข ์ หรือเพยีงแต่คดิวา่จะแก่ จะตายก็
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ทกุขแ์ลว้ เพราะไมม่ใีครอยากแก่ ไมม่ใีครอยากตาย ถา้พจิารณาก็จะเหน็วา่ความทกุข ์

เกดิจากความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากตายนัน่เอง เมือ่รูอ้ย่างนัน้ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ก็ตอ้งละ

ความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากตาย เมือ่ละไดแ้ลว้ความทกุขก์็จะไมม่ ี ต่างกนัตรงน้ี ระหวา่ง

พวกเรากบัพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ต่างกนัตรงน้ีเท่านัน้เอง พระพทุธเจา้พระอรหนัต์

ท่านเหน็แลว้วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป 

ร่างกายเกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ฝืนธรรมชาตไิมไ่ด ้ ฝืนความจริงน้ีไมไ่ด ้

อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายไมไ่ด ้เพราะรูเ้พราะเหน็แลว้วา่ ถา้อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย 

ก็จะตอ้งทกุขท์รมานใจ ตอ้งวา้วุน่ขุน่มวั แต่พอละความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไม่

อยากตายไดแ้ลว้ ใจก็สงบน่ิงสบาย จะทาํใหส้งบน่ิงไดก้็ตอ้งนัง่สมาธิไปก่อน นัง่ไป

เรื่อยๆจนจติสงบ  

เมือ่สงบแลว้จะรูว้า่น่ีแหละเป็นทีป่ลอดภยัทีสุ่ดของจติ คอืการปลอ่ยวางเป็นอเุบกขา จะ

เกดิขึ้นถา้นัง่สมาธ ิ เมือ่รูแ้ลว้วา่จดุทีป่ลอดภยัทีสุ่ดของจติอยู่ตรงน้ี เวลาไปคดิถงึความ

แก่ ความเจ็บ ความตาย แลว้เกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา ก็ดงึจติใหก้ลบัมาสู่จดุที่

ปลอดภยัได ้ดว้ยการปลง ดว้ยการปลอ่ยวาง ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ยอมรบัวา่หนีไม่

พน้ หา้มไมไ่ดข้องอย่างน้ีตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั แต่สิง่ทีห่า้มไดก้็คอืความทกุขใ์จ 

เราสามารถหา้มความทกุขใ์จได ้ ดว้ยการทาํใจใหส้งบ ดว้ยการปลอ่ยวาง อะไรจะเกดิก็

ใหม้นัเกดิ อะไรจะเป็นก็ใหม้นัเป็น อะไรจะตายก็ใหม้นัตาย ถา้สามารถทาํไดจ้ติใจกจ็ะ

สบาย จะไมท่กุขก์บัอะไร เรียกวา่เจริญปญัญา เจริญวปิสัสนา เพือ่รูแ้จง้เหน็จริง ไมไ่ป

ฝืน ไมไ่ปอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เช่นร่างกายน้ีพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟ มาจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป แลว้ก็มาเปลีย่นเป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ 

เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นเน้ือ เป็นเอน็ เป็นกระดูก เป็นอวยัวะต่าง ๆ เมือ่ถงึเวลาก็จะแยก

จากกนัไป กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ ร่างกายเมือ่ตายไปแลว้ ถา้ปลอ่ยทิ้งไว ้ นํา้ต่างๆก็จะ

ไหลออกมาจนเหอืดแหง้กลายเป็นดนิไป เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถา้กลายเป็นดนิไป น้ีคอื

ความจริงของร่างกาย เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่นายสมศกัดิ์ 

ไมใ่ช่นางสมศรี เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ทีจ่ติมาครอบครอง มายดึมาอาศยัอยู่เท่านัน้  
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จติตอ้งฉลาดตอ้งรูท้นั ถา้รูท้นัแลว้ก็จะมปีญัญา มปีญัญาก็ปลอ่ยวางได ้ ไมย่ดึไมต่ดิ 

ตดัอปุาทาน ตดัความหลง ทีไ่ปคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราของเราได ้ เพราะความจริง

ร่างกายน้ีก็เป็นเหมอืนศาลาหลงัน้ี ไมไ่ดเ้ป็นตวัตนอย่างไร ไมไ่ดเ้ป็นของของใคร ทิ้งไว ้

สกัรอ้ยปีสองรอ้ยปีก็พงัลงมา เช่น โบสถว์หิารต่างๆในสมยัสุโขทยัก็ด ีในสมยัอยุธยาก็ด ี

ก็ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย เป็นไปตามความเป็นจริงของมนั คนทีอ่ยู่ในสมยัสุโขทยั ใน

สมยัอยุธยา ก็ไมม่หีลงเหลอือยู่แลว้ กลายเป็นขี้เถา้ กลายเป็นดนิไปหมด มแีต่ตวัจติ

ของคนทีอ่ยู่ในสมยันัน้ ทีย่งัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ พวกเราก็อาจจะเป็นพวกทีเ่คยเกดิ

อยู่ในสมยัอยุธยา ในสมยัสุโขทยัก็ได ้ ถงึไดก้ลบัมาเกดิในสมยัน้ีอกี สมยัก่อนเคย

เขา้วดัเขา้วา สมยัน้ีก็มาเขา้วดัเขา้วาอกี ไม่มใีครส ัง่ ไมม่ใีครบงัคบั มกีรรมมบีญุเป็นตวั

คอยส ัง่ ถา้เคยทาํบญุก็จะส ัง่ใหไ้ปทาํบญุต่อ ถา้เคยทาํกรรมก็จะส ัง่ใหไ้ปทาํกรรมต่อ คน

ทีเ่คยทาํกรรมก็จะชอบไปทาํกรรม เคยดืม่สุราก็จะไปดืม่สุรา เคยเลน่การพนนัก็จะไป

เลน่การพนนั คนทีเ่คยใส่บาตร เคยปฏบิตัธิรรม เคยรกัษาศีล ก็จะมาใส่บาตร มาปฏบิตัิ

ธรรม มารกัษาศีล บญุกรรมเป็นผูส้ ัง่เรา ทีม่ากนัในวนัน้ีก็เป็นเพราะบญุเป็นผูส้ ัง่ใหม้า 

ถา้สะสมบญุไปเรื่อยๆ บญุทีท่าํในวนัน้ีก็จะส ัง่เราต่อไปในวนัขา้งหนา้ จนในทีสุ่ดสกัวนั

หน่ึงขา้งหนา้ เรากจ็ะสะสมบารมจีนมากพอ ทีจ่ะหลดุจากการยดึตดิกบัความสุขต่างๆใน

โลกน้ีได ้เหมอืนกบัผลไมท้ีสุ่กเต็มทีแ่ลว้ ก็จะหลดุจากข ัว้ไปเอง  

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีห่ลดุจากการตดิอยู่กบัความสุข

ทางโลก ตดิอยู่กบักามสุข ตดิอยู่กบัสามภีรรยา ตดิอยู่กบัตาํแหน่งฐานะเงนิทองต่างๆ 

ดว้ยการบาํเพญ็บญุบารมอียู่เรื่อยๆ เช่น ทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี ปญัญา

บารม ีฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ศึกษาอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ นัง่สมาธิไหว ้

พระสวดมนต ์ พจิารณาความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่ตีวัตนของสงัขารร่างกาย ถา้

ปญัญาบารมมีคีวามแก่กลา้พอ ก็จะสามารถตดัความยดึตดิในความสุขทางโลกได ้ ตดั

ตณัหาต่างๆได ้ ไมว่า่จะเป็นกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา จะถูกตดัทาํลายไปหมด

เมือ่มปีญัญาแก่กลา้แลว้ ปญัญาจะเกดิไดก้็ตอ้งบาํเพญ็เนกขมัมบารม ี ถอืศีล ๘ นัง่

สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํจติใจใหส้งบ เมือ่จติสงบเต็มทีแ่ลว้ก็จะมคีวามสุข มคีวาม

น่ิง เป็นอเุบกขา ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งอยู่อย่างนัน้ไป จนกวา่จติจะถอนออกมาเอง เมือ่ถอนออก
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มาแลว้ก็มาเจริญปญัญาต่อ ดว้ยการพจิารณาความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของสิง่ต่างๆ ไม่

วา่จะมาทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย เหน็อะไรก็ตอ้งรูว้า่สิง่ทีเ่หน็นัน้ ตอ้งมี

การเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เสยีงทีไ่ดย้นิก็เช่นเดยีวกนั มกีารเปลีย่นแปลง ไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน เมือ่รูแ้ลว้จะไดไ้มไ่ปยดึไมไ่ปตดิ เหน็รูปทีช่อบก็ไมย่นิด ีเหน็รูปทีช่งัก็ไมเ่กลยีด 

รูแ้ลว้ก็เฉยๆ รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้จติจะมคีวามสุข ไมย่ดึไมต่ดิ ไมทุ่กข ์

กบัอะไร น้ีคอืปญัญาบารมทีีค่วรบาํเพญ็อยู่เรื่อยๆ  

มเีวลาวา่งก็ควรเขา้วดั ถา้มาอยู่วดัไมไ่ด ้อย่างนอ้ยก็มาทาํบญุใส่บาตร ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

กนัแลว้ค่อยกลบัไป เอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปคดิพจิารณาต่อ อย่าใหเ้ขา้หูซา้ยแลว้ออกหู

ขวาไป ใหเ้ขา้ไปฝงัอยู่ในใจ จะเป็นประโยชนม์าก จะช่วยเราไดใ้นยามทีม่คีวามทุกข ์

เพราะความทกุขข์องพวกเราส่วนใหญ่เกดิจากการสูญเสยี เวลาเสยีสิง่นัน้สิง่น้ีไปเราจะ

ทกุขใ์จกนั แต่ถา้ระลกึถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่ ไมม่อีะไรอยู่กบัเราไปตลอด ตอ้ง

จากเราไปสกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็ว หรือเราก็ตอ้งจากมนัไป ถา้จาํคาํสอนน้ีไดอ้ยู่ในใจ

