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กัณฑ์ท่ี ๒๕๔

ศรัทธา ปสาทะ ฉันทะ วิรยิ ะ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

การทีเ่ ราจะมาวัดกันได้นนั้ ต้องมีเหตุปจั จัยทีส่ นับสนุนส่งเสริม คือต้องมีศรัทธา ความ
เชื่อ ปสาทะ ความเลือ่ มใส ฉันทะ ความยินดี วิริยะ ความพากเพียร ถ้ามีเราก็จะมาวัด
กันอย่างสมํา่ เสมอ มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม ถ้า
ไม่มเี ราก็จะไม่มาวัดกัน ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็คอื ศรัทธา
ความเชื่อ ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาพระประวัตทิ โ่ี ดดเด่น
ดีเลิศของพระพุทธเจ้า และของพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย เมือ่ ได้ทราบถึงความวิเศษ
ของพระพุทธเจ้า ของพระอริยสงฆ์สาวก ของพระธรรมคําสอนอันประเสริฐแล้ว ก็จะเกิด
ศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลือ่ มใส ฉันทะความยินดี ทีจ่ ะเดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวกได้ดาํ เนินมา ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนให้ทาํ
ความดี ละบาป และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ด้วยการชําระความโลภ ความโกรธ
ความหลง เหตุทส่ี ร้างความทุกข์ ความวุน่ วาย ความเศร้าหมองให้กบั จิตใจ ให้หมดสิ้น
ไป
การทีไ่ ด้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนก็ดี ได้ศึกษาพระพุทธประวัตแิ ละประวัตขิ อง
พระอริยสงฆ์สาวกก็ดี
ก็เหมือนกับได้ดูโฆษณาสินค้าต่างๆทางโทรทัศน์หรือใน
หนังสือพิมพ์นนั ่ เอง เวลาทีบ่ ริษทั ต่างๆต้องการจะขายสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ น
รถยนต์ก็ดี โทรทัศน์ก็ดี โทรศัพท์มอื ถือก็ดี ถ้าไม่โฆษณา คนก็จะไม่รู้วา่ มีขายอยู่ตาม
ท้องตลาด แต่ถ ้าได้โฆษณาตามสือ่ ต่างๆ คนทีไ่ ด้ดูได้เห็นก็จะเกิดความเลือ่ มใส เกิด
ศรัทธา เกิดความยินดี อยากจะซื้อสินค้าเหล่านัน้ นี้คอื วิธีทจ่ี ะทําให้เกิดศรัทธาความเชื่อ
เกิดปสาทะความเลือ่ มใส
เกิดฉันทะความยินดีทจ่ี ะซื้อสินค้าต่างๆ
ฉันใด
พระพุทธศาสนาก็เป็ นสินค้า ทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษกว่าสินค้าต่างๆในโลกนี้ เพราะถ้าผูใ้ ดสามารถ
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เอาธรรมะมาเป็ นสมบัตขิ องตนแล้ว ผูน้ นั้ จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข จะอยู่อย่างแคล้ว
คลาดปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดย
ถ่ายเดียว แต่ปญั หาของธรรมะก็คอื ไม่ค่อยมีการโฆษณากันเท่าไร เพราะไม่มี
งบประมาณทีจ่ ะใช้โฆษณา หนังสือธรรมะทีพ่ มิ พ์แจกกันก็มแี ต่ก็ไม่มาก ไม่เหมือนกับ
การโฆษณาสินค้าตามสือ่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์หรือวิทยุ เพราะต้อง
ใช้เงินใช้ทองมาก ธรรมะจึงไม่ค่อยปรากฏให้เป็ นทีร่ ู้จกั ของบุคคลทัวไปเท่
่ าไร
ถึงแม้จะเป็ นพุทธศาสนิกชน ก็เป็ นพุทธศาสนิกชนแต่ช่อื ในทะเบียนบ้านเท่านัน้ เอง แต่
ไม่รู้วา่ เป็ นพุทธศาสนิกชนต้องประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างไร เพราะไม่โฆษณานัน่ เอง ไม่ได้
ยินไม่ได้ฟงั ว่าพุทธศาสนาวิเศษเลิศโลกอย่างไร มีคุณมีประโยชน์อย่างไร ถ้าเราจะรอให้
มีการโฆษณาตามสือ่ ต่างๆ ก็จะไม่ทนั การณ์ เพราะตัง้ แต่เกิดมาก็ไม่ค่อยเห็นมีการ
โฆษณาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนกับการโฆษณาสินค้าต่างๆ จิตใจของ
พวกเราจึงมีแต่เรื่องสินค้าต่างๆ วันหนึ่งคืนหนึ่งก็คดิ ถึงแต่สนิ ค้าต่างๆ ทีอ่ ยากจะได้ มี
ใครไม่อยากจะได้รถยนต์บา้ ง มีใครไม่อยากจะได้โทรศัพท์มอื ถือบ้าง มีใครไม่อยากจะ
ไปเทีย่ วตามทีต่ ่างๆบ้าง ก็เพราะมีโฆษณาคอยประโคมใส่หูใส่ตาเราอยู่ตลอดเวลา จนฝัง
อยู่ในจิตในใจ บางทีน่ อนหลับไปยังฝันถึงสิง่ เหล่านี้เลย ถ้าอยากจะมีธรรมฝังอยู่ในจิต
ในใจเหมือนกับสินค้าต่างๆ
เราก็ตอ้ งเข้าหาธรรมะกันอย่ารอให้ธรรมะมาหาเราทาง
โฆษณา เพราะจะไม่มโี อกาสมา เพราะทางธรรมะไม่มเี งินทีจ่ ะมาทุ่มเทโฆษณาเหมือนกับ
สินค้าอืน่ ๆ เพราะธรรมะเป็ นสินค้าทีไ่ ม่เก็บเงินเก็บทอง ธรรมะเป็ นธรรมทาน เป็ นการให้
จากพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก โดยไม่คดิ เงินคิดทองแม้แต่บาทเดียว เมือ่ ไม่มี
รายได้จากการแจกจ่ายธรรมะ ก็เลยไม่มงี บประมาณทีจ่ ะนําไปโฆษณา เพือ่ สร้าง
ศรัทธาปสาทะฉันทะวิริยะให้เกิดขึ้นมา
พุทธศาสนิกชนจึงต้องเป็ นผูเ้ ข้าหาธรรมะ เข้าหาวัดอยู่เรื่อยๆ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้ามี
หนังสืออ่านก็หยิบขึ้นมาอ่านเรื่อยๆ
พยายามหาหนังสือทีเ่ กี่ยวกับประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า หนังสือทีเ่ กี่ยวกับประวัตขิ องพระอริยสงฆ์สาวก หนังสือทีเ่ กี่ยวกับพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง เมือ่ ได้อ่านได้ศึกษาแล้วจะเกิดศรัทธาปสาทะ
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ขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะเลิศ ทีจ่ ะประเสริฐ เท่ากับพระพุทธเจ้า เท่ากับ
พระอริยสงฆ์สาวก เท่ากับพระธรรมคําสอน เพราะสิง่ ต่างๆทีท่ ่านได้ประพฤติได้ปฏิบตั ิ
มานี้ ล้วนเป็ นแบบฉบับอันดีงาม มีใครบ้างในโลกนี้ทอ่ี ยู่เหนือความโลภ ความโกรธ
ความหลงได้ มีใครบ้างทีอ่ ยู่เหนือความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจได้ ไม่มี นอกจาก
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกแล้ว ไม่มใี ครในโลกนี้ทจ่ี ะไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วาม
โกรธ ไม่มคี วามหลง เมือ่ มีแล้วก็ตอ้ งมีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ มีความกังวลใจ
ตามมา เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้แล คือ เหตุของความทุกข์ ของความ
เศร้าหมอง ของความกังวล ของความวุน่ วายใจต่างๆนัน่ เอง นี้คอื สิง่ ทีพ่ วกเราไม่มกี นั
แต่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกมีกนั แต่เราไม่รู้ เพราะไม่ได้ศึกษากัน
แต่ถา้ ได้ศึกษาแล้วก็จะมีความยินดี มีความปรารถนาทีอ่ ยากจะเป็ นเหมือนพระพุทธเจ้า
เป็ นเหมือนพระอริยสงฆ์สาวก
มีใครบ้างทีอ่ ยากจะร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ กังวลใจ ทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆ ไม่มี
ใครอยากจะทุกข์ ไม่มใี ครอยากจะร้องห่มร้องไห้กนั แต่ทาํ ไมเรายังต้องทุกข์ ยังต้องร้อง
ห่มร้องไห้กนั ก็เพราะยังมีความหลงอยู่ ขาดธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง ถ้าได้
ธรรมะเข้ามาสู่ใจแล้ว ต่อไปก็จะไม่หลงกับสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ เมือ่ ไม่หลงแล้วก็จะ
ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสมบัตขิ ้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆ ทีเ่ รารักมีความ
ผูกพันด้วย เพราะมีธรรมะคอยสอนคอยเตือนเราเสมอว่า ไม่วา่ จะเป็ นอะไรในโลกนี้
ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอนทัง้ นัน้ ไม่มอี ะไรเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ไม่มอี ะไรจะ
อยู่กบั เราไปตลอด นี้คอื แสงสว่างแห่งธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้านํามาสังสอน