ตลอดเวลา เวลามอีะไรจากเราไป หรือเวลาทีเ่ราตอ้งจากอะไรไป จะไมรู่ส้กึวุน่วายใจ จะ

ไมท่กุขใ์จ จะรูส้กึเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดาเหมอืนกบัเวลาทีพ่ระอาทติยต์กดนิจากเราไป 

เราก็ไมวุ่น่วายกบัการจากไปของพระอาทติย ์ เวลาโผลข่ึ้นก็ไม่ไดไ้ปดใีจกบัการมาของ

พระอาทติย ์ เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิกบัพระอาทติยน์ ัน่เอง ฉนัใดถา้เราไมไ่ปยดึไมไ่ปตดิ

กบัสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือวตัถกุ็ตาม เป็นสามเีป็นภรรยา เป็นบตุร

เป็นธิดา เป็นขา้วของเงนิทองต่างๆ เวลามาก็ไมด่ใีจ เพราะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งจากเราไป 

เวลาจากไปก็ไมเ่สยีใจ น้ีคอืปญัญาควรทีจ่ะเจริญอยู่เรื่อยๆ บาํเพญ็อยู่เรื่อยๆ ระลกึถงึ

อยู่เรื่อยๆ อย่าใหพ้ระตอ้งมาคอยสอนทกุวีท่กุวนัซํา้ๆซากๆ  

ควรจะสอนตวัเราเองอยู่เรื่อยๆ เพราะถา้ไมส่อนแลว้เราจะลมื เพราะวา่จะมเีรื่องอืน่เขา้

มากลบไปหมด พอออกจากวดัไปเหน็อะไรถูกอกถูกใจก็อยากจะไดแ้ลว้ ลมืวา่สิง่ทีจ่ะ

ไดม้าเดีย๋วก็ตอ้งเสยีมนัไป เดีย๋วก็ตอ้งจากเราไป แต่ถา้เรานึกไดแ้ละถา้ไมจ่าํเป็นจริงๆ สู ้

ไมเ่อาดกีวา่ เพราะจะไดไ้มต่อ้งมาเสยีใจทหีลงั เวลาเหน็โทรศพัทม์อืถอืรุ่นใหมก่็อยากจะ

ได ้พอซื้อมาแลว้สองวนัเกดิหายไป ก็เสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นอย่าไปเอา
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มนัดกีวา่ อย่าไปซื้อมนัมาดกีวา่ จะไดไ้มต่อ้งไปทกุข ์ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งม ีก็มไีด ้ แต่

ตอ้งคอยเตอืนใจอยู่เสมอวา่สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนัไป ถา้ไมจ่าํเป็นก็อยู่แบบไมม่ดีกีวา่ 

อยู่คนเดยีวไดก้็อยู่ไป ถา้ยงัไมม่สีาม ีไมม่ภีรรยา ก็อย่าไปมจีะดกีวา่ เพราะมแีลว้เดีย๋วก็

จะตอ้งเสยีใจทีห่ลงั ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ กลุม้อกกลุม้ใจ น้ีคือปญัญาบารม ี เป็นการ

บาํเพญ็บารม ี ขอใหพ้ยายามทาํไปเรื่อยๆ มาบ่อยๆ มาวดัอยู่เรื่อยๆ ในวนัเวลาวา่ง มา

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาทาํบญุใหท้าน มาบาํเพญ็เนกขมัมบารม ี ถอืศีล ๘ อยู่วดั ปฏบิตัิ

ธรรม นัง่สมาธิเจริญปญัญา แลว้ไมช่า้ก็เร็วบารมเีหลา่น้ีก็จะแก่กลา้ พอทีจ่ะฉุด พอทีจ่ะ

ผลกั ใหเ้ราหลดุพน้จากการยดึตดิกบัความสุขต่างๆ พอทีจ่ะส่งใหเ้ราไดอ้อกบวชอย่าง

เต็มที ่ ไดป้ฏบิตัอิย่างเต็มที ่ จนหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ไดไ้ปถงึทีเ่ดยีวกบัที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตส์าวกไดไ้ปถงึ คอืพระนิพพานนัน่เอง น้ีคอืสิง่ทีเ่ราควรตกั

ตวงใหม้ากทีสุ่ด ในฐานะของมนุษยท์ีไ่ดม้าพบพระพทุธศาสนา เพราะโอกาสอย่างน้ีจะไม่

มอีกี ถา้มอีกีก็อกีนานแสนนานเลยทเีดยีว ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ รอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศก

เสยีใจ ทกุขก์บัการแก่การเจ็บการตายอกีนบัไมถ่ว้น กวา่จะไดโ้อกาสอย่างน้ีอกี น่ีคอื

โอกาสทองของพวกเราทีแ่ทจ้ริง อย่าปลอ่ยใหห้ลดุมอืไป โบราณท่านสอนวา่ นํา้ขึ้นใหร้ีบ

ตกั น้ีก็คอืนํา้ขึ้นแลว้สาํหรบัพวกเรา ใหร้บีตกัตวงเสยี ประโยชนท์ีเ่ราจะไดร้บัจากการ

เป็นมนุษย ์ จากพระพทุธศาสนาอย่าปลอ่ยใหผ้่านไป จะไดไ้มต่อ้งมาเสยีใจในภายหลงั 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๒ 

บญุทาํไดต้ลอดเวลา 
๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม วนัลอยกระทง วนัอาทติย ์ เป็นวนัทีม่เีหตุ

ใหศ้รทัธาญาตโิยมมาทาํบญุกนัถงึ ๓ กรณีดว้ยกนัคอื เป็นวนัพระ เป็นวนัอาทติย ์ เป็น

วนัลอยกระทง แต่ละท่านทีม่าวดัก็มคีวามดาํริ มเีหตผุลทีจ่ะมาต่างกนั บางทา่นก็มา

ประจาํทกุวนัพระ บางท่านก็มาทกุวนัอาทติย ์บางทา่นก็มาเฉพาะวนัสาํคญัๆ เช่นวนัลอย

กระทงเป็นตน้ จงึไดใ้ชโ้อกาสอนัดงีามน้ีมาทาํบญุทาํกศุลกนั เพราะบญุกศุลเป็นอาหาร

ของจติใจ เป็นทีพ่ึง่ของจติใจ ถา้ขาดบญุแลว้จติใจจะไมม่คีวามอิม่ ไมม่คีวามสุข ไม่มี

ความปลอดภยั การทาํบญุอย่างสมํา่เสมอจงึเป็นสิง่ทีค่วรกระทาํอย่างยิง่ สาํหรบัท่านผูท้ี่

ไดท้าํเป็นประจาํจนเหน็ผลของบญุแลว้ ก็จะทาํอย่างสมํา่เสมอตลอดเวลา ไมไ่ดเ้ลอืกวนั

และไมไ่ดเ้ลอืกเวลา เพราะเหน็คุณค่าของบญุแลว้วา่ เป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่สาํหรบั

จติใจ ผูม้บีญุมากๆอยู่อย่างสุขอย่างสบาย แคลว้คลาดปลอดภยัจากทกุขภ์ยัต่างๆ ที่

เกดิจากภายนอกและทีเ่กดิจากภายในเพราะบญุกศุลเป็นเหมอืนกบัเกราะคุม้ครองจติใจ 

ไมใ่หค้วามทกุขต่์างๆ เขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลาย ถา้ไดท้าํบญุไปเรื่อยๆจนเหน็ผลแลว้ จะไม่

ตอ้งบงัคบัอกีต่อไป เหมอืนกบัเหน็คุณค่าของการรบัประทานอาหาร ถงึเวลารบัประทาน

อาหารก็ไมต่อ้งบงัคบักนั มแีต่จะเรียกรอ้งกนั มแีต่จะขอไปรบัประทานกนัมากกวา่ ฉนั

ใดถา้ไดท้าํบญุกนัอย่างสมํา่เสมอจนเหน็ผลของการทาํบญุแลว้ จะไมร่อเวลา จะไมร่อ

โอกาส เพราะเราสามารถทาํบญุไดท้กุแห่ง ทกุที ่ทกุเวลา เพยีงแต่ไมรู่ก้นัเท่านัน้เอง 

เพราะขาดการศึกษา ขาดการไดย้นิไดฟ้งั ขาดการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จงึไมเ่ขา้ใจถงึคาํวา่

บญุวา่เป็นอย่างไร บญุแปลวา่ความสุขใจ ความอิม่เอบิใจ ความสบายใจ ความรูส้กึ

ปลอดภยั เป็นผลเกดิขึ้นจากการกระทาํ ทีม่หีลายแบบหลายชนิดดว้ยกนั เช่นวนัน้ีญาติ

โยมไดน้าํเอากบัขา้วกบัปลาอาหาร ของคาวของหวานต่างๆ รวมท ัง้จตปุจัจยัไทยธรรม
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ต่างๆมาถวายพระ เป็นการให ้ในภาษาบาลที่านเรียกวา่ทาน เมือ่ใหแ้ลว้ก็จะเกดิความสุข

ใจ ความพอใจ ความสบายใจขึ้นมา เพราะไดก้าํจดัสิง่ทีส่รา้งความหวิโหย สรา้งความ

วุน่วายใหก้บัจติใจไดแ้ก่ ๑. ความโลภ ๒. ความตระหน่ี ๓. ความเหน็แก่ตวั หลงัจากที่

ใหท้านแลว้ก็จะเป็นบญุขึ้นมา เป็นความสุขใจสบายใจ นอกจากการใหท้านแลว้ บญุยงั

เกดิขึ้นไดอ้กีหลายทางดว้ยกนั เช่นเกดิจากการรกัษาศีล เมือ่สกัครู่น้ีเราก็ไดส้มาทานศีล 

๕ กนั ทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข เพราะเราไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ผูอ้ืน่นัน้เอง ถา้ไมไ่ดไ้ปฆ่าผูอ้ืน่ ไมไ่ดไ้ปลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่ ไมไ่ดไ้ปประพฤตผิดิประเวณี 