่
ให้พวกเราได้มี
แสงสว่างนําทาง พาชีวติ ของเราไปสู่ความสุขความสบาย ไกลจากความทุกข์ทงั้ หลาย อยู่
ทีธ่ รรมะคําสอนและอยู่ทเ่ี ราจะนําเอามาปฏิบตั ิ ถ้านําเอามาปฏิบตั แิ ล้ว จะอยู่ห่างไกลจาก
ความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอน สิง่ ทีเ่ ราต้องทําก็คอื น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่
ทรงสอนให้มปี ญั ญา มีความฉลาดมาใส่ใจเรา ให้รู้ทนั กับสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ทีเ่ ราไป
เกี่ยวข้อง ไปสัมผัส ไปผูกพัน ไปหลงติดอยู่ ว่าไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับเรา ล้วน
เป็ นความทุกข์ ทีเ่ ราจะต้องแบกต้องหาม อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
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สิง่ ต่างๆในโลกนี้ทเ่ี ราควรรู้ทนั ก็คอื โลกธรรม ๘ ธรรมทีพ่ วกเราสัมผัสอยู่ตลอดเวลา มี
อยู่ ๘ ชนิด หรือ ๔ คู่ดว้ ยกันคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทีเ่ จริญและเสือ่ มไปเป็ น
ธรรมดา มีเจริญลาภก็มเี สือ่ มลาภ มีทกุ ข์ก็มสี ุข มีสรรเสริญก็มนี ินทา มีเจริญยศก็มี
เสือ่ มยศ เป็ นนายกฯวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เป็ นแล้ว คนอืน่ มาเป็ นแทน เป็ นอะไรก็ตาม ก็
ไม่ได้เป็ นไปตลอด เช่นวันนี้เป็ นวันที่ ๑ ตุลาคม เป็ นวันทีข่ ้าราชการทีม่ อี ายุครบ ๖๐ ปี
ตัง้ แต่นายพลลงมาจนถึงพลทหาร ก็หมดสภาพจากการเป็ นนายพล จากการเป็ นพล
ทหารไป เพราะมีเจริญก็มกี ารเสือ่ มเป็ นธรรมดา มีการเจริญยศก็มกี ารเสือ่ มยศ ตอน
เริ่มต้นเป็ นทหารใหม่ๆก็เป็ นพลทหารบ้าง เป็ นว่าทีร่ อ้ ยตรีบา้ ง แล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆ
ตลอดระยะเวลา ๓๐ ๔๐ ปี พอถึงอายุ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ยศต่างๆ ทีไ่ ด้มาก็
กลายเป็ นอดีตไป กลายเป็ นความทรงจําไป นี้คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็ นของไม่
เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป มีมาก็มไี ปเป็ นธรรมดา ใจทีต่ อ้ งสัมผัส
กับสิง่ เหล่านี้ ถ้าไม่รู้ทนั ก็จะไม่สบายอกไม่สบายใจ วุน่ วายใจ กังวลใจ เสียใจ เวลาที่
จะต้องไปประสบกับความเสือ่ มของสิง่ เหล่านี้
เช่นเวลาสูญเสียเงินทองไปก็เสียใจ
สูญเสียตําแหน่งไปก็เสียใจ สูญเสียการสรรเสริญเยินยอ มีแต่คนด่าว่านินทาก็เสียใจ
สูญเสียความสุขไปมีแต่ความทุกข์เข้ามารุมเร้าจิตใจ ก็เกิดความเสียใจตามมา
แต่คนทีม่ ปี ญั ญามีแสงสว่างแห่งธรรม ได้ศึกษา ได้เล่าเรียน ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องของ
ความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆในโลกนี้วา่ เป็ นธรรมดา เป็ นเรื่องปกติ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นกับ
ทุกๆคน ก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างไร มีสุขก็ตอ้ งมีทกุ ข์ มีสรรเสริญก็ตอ้ งมีนินทา มีลาภ
ยศก็ตอ้ งมีการเสือ่ มลาภเสือ่ มยศไป ถ้ารู้ลว่ งหน้าไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว เวลาลาภ
ยศสรรเสริญสุขเสือ่ มไป ก็จะไม่เสียใจวุน่ วายใจ เพราะใจเป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่ได้เสือ่ มไป
กับลาภยศสรรเสริญสุขนัน่ เอง ใจไม่ได้เสื่อมไปกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพียงแต่ใจไปหลง
ไปยึดไปติดเท่านัน้ เอง เมือ่ มีความหลง มีความยึดติดก็มคี วามอยาก ทีจ่ ะให้สง่ิ ทีย่ ดึ ติด
อยู่กบั ตนไปนานๆ อยู่กบั ตนไปตลอด แต่มนั เป็ นสิง่ ทีฝ่ ื นความจริง ฝื นธรรมชาติ เป็ นไป
ไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกก็ยงั จะต้องประสบกับความเสือ่ มต่างๆ
เหล่านี้ ต่างกับพวกเราตรงทีท่ า่ นไม่เสียใจ ไม่เศร้าโศก ไม่กงั วล ไม่วนุ่ วายใจ เพราะ
จิตใจของท่านมีธรรมะไว้คอยป้ องกันนัน่ เอง เปรียบเหมือนกับยาทีค่ อยป้ องกันโรคต่างๆ
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เช่นถ้าเรารู้วา่ จะมีโรคระบาดเกิดขึ้น เช่นโรคอหิวาต์ เราก็ไปฉีดยาป้ องกันไว้ก่อน เมือ่ ฉีด
แล้วเวลามีเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกาย มันก็ไม่สามารถทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ เพราะมี
ยามีภูมคิ มุ ้ กันนัน่ เอง
ธรรมะก็เป็ นเหมือนยาเป็ นภูมคิ มุ ้ กันของจิตใจ ทีเ่ ราต้องคอยฉีดอยู่เรื่อยๆ ต้องคอยเอา
มาเตือนสติอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ห่างไกลจากตัวเรา ให้เป็ นเหมือนกับอาวุธคู่กายของ
เรา เช่นเดียวกับตํารวจกับทหารเวลาทีอ่ อกปฏิบตั หิ น้าที่ ก็ตอ้ งมีปืนมีอาวุธต่างๆไว้ใกล้
ตัว เพือ่ ใช้ในเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ทจ่ี ะต้องใช้มนั ฉันใดธรรมะก็เป็ นเหมือนอาวุธคู่ใจที่
เราจะต้องมีไว้อยู่เสมอ การทีจ่ ะมีธรรมะไว้คู่กบั ใจได้ เราก็ตอ้ งระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ทีท่ รงสอนให้เตือนสติเสมอๆว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็ นธรรมดา ซึง่ เป็ นเหมือน
อาวุธทีม่ ไี ว้ป้ องกันตัว ป้ องกันใจ ไม่ให้ทกุ ข์ไม่ให้วนุ่ วาย เพราะถ้าไม่มแี ล้วเวลาเกิดการ
พลัดพรากจากกัน เวลาเกิดความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะรับกับสภาพไม่ได้
จะต้องวุน่ วายใจ ต้องทุกข์ใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เสียอกเสียใจ บางครัง้ ก็อาจจะทน
อยู่ต่อไปไม่ได้ ถึงกับทําลายชีวติ ของตนเองหรือทําลายชีวติ ของผูอ้ น่ื ไปเลย ก็เพราะไม่มี
ธรรมะเป็ นเครื่องป้ องกันนัน่ เอง
เราจึงควรเจริญธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่
เสมอๆ ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ถ้าทําได้ทกุ ลมหายใจเข้าออกได้ยง่ิ ดีใหญ่ ทําไปจนติด
อยู่กบั ใจของเรา เมือ่ ติดอยู่กบั ใจแล้วไม่ตอ้ งเจริญก็ได้
แต่ในเบื้องต้นเราต้องอัดเข้าไปอยู่เรื่อยๆ จนไม่ลมื นัน่ เอง ตอนนี้เรามักจะลืมกัน พอ
ออกจากวัดไปก็ลมื แล้วว่าเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน เราก็เริ่ม
ไปหลงคิดอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากจะมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ โดยไม่เคยคิดเลยว่า สักวันหนึ่งก็
ต้องจากเราไป ถ้ามีธรรมะคอยเตือนสติเรื่อยๆแล้ว ก็จะรู้วา่ ไม่ควรมีอะไรเลย ถ้าไม่
อยากจะมีความทุกข์ใจ ก็อย่าไปมีอะไรดีกว่า เพราะถ้ามีแล้วก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา ต้อง
ห่วงต้องหวง เวลาจากไปก็ตอ้ งเสียอกเสียใจ จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน ต่างกันที่
ใจของพวกเราเท่านัน้ ว่าจะมีปฏิกริ ยิ ากับเหตุการณ์ต่างๆอย่างไร ถ้ามีธรรมะเตือนสติอยู่
เรื่อยๆ เวลาเกิดการเสือ่ มขึ้นมาก็จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ ไม่มธี รรมะ
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คอยเตือนสติ คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะหลงยึดติด อยากให้สง่ิ ต่างๆอยู่กบั เราไปตลอด
พอไม่อยู่ก็เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ใครเป็ นคนทีจ่ ะต้องรับภาระเหล่านี้ ก็