ไมไ่ดไ้ปโกหกหลอกลวง ไมไ่ดไ้ปเสพสุรายาเมา จติใจจะมแีต่ความสบายใจ ไม่

หวาดกลวัวา่จะมใีครมาจบัไปลงโทษ จะมใีครมาประณาม วา่ไดท้าํสิง่ทีไ่มด่ ี เพราะไมไ่ด ้

ทาํ น้ีก็เป็นบญุอกีอย่างหน่ึงเรียกวา่ศีล  

ประการต่อมาบญุก็เกดิขึ้นไดจ้ากการภาวนา คอืการพฒันาจติใจ สรา้งความสงบใหก้บั

จติใจ ปกตจิติใจของคนเราจะไมค่่อยสงบกนัเท่าไร จะมแีต่เรื่องราวต่างๆเขา้มาอยู่

ตลอดเวลา มาสรา้งความวุน่วาย สรา้งความทกุข ์สรา้งความกงัวล ถา้ภาวนาทาํจติใจให ้

สงบได ้ จติใจก็จะมคีวามสบาย มคีวามสุข เพราะไมม่เีรื่องราวต่างๆเขา้มารบกวนจติใจ 

เรียกวา่สมถภาวนา ทาํใหจ้ติใจสงบ ส่วนการภาวนาเพือ่ใหเ้กดิปญัญา เรียกวา่วิปสัสนา

ภาวนา ผูท้ีไ่มม่ปีญัญาจะไมรู่จ้กัแกป้ญัหาต่างๆ ทีรุ่มเรา้เขา้มาใส่จติใจ แต่ผูท้ีม่ปีญัญา

จะรูจ้กัวธิจีดัการกบัปญัหาต่างๆ ไมใ่หป้ญัหาต่างๆมาสรา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วาย

ใจไดเ้ลยน้ีคอืบญุทีเ่กดิขึ้นจากการภาวนา สมถภาวนา ทาํจติใหส้งบ วปิสัสนาภาวนา ทาํ

ใหเ้กดิปญัญา ใหเ้ป็นคนฉลาด รูจ้กัแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีม่ารุมเรา้จติใจ ผูท้ีม่ปีญัญาแลว้

จะไมม่คีวามทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆ เพราะรูท้นั ไมย่ดึไมต่ดิ อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะ

มาก็มา อะไรจะไปก็ไป ไมย่ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ เมือ่ถงึเวลาเขาจะมาก็หา้มเขาไมไ่ด ้ เมือ่ถงึ

เวลาเขาจะไปก็หา้มเขาไมไ่ด ้เมือ่ถงึเวลาจะต ัง้ทอ้งออกลูกก็หา้มไมไ่ด ้เมือ่ถงึเวลาจะตาย

ก็หา้มไมไ่ด ้เรื่องอะไรจะตอ้งไปวุน่วาย ไปทกุขไ์ปกงัวลกบัเรื่องราวต่างๆ ก็เพราะเราขาด

ปญัญานัน่เอง  



68 
 

พอมลูีกก็คดิวา่เป็นลูกของเรา พอเป็นลูกของเราก็อยากจะใหอ้ยู่อย่างปลอดภยั อยู่อย่าง

สบาย อยู่ดว้ยความสุข อยู่ไปนานๆ แต่ถา้เป็นลูกของคนอืน่ เป็นลูกของชาวบา้น จะเป็น

จะตายอย่างไร จะไมเ่หน็เดอืดรอ้นเลย ความแตกต่างกนัอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงทีไ่ปหลง

คดิวา่เป็นลูกของเรา กบัลูกของคนอืน่เราไมห่ลงวา่เป็นลูกของเรา แต่ความจริงแลว้ถา้มี

ปญัญาจะเหน็วา่ไมเ่ป็นของใครเลย ร่างกายน้ีไมไ่ดเ้ป็นของใคร มาจากดนินํา้ลมไฟ เป็น

ของดนินํา้ลมไฟ เมือ่ตายไปก็กลบัสู่ดนินํา้ลมไฟ ใจผูม้าครอบครองก็เดนิทางต่อไป ไป

หาร่างใหมต่ามบญุตามกรรม ทาํบญุไวม้ากก็ไดร่้างทีด่ ีทาํบาปไวม้ากก็จะไดร่้างทีไ่มด่ ีน้ี

คอืปญัญา ถา้เจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไมลุ่ม่หลง จะไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร จะไมม่ี

ปญัหากบัอะไรท ัง้สิ้น ใครตอ้งการอะไร ใครอยากจะไดอ้ะไร ถา้มปีญัญาเอาไปไดก้็เอา

ไป ถา้เรามปีญัญารกัษาไวไ้ดก้็รกัษาไป ถา้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะรกัษาได ้ ก็ตอ้งยอมรบั ยอม

ใหม้นัไป เท่าน้ีมนัก็จบ ไมม่คีวามทกุข ์ไม่มปีญัหาอะไรท ัง้สิ้น น้ีคอืบญุคอืความสุขทีเ่กดิ

จาการมปีญัญา  

นอกจากนัน้แลว้ก็ยงัมบีญุทีเ่กดิจากการอทุศิสว่นบญุสว่นกศุล วนัน้ีเรามาทาํบญุ ก็ทาํให ้

เรามบีญุอยู่ในใจ มคีวามสุข ก็สามารถแผ่บญุคอืความสุขใหก้บัสรรพสตัวท์ ัง้หลายได ้

ถา้มผูีร้อรบัอยู่ก็จะไดร้บั จะมคีวามสุข เราก็ไดค้วามสุขเพิม่ขึ้นมาอกี เพราะไดท้าํให ้

ผูอ้ืน่มคีวามสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นมนุษยเ์หมอืนกบัเรา แต่เขาก็เป็นสตัวโ์ลกเหมอืนกบัเรา 

มจีติมใีจเหมอืนกบัเรา ตอ้งการความร่มเยน็เป็นสุขเหมอืนกบัเราเมือ่ใหค้วามร่มเยน็เป็น

สุขกบัเขา เขาก็มคีวามสุข ก็ทาํใหเ้รามคีวามสุขเพิม่ขึ้นไปอกี น้ีคอืบญุทีเ่กดิจากการอทุศิ

ส่วนบญุส่วนกศุล บญุอกีอย่างหน่ึงทีเ่ราทาํไดค้อื บญุทีเ่กดิจากการรบัใชผู้อ้ืน่ ช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ ก็ทาํใหเ้รามคีวามสุข เวลาเหน็ผูอ้ืน่เดอืดรอ้น ทกุขย์ากลาํบาก เราพอทีจ่ะ

ช่วยเหลอืได ้ มขีา้วใหเ้ขากนิ มเีสื้อผา้ใหเ้ขาใส่ มยีาใหเ้ขารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บเวลาเจ็บไข ้

ไดป่้วย ถา้ไมม่ทีีอ่ยู่พอจะหาทีอ่ยู่ใหเ้ขาไดก้็จดัหาใหเ้ขา ใหเ้ขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายบา้ง 

ถงึแมจ้ะเป็นช ัว่คร ัง้ช ัว่คราว ก็ยงัดกีวา่เมนิเฉยไมดู่แลกนั เวลาไดร้บัใชผู้อ้ืน่ ไดร้บัใช ้

สงัคมแลว้ เราจะมคีวามสุขใจ จงึมมีลูนิธิต่างๆเกดิขึ้นมา ทาํหนา้ทีเ่ก็บศพของคนทีต่าย

ในอบุตัเิหต ุ มกีารบรจิาคโลงศพใหก้บัผูย้ากไร ้ เพราะคนเราทกุคนเกดิมาแลว้ก็ตอ้งตาย

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ เมือ่ตายแลว้ก็ตอ้งมโีลงไวเ้ก็บ เอาไวฝ้งั เอาไวเ้ผา จะปลอ่ยใหน้อน
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เหมอืนสุนขัขา้งถนน ก็จะเสยีศกัดิ์ศรีของมนุษย ์ เสยีศกัดิ์ศรีของเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ที่

ไมม่คีวามเมตตากรุณาต่อกนัเลย น้ีคอืวธิีสรา้งความสุขใหก้บัเรา ดว้ยการรบัใชส้งัคม 

รบัใชผู้อ้ืน่ ทาํไดต้ลอดเวลา เวลาไปเจอเหตกุารณ์ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื ก็ใหฉ้วย

โอกาสเพราะจะไดม้ากกวา่เสยี รบัใชผู้อ้ืน่อาจจะเสยีเวลาบา้ง เช่นเรากาํลงัรีบแลว้มี

เหตกุารณ์ ทีท่าํใหต้อ้งหยุดช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เราเสยีเวลาไปหน่อย แต่สิง่ทีไ่ดน้ ัน้มคุีณค่า

มากกวา่เวลาทีเ่สยีไป คอืความสุขใจ ความภูมใิจ ทีไ่ดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ น้ีคอืสิง่ทีเ่ราควร

ทาํเมือ่มโีอกาสเพราะเป็นบญุเหมอืนกนั ทาํใหเ้รามคีวามสุข มคีวามภูมใิจ มคีวามพอใจ  

บญุต่อมาทีเ่ราทาํไดก้็คอื เป็นผูอ้อ่นนอ้มถอ่มตน มสีมัมาคารวะ รูท้ีสู่งทีต่ ํา่ เจอผูใ้หญ่ก็

รูจ้กัไหวรู้จ้กักราบ ใหค้วามเคารพ ไมว่า่จะเจอใครก็จะไมย่กตนขม่ท่าน จะไมถ่อืวา่

ตนเองวเิศษกวา่ผูอ้ืน่ จะคดิเสมอวา่ ถงึแมเ้ราจะฉลาด จะเก่ง จะดขีนาดไหนก็ตาม กย็งั

มคีนทีเ่ก่งทีฉ่ลาดทีด่กีวา่เราอกี การมคีวามอ่อนนอ้มถ่อมตนก็จะทาํใหผู้อ้ืน่รกัเรา ชื่นชม

ยนิดใีนตวัเรา ต่างกบัคนทีไ่มม่คีวามอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นคนถอืตวั จะไมค่่อยมใีคร

อยากจะคบคา้สมาคมดว้ย เมือ่ไมม่คีนชื่นชมยนิดใีนตวัเรา ไมค่บคา้สมาคมกบัเรา ก็จะ

รูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ไมม่คีวามสุขแต่ถา้มคีนชื่นชมยนิด ีมคีนคบคา้สมาคม เราจะ

มคีวามสุขใจ น้ีคอืบญุทีเ่กดิจากการมคีวามอ่อนนอ้มถ่อมตน มสีมัมาคารวะ  

บญุประการต่อมาก็คอืบญุทีเ่กดิจากการไดยิ้นไดฟ้ังธรรม วนัน้ีเรามาวดัมาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมกนั ไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน เช่นไดย้นิไดฟ้งัเรื่องของการทาํบญุ วา่

ทาํไดต้ลอดเวลาไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน อยู่ในวดัก็ทาํได ้อยู่นอกวดัก็ทาํได ้อยู่บา้นก็ทาํได ้อยู่

ทีไ่หนก็ทาํได ้ บญุอะไรทีท่าํไดต้ลอดเวลา ก็การระลกึถงึความตายน้ีเอง ถา้เราระลกึ

เสมอวา่เกิดมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เราจะไดไ้มป่ระมาท จะไดร้บีทาํบญุทาํกศุล

กนั เพราะเมือ่ตายไปเราจะไดไ้ปสู่ทีด่ ี ไปสู่สุคต ิ แต่ถา้ไมร่ีบทาํ มวัแต่หลงกบัความสุข

เลก็ๆนอ้ยๆ จากการไดก้นิ ไดเ้ทีย่ว ไดด้ื่ม พอตายไปก็จะไปแบบขอทาน ไมม่ทีรพัย์

สมบตัคิอืบญุตดิตวัไปเลย บญุและบาปเท่านัน้ทีจ่ะไปกบัใจของเรา แต่สิง่อืน่ๆ เช่น

สมบตัขิา้วของเงนิทอง สาม ี ภรรยา บตุรธิดา พ่อแมปู่่ย่าตายาย เราเอาไปไมไ่ด ้ ถา้

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมต่ ัง้อยู่ในความประมาท จะทาํใจรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น 
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เวลาจะตายก็จะไมวุ่น่วายใจ ไมเ่ดอืดรอ้นใจ เพราะเตรียมรบักบัเหตกุารณ์แลว้ เวลาแก่

ก็ไมเ่ดอืดรอ้น เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไม่เดอืดรอ้น ไม่วุน่วาย เพราะรูล้ว่งหนา้แลว้วา่ 

จะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็ไมวุ่น่วายใจเพราะเตรียมตวั

เตรียมใจแลว้ อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาทีน้ี่กนั ก็มาเจอกนั พอถงึเวลาแยกจากกนั กไ็ป

อย่างสบาย ไมวุ่น่วายเสยีอกเสยีใจแต่อย่างไร เพราะเตรียมตวัทีจ่ะแยกจากกนัแลว้

นัน่เอง  

เพราะความทกุขเ์กดิจากการไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้ ถา้เตรียมตวัเตรียมใจแลว้ 

รบัรองไดว้า่จะไมท่กุขอ์ย่างแน่นอน เวลาแก่ก็ไมท่กุข ์ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมท่กุข ์ เวลา

ตายก็ไมท่กุข ์ น้ีคอืบญุทีเ่ราสามารถทาํไดต้ลอดเวลาไม่วา่จะอยู่ทีใ่ดเวลาใด ถา้มสีติ

ระลกึรูอ้ยู่เสมอวา่ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรทาํอยู่เรื่อยๆ ทาํแลว้มคีวามสุขใจ ทาํใหก้ลา้หาญ ไม่

กลวัอะไรท ัง้สิ้น เพราะกลวัไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมไ่ดไ้ปหา้มความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ไมใ่หเ้กดิขึ้น มแีต่จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ ความไมก่ลวัต่างหากทีจ่ะทาํ

ใหจ้ติใจมคีวามกลา้หาญ มคีวามสบายใจ ไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น ไมก่งัวลกบัอะไร

ท ัง้สิ้น น่ีคอืบญุทีเ่ราสามารถทาํไดต้ลอดเวลา ซึง่จะรูไ้ดเ้มือ่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมกนั 

เพราะโดยปกตแิลว้ เรื่องความตายไมม่ใีครอยากจะคดิถงึกนั เวลาพูดเรื่องความตายกบั

คนทีไ่มรู่ธ้รรมะ จะหาวา่พูดเรื่องอปัมงคล พูดเรื่องไมด่ ี แต่คนทีรู่ธ้รรมะเขา้ใจธรรมะ 

จะรูว้า่น้ีแหละคอืเรื่องทีด่ ี เรื่องทีป่ระเสริฐ เรื่องทีว่เิศษ พระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ ไดเ้ป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา เพราะไดร้าํลกึ

ถงึความตายอยู่เสมอๆนัน่เอง เพราะเมือ่ระลกึแลว้จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้ จะได ้

ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ เมือ่ถงึเวลาจากกนั จติก็จะไมวุ่น่วาย ไมท่กุขก์บัอะไร  

น่ีคอือานิสงสท์ีจ่ะไดร้บัจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดฟ้งัมา

ก่อน สิง่ทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็จะไดต้อกยํา้เขา้ไปอกี ฟงัหนเดยีวพอออกจากวดัไปก็ลมื

แลว้ อย่างวนัน้ีเราไดย้นิไดฟ้งัต ัง้หลายเรื่องดว้ยกนั พอออกจากวดัไปแลว้ ไปคุยกนั

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ลมืแลว้วา่ไดย้นิไดฟ้งัอะไรไปบา้ง จงึตอ้งกลบัมาฟงัอยู่เรื่อยๆ ฟงับ่อยๆ 

จะไดเ้ป็นมงคลขึ้นมา ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัวา่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคล



71 
 

มตุตมงั การฟงัธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิง่ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็ตอ้ง

ฟงัธรรมกนัสกัครัง้หน่ึง วนัพระ วนัศีล วนัฟงัธรรมน้ี เป็นวนัทีเ่ราควรมาฟงัในเรื่องทีด่ ี

ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ดกีวา่ฟงัเรื่องไรส้าระตามสถานีวทิยุต่างๆ พูดไปก็มแีต่นินทา

กาเล มแีต่โฆษณา ขายขา้วขายของ เพือ่ไปกระตุน้ใหเ้กดิกเิลสเกดิตณัหาเกดิความอยาก 

แลว้ก็เกดิความทกุขต์ามมา เมือ่อยากแลว้ไมไ่ดส้ิง่ทีต่นอยาก แต่ฟงัธรรมะแลว้จะสอน

ใหล้ะความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เพราะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

มขีา้วของมากมายก่ายกอง มปีจัจยั ๔ คอือาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่มก็

พอแลว้ อยู่ได ้มคีวามสุขไดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมอีะไรมากไปกวา่น้ี  

แต่เน่ืองจากความหลง พอไดย้นิเขาโฆษณาวา่ สิง่นัน้ดสีิง่น้ีด ีก็อยากจะได ้พอไดม้าแลว้

มนัเป็นอย่างไร ดตีามทีโ่ฆษณาหรือไม ่ หรอืกลบัมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา อย่างนอ้ย

ทีสุ่ดก็ทาํใหเ้ราจนลงไป เพราะตอ้งหมดเงนิทองไป ถา้ไมร่ะมดัระวงัก็จะไมม่เีงนิเหลอืใช ้

สูฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมไมไ่ด ้ เพราะมปีระโยชนม์สีาระ ตอ้งฟงับ่อยๆ ฟงัหนเดยีวยงัไมพ่อ 

ตอ้งฟงัเรื่อยๆ ถา้อยู่ทีบ่า้นมกีารแสดงธรรมผ่านทางโทรทศันท์างวทิยุ ก็ควรดูกนัฟงักนั 

ส่วนใหญ่มกัจะเปลีย่นสถานีกนั เวลาพระออกมาเทศนก์็จะกดรีโมทกนั ชอบดูหนงั

มากกวา่ ชอบดูคนยงิกนัฆ่ากนั เบยีดเบยีนทาํลายกนั ดูแลว้สนุก แต่ไมเ่คยคดิวา่ถา้เรา

ถูกเขาฆ่าถูกเขาทาํรา้ยบา้งจะเป็นอย่างไร แทนทีจ่ะดูธรรมะทีส่อนไมใ่หเ้บยีดเบยีนกนั 

ใหม้คีวามเมตตาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั สงัคมเราจงึมแีต่การฆ่ากนัทาํลายกนัเบยีดเบยีน

กนัตลอดเวลา เพราะรบัจากสือ่ต่างๆ ทีฝ่งัเขา้ไปในจติในใจของเรา พอเกดิความเสยีใจ

เกดิความโกรธขึ้นมา ก็จะทาํตามสิง่ทีไ่ดเ้หน็ไดดู้กนั ผลรา้ยจงึเกดิขึ้นกบัตวัเรา ถา้ไม่ถูก

จบัเขา้คุกเขา้ตะรางกจ็ะถูกฆ่าตายไป เพราะไมช่อบฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เราจงึควรบงัคบั

ตวัเราใหฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู่เรื่อยๆ จะไดเ้กดิปญัญา มคีวามฉลาด รูจ้กัวธิีดาํเนิน

ชวีติทีถู่กตอ้ง รกัษาจติใจใหส้งบ ไมใ่หวุ้น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ น้ีคอืบญุทีเ่ราสามารถทาํ

ไดต้ลอดเวลา  

บญุประการต่อมาคอืการมีความเหน็ที่ถูกตอ้ง เหน็วา่บาปมจีริง บญุมจีริง นรกมจีริง 

สวรรคม์จีริง ตายแลว้ตอ้งไปเกดิ เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เวยีนวา่ยตาย
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เกดิไปอยู่เรื่อยๆ ในภพนอ้ยภพใหญ่ ขึ้นอยู่กบับญุกบักรรมทีท่าํไว ้ ถา้ทาํบญุก็ไดไ้ปสู่