คือตัวเราเอง ถ้าเราฉลาดเราก็ไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้ ถ้าเราโง่ เราขี้เกียจ ไม่สอนใจ
เราอยู่เรื่อยๆ ด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ ถึงเวลาพลัดพรากจากกัน ก็
จะต้องเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็อย่าไปโทษใคร ต้องโทษตัวเราเอง
เพราะไม่เคยสนใจศึกษา เอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จติ ใจ ด้วยการระลึก
ถึงอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ วันหนึ่งๆควรคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตายเป็ นธรรมดา หนีความแก่ หนีความเจ็บ หนีความตายไปไม่ได้ ต้องพลัดพราก
จากทุกสิง่ ทุกอย่างไปเป็ นธรรมดา หนี ไม่พน้ ไปไม่กลับ หลับไม่ต่นื ฟื้ นไม่มี ต้องคอย
สอนเราอยู่เรื่อยๆ เป็ นการเอาแสงสว่างเข้ามาสู่ใจ ทีม่ ดื บอดด้วยอวิชชา ความไม่รู้ มืด
บอดด้วยโมหะ ความหลง ให้หายไปหมด ทีไ่ หนมีแสงสว่างทีน่ นั้ ก็จะไม่มคี วามมืด ที่
ไหนไม่มแี สงสว่างทีน่ นั้ ก็จะต้องมีความมืด เช่นตอนกลางคืนก็จะมีแต่ความมืดถ้าอยู่ท่ี
ไม่มแี สงไฟ ตอนกลางวันก็ไม่มคี วามมืดเพราะมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลา ความมืดและ
ความสว่างจึงไม่อยู่ร่วมกัน ฉันใดความโง่กบั ความฉลาดก็ไม่อยู่ร่วมกันฉันนัน้ คนที่
ฉลาดก็จะไม่โง่ คนทีโ่ ง่ก็จะไม่ฉลาด จะฉลาดทีแ่ ท้จริงก็ตอ้ งฉลาดแบบพระพุทธเจ้า
ฉลาดแบบพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย อย่าไปฉลาดแบบศรีธนญชัย ฉลาดแกมโกง คนที่
ฉลาดแกมโกงจะเอาตัวไม่รอด
จะต้องทุกข์กบั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีต่ นไปเกี่ยวข้องด้วย
ฉลาดแบบพระพุทธเจ้า แบบพระอริยสงฆ์สาวก ก็จะไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายใจกับสิง่ ต่างๆ ที่
ตนไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะรู้ทนั เพราะไม่ได้หวังอะไร
ปัญหาของพวกเราก็คอื ความหวังความอยากนัน่ เอง พอเจออะไรก็อยากจะได้แล้ว พอ
ได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ ให้ดเี สมอ ไม่ให้เสีย ไม่ให้เน่า ไม่ให้สูญหายจากเรา
ไป ถ้ามีความอยากเหล่านี้ก็จะมีเหตุทจ่ี ะสร้างความทุกข์ตามมาต่อไป แต่ถา้ มีธรรมะมี
แสงสว่าง ก็จะรู้วา่ อยากไม่ได้ เพราะความจริงต้องเป็ นอย่างนัน้ อยากไม่แก่ไม่ได้ อยาก
ไม่เจ็บไม่ได้ อยากไม่ตายไม่ได้ อยากไม่ให้คนทีเ่ รารักไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายไม่ได้ ทุกสิง่
ทุกอย่างต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริงของมัน ถ้ามีธรรมะแล้วใจก็จะสงบนิ่งเฉย เวลาที่
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สิง่ ต่างๆเกิดขึ้นมา ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวันไหว
่
ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้น อะไรจะเกิดก็
ต้องให้มนั เกิด ถ้าป้ องกันไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน แต่ถา้
ยังสามารถดูแลรักษาป้ องกันหรือแก้ไขได้ ไม่ให้เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรก็ดูแลกันไป
เช่นร่างกายของเรา ถึงแม้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายจากโลกนี้ไป
เราก็ยงั สามารถดูแลรักษาได้ คอยกินยา คอยรับประทานอาหาร คอยออกกําลังกาย
คอยระมัดระวังไม่ให้ไปเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้เราก็ควรทํา ไม่ใช่วา่ เกิดมาแล้วต้อง
ตายก็เลยไม่สนใจ อยู่แบบประมาท กินเหล้าเมายา ขับรถเร็วๆ อย่างนี้ก็ตอ้ งตายก่อน
เวลาอันสมควร อย่างนี้ไม่ถูก ต้องยึดทางสายกลาง จะประมาทก็ไม่ใช่ จะไม่ประมาทก็