สุคตทิาํบาปก็ไปสู่ทคุต ิ น้ีคอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง เป็นสิง่ทีค่วรทาํความเขา้ใจอยู่เสมอๆ 

ใหม้คีวามเชื่อม ัน่วา่เป็นความจริงอย่างแทจ้ริง เมือ่เชื่อจริงๆแลว้จะไดไ้มก่ลา้ทาํบาป จะ

ทาํแต่บญุอย่างเดยีว เมือ่ทาํแต่บญุอย่างเดยีวก็จะมแีต่ความสุขตามมา น้ีก็คอืบญุที่

เกดิขึ้นจากการมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง  

ประการสุดทา้ยก็คอืบญุทีเ่กดิจากการเผยแผ่ธรรม อย่างวนัน้ีเรามาฟงัธรรมะแลว้ เราก็

ไดรู้อ้ะไรดีๆ  ถา้ไปเจอคนทีม่คีวามทกุขใ์จ มคีวามวุน่วายใจ เศรา้โศกเสยีใจ ก็เอาธรรมะ

ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปสอน ไปแจกจ่ายใหก้บัเขา ใหเ้ขารูจ้กัปลง รูจ้กัวาง รูจ้กัลดละความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ความวุน่วายใจ ถา้

รบัไปทาํไดก้็จะเกดิความสุขขึ้นมา เราก็จะดใีจ มคีวามสุขดว้ย น่ีคอืการทาํบญุดว้ยการ

เผยแผ่ธรรมะ  

บญุท ัง้หมดน้ีเราสามารถทาํไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่สถานทใีดเวลาใด จงึไมค่วรรอวนั

ลอยกระทง รอวนัพระ รอวนัอาทติย ์ ควรจะทาํตลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ทาํได ้

ตลอดเวลา ตอนน้ีไมรู่จ้ะทาํอะไรกร็ะลกึถงึความตายไปเรื่อยๆ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจ็บตอ้งตาย ถา้เจอคนเดอืดรอ้นพอจะช่วยไดก้็ช่วยไป ตื่นเชา้ขึ้นมาเหน็พระเดนิ

บณิฑบาตก็หาอะไรมาใส่บาตร อย่างน้ีกไ็ดท้าํบญุตลอดเวลา เพราะการทาํบญุเป็น

เหมอืนกบัการหายใจ ถา้ไมห่ายใจเพยีงไมก่ี่วนิาทร่ีางกายกต็าย ฉนัใดบญุก็เป็น

เหมอืนกบัลมหายใจของใจ ถา้ไมไ่ดร้บับญุแลว้ใจก็จะเหีย่วแหง้ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 

ไมม่คีวามสุข แมจ้ะมเีงนิทองกองเท่าภูเขาก็ตาม มตีาํแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม ถา้ไมม่ี

บญุมาหลอ่เลี้ยงแลว้ จติใจจะมแีต่ความเศรา้หมอง น้ีคอืความสาํคญัของบญุทีเ่ราไม่

ควรจะมองขา้มไป ถา้อยากจะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข อยู่อย่างอิม่อย่างพอ อยู่อย่าง

แคลว้คลาดปลอดภยั ก็ตอ้งหม ัน่ทาํบญุอยู่เรื่อยๆ จะไดไ้มต่อ้งไปขอความสุขจากใคร  

เพราะเมือ่มบีญุแลว้ จะทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่ มคีวามพอ ถงึแมจ้ะไมม่สีมบตัขิา้วของ

เงนิทอง จะเป็นจะตายอย่างไร ก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย จะตายก็ไมไ่ป

ขอความเมตตาจากใคร จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะไมไ่ปขออะไรจากใคร เพราะใจไมห่ว ัน่ไหว
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กบัเรื่องเหลา่น้ี รูว้า่อย่างไรกต็อ้งเกดิขึ้นอยู่ด ี เป็นมหาเศรษฐกี็หนีไมพ่น้ความเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย ความตาย จะมเีงนิทองรกัษามากมายเพยีงไร ก็รกัษาไมห่าย เมือ่เจอโรคทีไ่มม่ยีา

อะไรในโลกน้ีจะรกัษาได ้ มแีต่ฟืนกบัไฟเท่านัน้ทีจ่ะรกัษาโรคน้ีได ้ จงึอยากใหท้่าน

ท ัง้หลายจงเหน็ความสาํคญัของบญุและกศุล มากกวา่สิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี น้ีคอื

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง ถา้มคีวามเหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะพาไปสู่การทาํบญุทาํกศุล เมือ่ไดท้าํ

แลว้ก็จะนาํมาซึง่ความสุข ความอิม่ ความพอ ความปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตราย

ท ัง้หลาย จงึขอฝากเรื่องการทาํบญุอย่างสมํา่เสมอ ใหท้่านนาํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๓ 

การไม่เกดิเป็นสิง่ที่ดีที่สดุ 
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดส้ละเวลาอนัมค่ีามาวดักนั เพือ่ประกอบคุณงามความด ี เสริมสรา้ง

สตปิญัญาศรทัธาความเพยีรใหเ้กดิขึ้น เพือ่ผลกัดนัใหด้าํเนินชวีติไปในทางทีถู่ก ทีต่อ้ง 

ทีค่วร ทีด่ ีทีง่าม ทีเ่จริญ ทีน่าํมาซึง่ความร่มเยน็เป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่การฟงัเทศน์

ฟงัธรรม เป็นสิง่ทีม่คุีณมปีระโยชนม์าก เพราะเป็นการศึกษาหาความรู ้ สตปิญัญาความ

ฉลาด ถา้ไดฟ้งัเทศนอ์ยู่เรื่อยๆ ก็จะมปีญัญา มคีวามฉลาด ทาํใหรู้ท้นัอวิชชาความไมรู่ ้

ทีค่อยหลอกลอ่จติใจใหไ้ปในทางทีไ่มถู่ก ไมต่อ้ง ไมด่ ี ไมง่าม ปญัญาเป็นสิง่ทีส่าํคญั

อย่างยิง่ต่อการดาํเนินชวีติ ระหวา่งคนทีไ่มม่ปีญัญากบัคนทีม่ปีญัญานัน้ มคีวาม

แตกต่างกนัมาก คนทีม่ปีญัญาจะอยู่อย่างสุข อย่างสบาย ไมม่ปีญัหา ไมม่เีรื่องราวมา

สรา้งความทกุขส์รา้งความวุน่วายใจ แต่คนทีไ่มม่ปีญัญา คนทีไ่มฉ่ลาด มแีต่ความลุม่

หลง จะถูกความทกุขต่์างๆครอบงาํจติใจอยู่ตลอดเวลา การศึกษาจงึเป็นสิง่สาํคญัอย่าง

ยิง่ของพทุธศาสนิกชน เพราะเมือ่มกีารศึกษา มคีวามรู ้ ก็จะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง 

สมัมาทิฐ ิ ทีจ่ะลบลา้งมิจฉาทิฐ ิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ผดิ

เป็นถูก เหน็ถูกเป็นผดิ ดเีป็นช ัว่ ช ัว่เป็นดไีด ้ ถา้มคีวามหลงแลว้ก็คอืไมม่ปีญัญาก็จะมี

มจิฉาทฐิ ิความเหน็ผดิเป็นชอบ ทีต่ดิกบัเรามาตลอด แต่เราไมรู่ก้นั  

นานๆจะมคีนฉลาดอย่างพระพทุธเจา้มาศึกษาและแกป้ญัหา ทีม่อียู่ในใจของมนุษยจ์น

เหน็อย่างแจง้ชดัวา่ ปญัหาท ัง้หมดของมนุษยน์ัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีต่วัมนุษยเ์อง อยู่ที่

ความโงเ่ขลาเบาปญัญา อยู่ทีโ่มหะความหลง อยู่ทีอ่วิชชาความไมรู่ค้วามเป็นจริงของ

ชวีติ ไมรู่ว้า่สุขทกุขเ์กดิขึ้นไดอ้ย่างไร น้ีคือปญัหาของมนุษยท์กุๆคน ความหลงเป็นตวั

ผลกัดนัใหไ้ปเกดิไปแก่ไปเจ็บไปตาย ไปเวยีนวา่ยตายเกดิไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น้ีคอืเป็น

ปญัหาของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทีเ่กดิกนัก็เพราะความหลงพาใหม้าเกดิ เมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้ง
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ต่อสูก้บัความทกุขต่์างๆ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความตาย 

การพลดัพรากจากกนั ทีม่อียู่ในทกุภพทกุชาต ิ พระพทุธเจา้ผูม้ปีญัญาแหลมคม ได ้

สะสมปญัญาบารมมีาอย่างต่อเน่ืองหลายกปัหลายกลัป์ จนสามารถมองเหน็ถงึปญัหาที่

แทจ้รงิของพวกเรา วา่อยู่ทีค่วามหลง หลงทาง แทนทีจ่ะไปทางสวสัดมีชียั มคีวาม

ร่มเยน็เป็นสุข กลบัเดนิไปทางทีม่แีต่ศตัรูขา้ศึก มแีต่ปญัหา มแีต่ความทกุขต่์างๆ รุมเรา้

อยู่ตลอดเวลา เพราะไมรู่น้ ัน่เอง เมือ่พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้ลว้ ก็ทรงสรุปไดว้า่ ปญัหา

ของมนุษยน์ัน้อยู่ทีไ่มรู่ว้า่ การไม่เกดิเป็นสิง่ที่ดีที่สดุ การไมเ่กดิเป็นการดบัปญัหาต่างๆ

ไดห้มด เพราะเมือ่ไมเ่กดิแลว้ก็ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมพ่ลดัพรากจากสิง่ต่างๆ ไมต่อ้ง