ไม่เชิง ต้องมีความระมัดระวัง แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งยอมรับความจริง เมือ่ ถึงเวลาที่
จะต้องเป็ นไปก็ตอ้ งยอมรับความจริง ก็ให้มันเป็ นไป
ถ้าทําอย่างนี้ได้จติ ใจจะไม่วุน่ วาย ทัง้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่และขณะทีจ่ ะต้องตายไป จิตใจ
ของเราจะรู้สกึ เฉยๆ สบายๆ เป็ นอยู่เท่ากัน เพราะไม่มที างเลือก ต้องเป็ นอย่างนัน้ เมือ่
ยังอยู่ก็ตอ้ งอยู่ เมือ่ ถึงเวลาไปก็ตอ้ งไป ไม่เหมือนอย่างอืน่ ทีเ่ ราเลือกได้ เช่นวันนี้เลือกจะ
มาวัดก็ได้ ไม่มาวัดก็ได้ แต่เรื่องความเป็ นความตายนี้เราเลือกไม่ได้ เมือ่ ถึงเวลาที่
จะต้องตายก็ตอ้ งตาย เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลาก็ตอ้ งอยู่ต่อไป มันเป็ นอย่างนี้ นี้คอื ความจริง ถ้า
มีธรรมะสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว จะมีอาวุธไว้ป้ องกันความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้มารุมเร้า มา
เบียดเบียน มาให้กงั วลเดือดร้อนวุน่ วายใจ นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั จากพระพุทธเจ้า จาก
พระอริยสงฆ์สาวก จากพระธรรมคําสอน ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ มีปสาทะความเลือ่ มใส
มีฉนั ทะความยินดี มีวริ ิยะทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ิ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ตามเยีย่ งอย่าง
ทีด่ งี าม ตามแบบฉบับทีส่ วยงาม ของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย จึง
ควรหมันเข้าหาธรรมะอยู
่
่เรื่อยๆ ศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆ ดูโฆษณาของธรรมะอยู่เรื่อยๆ
แล้วจะเกิดความศรัทธาปสาทะฉันทะวิริยะขึ้นมา ทีจ่ ะทําให้เราได้ปฏิบตั ิ ได้นาํ เอาธรรมะ
คําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจ เอามาเป็ นสมบัตคิ ู่ใจ เมือ่ อยู่กบั ใจแล้ว
รับรองได้วา่ ความทุกข์ ความวุน่ วายใจต่างๆ จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ในใจอย่างแน่นอน จึง
ขอฝากเรื่องของการมาวัดอย่างสมํา่ เสมอนี้ ให้ท่านทัง้ หลายได้นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ
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เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๕

ไม่ได้ไม่เสีย

๗ ตุลาคม ๒๕๔๙
วันนี้เป็ นวันสุดท้ายของพรรษา เรียกว่าวันออกพรรษา เป็ นวันทีพ่ วกเราได้มาร่วม
ประกอบพิธีตกั บาตรเทโวโรหณะ ทีม่ คี วามเป็ นมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล เป็ นวันที่
สมเด็จพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
หลังจากทีป่ ระทับจําพรรษาอยู่ตลอดเวลา ๓ เดือน โปรดพุทธมารดาให้ได้บรรลุเป็ นพระ
อริยเจ้า เป็ นพระโสดาบัน พวกเราฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่า มนุษย์จะขึ้นไปอยู่บน
สวรรค์ได้อย่างไร มนุษย์อย่างพระพุทธเจ้านัน้ มีฤทธิ์ มีบารมี คือร่างกายไม่ได้ข้นึ ไป
สวรรค์ แต่สง่ิ ทีข่ ้นึ ไปสวรรค์ก็คอื ใจของพระพุทธเจ้า ใจทีไ่ ด้รบั การพัฒนาด้วยการปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา จะมีอาํ นาจ มีพลัง ทีจ่ ะสามารถส่งกระแสจิตไปได้ทวไตร
ั่
ภพ ไม่วา่ จะอยู่ส่วนไหนก็สามารถส่งจิตไปดูได้ เหมือนกับสมัยนี้เราอยู่ทน่ี ้ ีแต่สามารถส่ง
เสียงของเราไปกรุงเทพ ไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศได้ เพราะสมัยนี้เรามีเครื่องมือ ก็
คือโทรศัพท์มอื ถือ เพียงแต่รู้วา่ ผูท้ เ่ี ราต้องการจะติดต่อมีหมายเลขอะไร เราก็กดเข้าไป