เผชญิกบัปญัหาต่างๆ ทีพ่วกเรากาํลงัเผชญิกนัอยู่ในขณะน้ี ปญัหาต่างๆของพวกเราจะ

ถูกกาํจดัไดห้มดสิ้นไป ถา้เราไมก่ลบัมาเกดิอกี  

ถา้เราตายไปแลว้ไมก่ลบัมาเกดิอกี เราก็ไมม่ปีญัหากบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่

ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไหเ้วลาคนรกัจากเราไป ไมต่อ้งมาเสยีใจเวลาสิง่ทีเ่รารกัสูญหายไป ไม่

ตอ้งมาวุน่วายใจเมือ่ตอ้งเจอในสิง่ทีเ่ราไมป่รารถนาไมช่อบกนั สิง่เหลา่น้ีอยู่กบัการเกดิ

ท ัง้สิ้น มคีวามเกดิเป็นตน้เหต ุน้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ และทรงรูด้ว้ยวา่อะไร

เป็นเหตทุีพ่าใหพ้วกเรามาเกดิกนั ก็คอืความอยากต่างๆนัน่เอง ไดแ้ก่ ๑. กามตณัหา 

ความอยากในกาม ๒. ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น ๓. วิภวตณัหา ความอยากไม่

มอียากไมเ่ป็น ลองสงัเกตดูวา่ในตวัของเรามตีณัหาท ัง้ ๓ ชนิดน้ีหรือไม ่ ถา้ยงัอยากดู 

อยากฟงั อยากลิ้มรส อยากรบัประทานสิง่นัน้สิง่น้ี อยากจะไปเทีย่วทีน่ ัน่ทีน้ี่อยู่ ก็แสดง

วา่ยงัมกีามตณัหาความอยากในกาม กามน้ีก็คอื รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ เรียกวา่

กามคุณ ๕ ทีม่าสมัผสักบัตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะใจของเรายงัมคีวามอยากกบัสิง่

เหลา่น้ีอยู่ เราจงึตอ้งไปแสวงหากนัแทบทกุวนัเลย พอตื่นขึ้นมาก็แต่งเน้ือแต่งตวัออก

จากบา้นกนัไปแลว้ ไปทาํงานเพือ่จะไดม้เีงนิมาซื้อสิง่ต่างๆ ทีใ่จอยากจะได ้ อยากจะดู 

อยากจะฟงั ทีท่าํใหใ้จอยู่น่ิงเฉยไมไ่ด ้ เมือ่อยู่น่ิงเฉยไมไ่ดก้็จะไมม่คีวามสุข ไมม่คีวาม

สบาย ต่อใหไ้ดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ความอยากก็ไมไ่ดห้มดกบัสิง่ทีไ่ดม้า เราไดไ้ปเที่ยว 

ไดไ้ปกนิ ไดไ้ปดืม่มาเมือ่คนืน้ี เดีย๋วคนืน้ีเราก็ยงัอยากจะออกไปอกี เพราะความอยากน้ี

ไมไ่ดห้มดไปกบัสิง่ทีเ่ราไดม้า น้ีคอืความอยากในกาม ลองถามตวัเราเอง ลองพจิารณาดู
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วา่ยงัมอียู่หรือไม ่ ถา้ยงัมอียู่น้ีแหละคอืตวัปญัหา ถา้ตอ้งการจะตดัความทกุข ์ ก็ตอ้ง

พยายามระงบัดบัความอยากน้ีใหไ้ด ้น้ีคอืความอยากชนิดหน่ึง  

ความอยากอกีชนิดหน่ึงเรียกวา่ ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น เรายงัมคีวามอยากน้ี

หรือไม ่ ยงัอยากจะไดส้ิง่นัน้ อยากจะไดส้ิง่น้ีหรือไม ่ อยากจะไดร้ถคนัใหม ่ อยากจะได ้

บา้นใหม ่ อยากจะไดส้ามใีหม ่ อยากจะไดภ้รรยาใหม ่ อยากจะไดลู้ก อยากจะไดห้ลาน

หรือไม ่ ความอยากน้ีจะผลกัดนัใหจ้ติอยู่น่ิงเฉยไมไ่ด ้ ตอ้งไปแสวงหาอยู่เรื่อยๆ เมือ่

ไดม้าแลว้ก็จะไมอ่ิม่ไมพ่อ ก็จะมคีวามอยากอย่างอืน่ขึ้นมาแทนที ่ ไดส้ิง่น้ีแลว้ก็เบือ่สิง่น้ี 

ก็อยากจะไดส้ิง่ใหมม่าทดแทนอยู่เรื่อยๆ ปญัหาต่างๆ จงึตามมา เพราะไมรู่ว้า่ปญัหาอยู่

ทีค่วามอยาก แทนทีจ่ะต่อสูร้ะงบัดบัความอยาก กลบัทาํตวัเป็นทาสของความอยาก 

ส่งเสริมใหค้วามอยากมกีาํลงัมากขึ้น เมือ่มกีาํลงัมากขึ้นก็จะสรา้งปญัหาใหม้ากขึ้น สมยั

ทีเ่ป็นเดก็ๆ ก็มคีวามอยากแบบเดก็ๆ ปญัหาก็นอ้ย อย่างเดก็ๆก็อยากจะเลน่เท่านัน้เอง 

แต่พอโตขึ้นมาเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ ความอยากก็ใหญ่ขึ้น ทาํใหม้ปีญัหามากขึ้นตามมา เช่น

อยากใชเ้งนิใชท้อง ก็ใชก้นัแบบไมรู่จ้กัหยุดจกัหย่อน ใชจ้นไมพ่อใช ้ เมือ่ไมพ่อใชก้็ไปกู ้

หน้ียมืสนิ แลว้ก็ไมม่ปีญัญาไปใช ้ ในทีสุ่ดก็มปีญัหาตามมา ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง

ไป หรือหนีหวัซุกหวัซุน หนีเจา้หน้ี ไมใ่หม้าทวงหน้ี  

น้ีคอืปญัหาทีเ่ราสรา้งขึ้นมาดว้ยตวัของเราเองโดยไมรู่ส้กึตวั คดิวา่กาํลงัสรา้งความสุข

ใหก้บัเรา แต่หารูไ้มว่า่เป็นความสุขทีบ่งัความทกุข ์ เป็นความสุขทีม่าก่อน คอืความสุขที่

ไดจ้ากการใชเ้งนิใชท้อง แต่เมือ่เงนิทองหมด ไมพ่อใช ้ ก็ตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิมาใชต่้อ 

เพราะเมือ่เคยใชเ้งนิแลว้ก็หยุดไมไ่ด ้ มนัติดเป็นนิสยั เมือ่ไปกูห้น้ียมืสนิมาก็ไมม่ปีญัญา

ใชค้นื ก็ตอ้งมปีญัหาตามมา มเีรื่องมรีาวตามมา ตอ้งหลบหนี ถา้หนีไมพ่น้ก็ถูกจบัเขา้คุก

เขา้ตะรางไป น้ีคอืปญัหาทีเ่กดิจากความอยากมอียากเป็น ทาํใหไ้มม่คีวามสุขกนั อยู่

เฉยๆไมไ่ด ้อยู่ไมเ่ป็นสุข ท ัง้ๆทีส่ิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีก็มพีอเพยีงอยู่แลว้ คอืปจัจยั 

๔ ขา้วก็มกีนิ เสื้อผา้ก็มใีส่ ยาก็มรีกัษาโรค บา้นก็มอียู่ แต่ไมพ่อ มแีค่น้ีไมพ่อ ตอ้งมี

ปจัจยั ๕ ปจัจยั ๖ ปจัจยั ๗ ปจัจยั ๘ ตอ้งมรีถยนต ์มโีทรศพัทม์อืถอื มโีทรทศัน ์มี

วทิยุ มตูีเ้ยน็ มเีครื่องปรบัอากาศ มอีะไรรอ้ยแปดพนัประการ แลว้เป็นอย่างไรชวีติของ
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เรา มนัดขีึ้นกวา่เดมิไหม หรือเหมอืนเดมิ หรือแย่กวา่เดมิ แย่ตรงทีจ่ติทีก่ลายเป็นจติใจ

ทีอ่่อนแอ ไมส่ามารถอยู่แบบเรียบงา่ยได ้ ตอ้งอยู่แบบคนพกิารอยู่ ตอ้งมสีิง่ต่างๆคอย

สนบัสนุน อยู่แบบไมม่แีอรก์็อยู่ไมได ้ ไมม่รีถก็อยู่ไมไ่ด ้ ไมม่ตูีเ้ยน็ก็อยู่ไมไ่ด ้ ไมม่ี

โทรศพัทม์อืถอืก็อยู่ไมไ่ด ้เพราะความอยากผลกัดนัใหไ้ปหามานัน่เอง  

ผลกัดนัใหอ้ยากมอียากเป็น อยู่คนเดยีวก็อยู่ไมไ่ด ้ตอ้งมสีาม ีตอ้งมภีรรยา ตอ้งมเีพือ่น 

มอีะไรต่างๆ อยู่แบบธรรมดาเป็นราษฎรเตม็ข ัน้ก็อยู่ไมไ่ด ้ตอ้งมตีาํแหน่ง มยีศมเีกยีรต ิ

อยากจะเป็นสส. อยากจะเป็นนายกฯ อยากจะเป็นรฐัมนตรี อยากจะเป็นหวัหนา้ 

อยากจะเป็นผูจ้ดัการ อยากจะเป็นอธิบด ี เหลา่น้ีเรียกวา่ความอยากมอียากเป็นท ัง้นัน้ 

เป็นตวัสรา้งปญัหาใหก้บัใจ ทีเ่ป็นเหมอืนกบัทาสคอยรบัใชค้วามอยาก คนทีเ่ป็นทาสกบั

คนทีไ่มเ่ป็นทาสต่างกนัไหม เวลาเจา้นายเรียกเจา้นายส ัง่ก็ตอ้งไปทาํตามคาํส ัง่ จะบอกวา่

ผมขอนอนเฉยๆ ผมกาํลงัพกัผ่อน อย่างน้ีทาํไมไ่ด ้พอเจา้นายส ัง่แลว้ก็ตอ้งทาํตามคาํส ัง่

ทนัท ีแต่คนทีไ่มเ่ป็นทาสเป็นอย่างไร เขาสบาย มอีสิระ ไมม่ใีครมาส ัง่ อยู่ไดอ้ย่างสบาย 

น้ีคอืสิง่ทีเ่ราไมค่ดิกนั เพราะความอยากเมือ่เกดิขึ้นแลว้ทาํใหไ้มม่สีตปิญัญา คดิไมเ่ป็น 

มแีต่จะตอ้งทาํตามคาํส ัง่ของความอยากเท่านัน้ ถา้ไมไ่ดท้าํแลว้มนัทรมานใจ เวลา

อยากจะไดอ้ะไรแลว้ไมไ่ดด้ ัง่ใจ คดิดูซวิา่เป็นอย่างไร พอไมไ่ดก้็เสยีใจ ขณะทีพ่ยายาม

หามาก็มคีวามวุน่วายใจอกีแบบหน่ึง พอไมไ่ดก้็เกดิความเสยีใจอกีแบบหน่ึง ลว้นเป็น

ความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่ถา้ไมอ่ยากเลยน้ีเป็นอย่างไร แสนจะสบาย นัง่อยู่เฉยๆก็สบาย ไม่

ตอ้งไปดิ้นรนกบัอะไรท ัง้สิ้น  

ความอยากอกีอย่างหน่ึงก็คอื วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น อยากไมม่หีน้ี 

อยากไมม่ปีญัหาต่างๆ อยากไมม่คีวามทกุข ์อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมจ่น ไมต่ดิคุก

ตดิตะราง เรียกวา่วภิวตณัหา ก็เป็นปญัหาเหมอืนกนั เพราะคนเราเกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั เมือ่เกดิมคีวามอยากไมเ่ป็นขึ้นมา ก็ทาํใหเ้กิด

ความทกุขข์ึ้นมา เวลาคดิถงึความแก่เป็นอย่างไรบา้ง ดใีจไหม คดิวา่ต่อไปเราจะแก่นะ ดี

ใจไหมทีต่่อไปจะแก่ แต่ถา้อยากจะแก่พอไดแ้ก่ ก็จะดใีจใช่ไหม เหมอืนกบัอยากจะได ้

สาม ีอยากจะไดภ้รรยา พอไดม้าก็ดอีกดใีจ แต่ถา้ไมอ่ยากจะมสีามมีภีรรยา แลว้เกดิไป
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ทาํอะไรผดิพลาดตอ้งมสีามภีรรยาขึ้นมา ก็จะไมส่บายใจ น้ีคอืความอยากทีส่รา้งความ

ทกุขต่์างๆใหก้บัเรา เป็นตวัผลกัดนัจติใจ ทาํใหอ้ยู่เฉยๆไมไ่ด ้ หลงัจากทีร่่างกายน้ี

แตกดบัไปแลว้ ความอยากก็จะผลกัใหจ้ติใจไปภพใหมภู่มใิหมช่าตใิหม ่ ไปเกดิอกี เพือ่

จะไดท้าํตามความอยากอกีนัน่เอง  

ร่างกายน้ีก็เปรียบเหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง ทีเ่ราใชอ้ยู่ทกุวนั เราตอ้งออกจากบา้นไปทาํ

โนน้ทาํน้ี ไปทีน่ ัน่ไปทีน้ี่ เราก็ตอ้งใชร้ถยนต ์พอรถยนตพ์งัไป แต่เรายงัตอ้งออกไปนอก

บา้น อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ก็ตอ้งไปหารถยนตค์นัใหม ่ ถา้มเีงนิก็ซื้อรถใหมม่า ถา้ไมม่กี็ขึ้น

รถเมลข์ึ้นรถแทก็ซี ่แต่จะใหห้ยุดไปไหนมาไหนน้ีหยุดไมไ่ด ้ เพราะตดิเป็นนิสยัแลว้ เคย

สงัเกตกนัไหมวา่วนัๆหน่ึง เคยอยู่บา้นเฉยๆไดบ้า้งไหม เช่น วนัหยุดวนัเสารว์นัอาทติย ์

เคยบอกกบัตวัเองวา่วนัน้ีจะไมไ่ปไหน ไมท่าํอะไร นอกจากเวลาไมส่บายเท่านัน้แหละที่

ไมไ่ป ถา้สบายด ี เดีย๋วตอ้งหาเรื่องไปจนได ้ เพราะมคีวามอยากฝงัอยู่ในใจ เป็นเหมอืน

เครื่องยนตท์ีค่อยผลกัดนัใหร้ถวิง่ น้ีคอืปญัหาของพวกเราทีเ่ราไมรู่ก้นั มคีนอย่าง

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ ทีรู่เ้รื่องราวเหลา่น้ีด ี เพราะไดศึ้กษาจนเหน็แลว้

วา่ปญัหาคอืความอยาก และก็รูจ้กัวธิีทีด่บัความอยากน้ีได ้เป็นสิง่ทีด่บัได ้ไมไ่ดเ้ป็นสิ่งที่

สุดวสิยั ถา้ต ัง้ใจจะดบัแลว้ ตอ้งดบัได ้ เช่นสูบบหุรี่ ถา้รูว้า่บหุรี่เป็นโทษ ทาํใหต้ายก่อน

เวลาอนัควร ทาํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ก็เลกิสูบเสยี ตอนทีเ่ลกิใหม่ๆ ก็ทรมานใจบา้ง แต่ไม่

นานเดีย๋วก็หายไป เป็นเหมอืนการรกัษาแผล ก็เจ็บบา้ง ใส่ยาไปเรื่อยๆ ทนไปสกัหน่อย 

เดีย๋วแผลหาย ความเจ็บก็หายไป เหมอืนกบัเวลามหีนามตาํอยู่ทีเ่ทา้ ก็ตอ้งบ่งออก ก็

ตอ้งเจ็บบา้ง เวลาทีเ่ขม็ทิม่แทงเขา้ไป แต่ถา้ไมเ่อาออก เวลาเดนิไปไหนมาไหน ก็จะเจ็บ

อยู่ตลอดเวลา จะไมม่ทีางหายได ้ จนกวา่จะเอาหนามออกมา ถา้ยอมเจ็บตวับ่งหนามสกั

หน่อย พอออกมาแลว้ความเจ็บก็หายไป พอแผลหายก็ไมม่คีวามเจ็บหลงเหลอือยู่เลย  

ความอยากต่างๆ ก็เป็นเหมอืนเสี้ยนหนามทีฝ่งัอยู่ในจติในใจ ทีเ่ราตอ้งพยายามบ่ง

ออกมาใหไ้ด ้ อย่าปลอ่ยใหฝ้งัอยู่อย่างนัน้ เพราะไมใ่ช่วธิีแกป้ญัหา การทาํตามความ

อยากก็ไมไ่ดท้าํใหป้ญัหาหายไป แต่กลบัทาํใหเ้สี้ยนหนามคอืความอยาก ฝงัลกึเขา้ไปใน

จติในใจมากขึ้น ทาํใหเ้วลาทีจ่ะตอ้งบ่งตอ้งถอนออกมา ยิง่ทรมานยิง่เจ็บมากยิง่ขึ้น เรา
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จงึไมค่วรผดัวนัประกนัพรุ่ง ในการละความอยากต่างๆ เพราะถา้ปลอ่ยใหอ้ยู่ไปนานๆ 

ทาํตามความอยากไปเรื่อยๆ ก็จะมคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้น เวลาทีจ่ะถอนจะละ ก็จะ

ทรมานจติใจมากยิง่ขึ้นไป ถา้เราตอ้งการพบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง ก็ตอ้งละความอยาก

ต่างๆ ดว้ยปญัญาเป็นหลกั เพราะไมม่อีะไรจะถอดถอนกเิลส ถอดถอนตณัหาความ

อยากต่างๆไดน้อกจากปญัญาเท่านัน้ สมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุนปญัญา ศีลเป็นเครื่อง

สนบัสนุนสมาธิ ทานเป็นเครื่องสนบัสนุนศีล ถา้ยงัไมม่ศีีลก็ตอ้งทาํบญุทาํทานไปก่อน 

เมือ่ทาํบญุทาํทานแลว้ก็จะมศีีล เมือ่มศีีลก็จะสามารถปฏบิตัใิหเ้กดิสมาธิขึ้นมาได ้ เมือ่มี

สมาธิแลว้ก็จะสามารถใชป้ญัญาถอดถอนความอยากได ้ เช่นเรารูว้า่การสูบบหุรี่เป็นโทษ 

ถา้ไมม่สีมาธิเราจะเลกิมนัไมไ่ด ้จะสูม้นัไมไ่หว ไมม่กีาํลงั แต่ถา้มสีมาธิแลว้ใจจะมกีาํลงั 

จะสามารถละความอยากสูบบหุรี่ได ้ความอยากท ัง้หมด จะเป็นกามตณัหาก็ด ีภวตณัหา

ก็ด ี วภิวตณัหาก็ด ีจะตอ้งดบัดว้ยปญัญา จะตอ้งถอดถอนดว้ยปญัญา โดยมสีมาธิเป็น

เครื่องสนบัสนุน มศีีลเป็นเครื่องสนบัสนุนสมาธิ มทีานเป็นเครื่องสนบัสนุนศีล มี

สมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบเป็นเครื่องสนบัสนุนทานอกีท ี 

การทีเ่ราจะรูว้า่การทาํบญุทาํทานจะพาไปสู่การเจริญศีล การเจริญสมาธิ การเจริญ

ปญัญา เพือ่นาํไปสู่การดบัทกุข ์ ดว้ยการละตณัหาความอยากท ัง้หลายใหห้มดไปจากจติ

จากใจ ก็เกดิขึ้นจากการมสีมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ ทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งัธรรมะอยู่

เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ เราจะไดเ้ขา้ใจวา่ทาํไม

ตอ้งมาทาํบญุทาํทาน ทาํไมตอ้งรกัษาศีล ทาํไมตอ้งเจริญสมาธ ิ ทาํไมตอ้งเจริญปญัญา 

พจิารณาใหเ้หน็โทษของสิง่ต่างๆ เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ีลว้นเป็นโทษท ัง้นัน้ ลว้นเป็น