ในเครื่อง เครื่องก็จะติดต่อกับผูท้ เ่ี ราต้องการจะติดต่อ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน แห่งหนตําบล
ใด อยู่ในประเทศก็ได้ อยู่นอกประเทศก็ได้
ใจของพระพุทธเจ้าและของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมก็เป็ นอย่างนัน้ เป็ นเหมือนกับโทรศัพท์มอื ถือ
สามารถทีจ่ ะส่งกระแสจิตไปสู่ภพภูมติ ่างๆได้
ตัง้ แต่ชนั้ สูงสุดลงมาจนถึงนรกอเวจี
สามารถส่งไปดูได้วา่ มีใครอยู่ทไ่ี หนบ้าง พระพุทธเจ้าก็ทรงมีความปรารถนา อยากจะ
โปรดพระพุทธมารดาทีไ่ ด้เสด็จสวรรคตไปตัง้ แต่ ๗ วัน หลังจากทีท่ รงประสูติ
พระพุทธเจ้ามา เนื่องจากทรงมีความเคารพรัก มีความกตัญ�ูกตเวที มีความปรารถนา
ทีจ่ ะโปรดพุทธมารดาให้ได้รบั แสงสว่างแห่งธรรม จึงได้ส่งกระแสจิตของพระองค์ไปทัว่
ไตรภพ เพือ่ ดูวา่ พระพุทธมารดาตอนนี้ประทับอยูท่ ใ่ี ด แล้วในทีส่ ุดก็ได้ทรงทราบว่า
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ประทับอยู่บนสวรรค์ จึงได้ทรงติดต่อทางกระแสจิต ทรงโปรดพุทธมารดา ด้วยการสัง่
สอนธรรมะ ทีเ่ กี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจ ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ จนในทีส่ ุดก็มดี วงตา
เห็นธรรมขึ้นมา ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระอริยบุคคลทีม่ อี ยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกันคือ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ ตามลําดับ ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุเป็ นโสดาบันจะได้รบั
อย่างหนึ่งคือ ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป ไม่วา่ จะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อย
เพียงไร เมือ่ ตายไปแล้วจิตจะไม่ตกลงไปในอบาย ไม่ตอ้ งไปใช้บาปใช้กรรมทีเ่ คยได้ทาํ
มาได้สร้างมาแต่จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์หรือเทวดาไม่เกิน ๗ ชาติ ก็จะบรรลุถงึ พระ
อริยะขัน้ สูงสุด คือพระอรหันต์
เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ แล้วภพชาติก็จะถูกทําลายไปหมด จิตไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือน
พวกเรา ทีย่ งั มืดบอด ยังมีความหลงความโลภในสิง่ ต่างๆ มีความโกรธเวลามีอะไรไม่
ถูกใจมาสัมผัส ทําให้ตอ้ งไปสร้างเวรสร้างกรรม แล้วก็ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรมในภพน้อย
ภพใหญ่ ตามกรรมทีไ่ ด้ทาํ กันไว้ พระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาอยากจะช่วยพุทธ
มารดาให้หลุดพ้นจากการเกิดในอบายทัง้ ๔ คือเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก จึง
ได้ทรงสอนพระพุทธมารดาให้เจริญวิปสั สนา ให้พจิ ารณาความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของสิง่
ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ บุคคลต่างๆ สิง่ ของต่างๆ
ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ไม่วา่
จะได้อะไรมา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งเสียใจไปกับสิง่ ทีไ่ ด้มา เมือ่ สิง่ นัน้ ต้องจากเราไป นี้คอื เรื่อง
ของใจของพวกเราทีย่ งั มีความหลง ยังมีความยินดีกบั สิง่ ต่างๆ กับบุคคลต่างๆ แล้วก็
ต้องมาร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆ กับบุคลต่างๆ แล้วก็ตอ้ งทําบาปทํา
กรรม เพราะต้องรักษาสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ หรือแสวงหาสิง่ ทีไ่ ม่มี เมือ่ มีความโลภมีความ
อยากมาก แล้วก็ไม่สามารถหามาด้วยความถูกต้อง ด้วยความสุจริตได้ ก็ตอ้ งหามาด้วย