ทกุขท์ ัง้นัน้ เป็นเหมอืนยาพษิ อยู่คนเดยีวไมม่ปีญัหาอะไร พออยู่กบัอกีคนหน่ึงก็มี

ปญัหาตามมา มสีาม ี มภีรรยา ก็มปีญัหามคีวามทกุขต์ามมา ทกุขเ์พราะความห่วงใย 

ทกุขเ์พราะความกงัวล ทกุขเ์พราะทะเลาะเบาะแวง้กนั ทกุขเ์พราะจากกนั น้ีคอืความทกุข ์

ทีเ่กดิขึ้นตามมา กบัทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ปแสวงหามา เพราะไมใ่ชป้ญัญากนั ทาํตามความ

อยากกนั คดิวา่มสีาม ี มภีรรยา จะมคีวามสุข ก็ไปหามาโดยไมค่ดิวา่จะไดท้ ัง้ความสุข

และความทกุขป์นกนัมา เป็นเหมอืนกบัเหรียญทีม่อียู่ ๒ ดา้น มหีวัมกีอ้ย ฉนัใดทกุสิง่

ทกุอย่างทีเ่ราอยากไดม้าครอบครอง ก็เป็นเหมอืนกบัเหรียญทีม่ ี ๒ ดา้น มที ัง้คุณมที ัง้
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โทษ มที ัง้ทกุขม์ที ัง้สุข แต่ไมเ่หน็กนั เหน็เพยีงดา้นเดยีว เหน็ดา้นความสุข แต่ไมเ่หน็

ดา้นความทกุขท์ีต่ามมา  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความทกุขท์ีจ่ะตามมาอย่างยาวนาน คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทีเ่กดิ

จากความอยากต่างๆ เราไมเ่หน็กนั ก็เลยตอ้งมาเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างทีเ่ป็นอยู่กนัทกุ

วนัน้ี ภพชาตต่ิางๆทีเ่ราเคยผ่านมาแลว้ นบัไมถ่ว้น นบัไมไ่ด ้ ประมาณไมไ่ด ้ มากมาย

ก่ายกอง และจะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถา้ไมถ่อดถอนความอยากต่างๆ ใหห้มดไปจากจติ

จากใจ มนัก็จะฉุดลากพาเราไปแบบลุม่ๆดอนๆ สุขบา้งทกุขบ์า้ง เวลาสุขก็ไมม่ปีญัหา

อะไร แต่เวลาทกุขน้ี์ทรมานมาก ดไีมด่อีาจจะทนอยู่ไมไ่ด ้ เวลาทีม่คีวามทกุขม์ากๆ 

ถงึกบัทาํรา้ยชวีติของตนเองไปก็ม ี เพราะคดิวา่เมือ่ทาํลายชวีติแลว้ความทกุขก์็จะถูก

ทาํลายไปดว้ย แต่ความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกายแต่อยู่ทีใ่จ ซึง่เป็นสิง่ทีท่าํลายไมไ่ด ้

ทาํลายร่างกายก็ไมไ่ดท้าํลายความทกุขท์ีม่อียู่ในใจ เพราะความทกุขท์ีม่อียู่ในใจเกดิจาก

ความอยากต่างๆ ถา้อยากจะทาํลายความทกุขก์็ตอ้งทาํลายความอยาก ตอ้งลดความ

อยาก ละความอยากท ัง้ ๓ ประการ คอื ความอยากในกาม กามตณัหา ความอยากมี

อยากเป็น ภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น วภิวตณัหา น้ีคอืเป้าหมายของชวีติที่

แทจ้รงิ เป็นศตัรูทีแ่ทจ้รงิ ทีเ่ราจะตอ้งทาํลายใหไ้ด ้ 

ขอใหใ้ชเ้หตผุลเวลาตอ้งการอะไร ใหถ้ามวา่มคีวามจาํเป็นไหม ถา้ไมม่แีลว้จะอยู่ไดไ้หม 

ถา้คาํตอบคอือยู่ได ้ ก็แสดงวา่ไมจ่าํเป็น แต่ถา้ไมม่แีลว้อยู่ไมไ่ดก้็ถอืวา่จาํเป็น สิง่ทีห่ามา

ดว้ยความจาํเป็นไมถ่อืวา่เป็นความอยาก เช่นลมหายใจมคีวามจาํเป็นไหม ถา้ไมม่ลีม

หายใจจะอยู่ไดห้รือไม ่ อยู่ไมไ่ด ้ อย่างน้ีมคีวามจาํเป็น ตอ้งมลีมหายใจ แต่รถยนตม์ี

ความจาํเป็นไหม ถา้ไมม่รีถยนตอ์ยู่ไดห้รือไม ่ ถา้อยู่ไดแ้ละถา้ไมม่ปีญัญาไมม่เีงนิทองที่

จะไปซื้อมา ไปดิ้นรนหามนัมาทาํไม ใหเ้หน่ือยยากไปเปลา่ๆ ความสุขทีไ่ดจ้ากรถไมคุ่ม้

กบัความทกุขท์ีต่ามมา ทกุขท์ีจ่ะตอ้งคอยผ่อนหน้ี ทกุขท์ีจ่ะตอ้งคอยซ่อมแซม ทกุขท์ี่

จะตอ้งคอยเตมินํา้มนั มแีต่ความทกุขม์แีต่ปญัหาต่างๆตามมา เราไมค่ดิกนั ถา้หยุดคดิ

กนัสกัหน่อย ก็จะตดัปญัหาต่างๆได ้ ตดัความอยากต่างๆได ้ เราสามารถทาํไดท้กุคน 

เมือ่ตดัความอยากไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ความทกุขก์็จะหมดไปมากนอ้ยเพยีงนัน้ ถา้ตดั
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ความอยากไดห้มดเลยก็จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ในจติในใจเลย น้ีคือสิง่ทีเ่ราควร

พุ่งเป้าไป คอืการตดัความอยาก ละความอยากท ัง้ ๓ ใหห้มดไปจากจติจากใจ เพราะไม่

มอีะไรเป็นโทษมากกวา่ความอยากท ัง้ ๓ น้ี  

เราจงึตอ้งศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมใหเ้กดิความเขา้ใจ ใหรู้อ้ย่างแจง้ชดัเจนวา่ ปญัหาของ

พวกเราอยู่ทีค่วามหลง ทีไ่มรู่ว้า่ความอยากเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ทกุวนัน้ีทีเ่ราทกุข ์

กนัก็ทกุขเ์พราะความอยาก เราจงึตอ้งเขา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดค้อย

เตอืนสต ิ คอยสอนเราไมใ่หไ้ปอยากกบัอะไรในโลกน้ี เพราะไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็น

ความทกุขม์ากกวา่ความสุข ไมม่กีลบัสบายกวา่ กลบัมคีวามสุขมากกวา่เหมอืนกบัคนที่

ตดิยาเสพตดิ กบัคนทีไ่มต่ดิยาเสพตดิน้ี ใครจะมคีวามทกุขม์ากกวา่กนั คนทีไ่มเ่สพนัน้

แหละมคีวามทกุขน์อ้ยกวา่คนทีเ่สพ ฉนัใดคนทีไ่มม่อีะไรเลย มคีวามทกุขน์อ้ยกวา่คนที่

มสีิง่น ัน้สิง่น้ี คนทีไ่มม่สีามไีมม่ภีรรยาเป็นคนทีส่บายกวา่ ทกุขน์อ้ยกวา่คนทีม่สีามมีี

ภรรยา แต่ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะมองไมเ่หน็ จะคดิวา่มสีาม ี มภีรรยา แสนจะสุขกนั น้ีคอื

ความหลง เราจงึตอ้งเขา้วดัมาศึกษา มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าทาํ

กนัอย่างสมํา่เสมอ มากนัอย่างต่อเน่ือง ควรทาํต่อไปเรื่อยๆ แลว้ปญัญาจะเจริญงอกงาม 

ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นผดิ เหน็ทกุขเ์ป็นทกุข ์ เห็นสุขเป็นสุข ไมไ่ดเ้หน็ตรงกนัขา้มอย่างทีพ่วก

เราเหน็กนัทกุวนัน้ี  

เรายงัเหน็ทกุขเ์ป็นสุขอยู่ จงึวิง่ไปหาความทกุขอ์ยู่ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไมรู่จ้กัเบือ่ พอทกุข ์

ขึ้นมาก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ โทษคนนัน้โทษคนน้ี แต่ไมเ่คยโทษตวัเองเลย ไมโ่ทษความหลง

ความโงเ่ขลาของตน ทีว่ ิง่ไปหาความทกุขต่์างๆ เราก็มตีวัอย่างทีด่แีลว้ เช่นพระพทุธเจา้ 

พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ท่านไดด้าํเนินชวีติสู่ความสุขอย่างแทจ้ริงใหพ้วกเราดูกนั เรา

ก็ไมย่ดึเอามาเป็นแบบเป็นฉบบั กลบัไปยดึแบบของคนโง ่ทีต่อ้งมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง 

มอีะไรต่อมอิะไรมากมายก่ายกอง แลว้ก็มารอ้งห่มรอ้งไห ้ มาทกุขม์าวุน่วายใจ ไมรู่จ้กั

จบจกัสิ้น เพราะไมม่ปีญัญา คดิไมเ่ป็น ถา้ยดึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นแบบ

เป็นฉบบัแลว้ รบัรองไดว้า่ชวีติของเราจะเดนิไปสู่ความสุข ไกลจากความทกุขอ์ย่าง

แน่นอน จงึขอฝากเรื่องการศึกษาเพือ่จะไดเ้กดิปญัญา เพือ่จะไดเ้อาไปทาํลายความหลง
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ทีม่อียู่ในจติในใจ ทาํลายความอยากทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขต่์างๆ ใหห้มดสิ้นไปจาก

จติจากใจ ใหน้าํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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