วิธีทท่ี จุ ริต ผิดศีลธรรม เช่นโกหกหลอกลวงฉ้อโกง เพือ่ ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
เมือ่ เป็ นเช่นนี้ก็ตอ้ งคลุกเคล้าไปกับความทุกข์ความทรมานอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ จะไปเกิดที่
ภพไหนก็ตอ้ งมีความทุกข์ตามมาอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเห็นแล้วว่า อะไร
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เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้พวกเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ จึงทรงสังสอนพวก
่
เรา อย่างพิธตี กั บาตรในวันนี้ ก็เป็ นการสอนให้รู้จกั ทําบุญให้ทาน ให้รู้จกั ปล่อยวาง ไม่
ยึดไม่ตดิ กับข้าวของเงินทองของนอกกาย เพราะไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง สักวัน
หนึ่งเราก็ตอ้ งจากมันไปหรือมันก็ตอ้ งจากเราไป แต่ถา้ รู้จกั ปล่อยวาง รู้จกั ให้ เวลาที่
จะต้องจากมันไป จะไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ อย่างวันนี้ญาติโยมเสียเงินเสียทอง
เสียเวลา แต่ไม่รู้สกึ เสียใจ เพราะตัง้ ใจทีจ่ ะเสีย ตัง้ ใจทีจ่ ะให้นนั ่ เอง ถ้าเราพร้อมทีจ่ ะเสีย
พร้อมทีจ่ ะให้ สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ เวลาทีต่ อ้ งเสียต้องให้ไป จะไม่รู้สกึ เดือดร้อนใจ เศร้า
โศกเสียใจ แต่ถา้ ไม่พร้อม ยังมีความยึดติด มีความหวงแหนอยู่ เวลาทีจ่ ากไป เราจะมี
ความทุกข์ทรมานใจมาก ใจจะตกนรกทัง้ เป็ น เพราะใจของเรานี่แหละเป็ นผูท้ ข่ี ้นึ สวรรค์
หรือตกนรก อยู่ทค่ี วามสุขหรือความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจ ถ้าใจมีความสุขอย่างในขณะนี้ ใจ
กําลังอยู่บนสวรรค์ แต่ถา้ ใจมีความทุกข์ ความวุน่ วาย ความเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้
นอนไม่หลับ ใจก็ได้ตกนรกไปแล้วทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ตาย เมือ่ ตายไปก็ยงั จะต้องไปตกนรก
จริงๆต่อไปเป็ นเวลาอันยาวนาน ถ้าใจยังมีความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ ความวุน่ วาย
ใจอยู่
เรื่องทุกข์ต่างๆ เรื่องนรก เรื่องอบายนี้ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนสามารถหลีกเลีย่ งได้
สามารถหลุดพ้นได้ ถ้านําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ เช่นวันนี้ทรงสอนให้เรา
ทําบุญให้ทาน มีอะไรทีเ่ หลือกินเหลือใช้ก็อย่าหวงเก็บเอาไว้ เอาไปแจก เอาไปจ่าย เอาไป
ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ เพือ่ นสัตว์ทอ่ี ยู่ในโลกนี้ดว้ ยกัน เวลาให้แล้วจะมีความสุขใจ มี
ความอิม่ ใจ มีความพอใจ แล้วถ้ารักษาศีลได้ยง่ิ ทําให้จติ ใจมีความสุขมากยิง่ ขึ้นไปอีก
เพราะเมือ่ เราไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ใจของเราจะไม่วนุ่ วาย ไม่มคี วามกังวล ว่าจะต้องถูก
นําไปลงโทษ เพราะไม่ได้ทาํ ความผิดอะไร ใครจะพูดว่าเราไม่ดอี ย่างไรก็ไม่เดือดร้อน
เพราะเราไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ขาพูด คนมีศีลนี่แหละคือคนดี คนทีไ่ ม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมา เป็ น
คุณสมบัตขิ องคนดี ถ้ารักษาความดีน้ ีไว้ได้ ก็จะมีความร่มเย็นเป็ นสุข เมือ่ มีแล้วก็จะรู้วา่
ความสุขไม่ได้อยู่ทก่ี ารมีเงินมีทองมากๆ มีฐานะสูงๆ เพราะไม่ได้เป็ นเหตุของความสุขใจ
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ศีลต่างหากทีเ่ ป็ นเหตุ เมือ่ เป็ นอย่างนัน้ เราก็จะไม่แสวงหาสิง่ ต่างๆเกินความจําเป็ น หามา
ให้พออยู่พอกินก็พอแล้ว มาหาความสุขทางจิตใจดีกว่า
นอกจากการทําบุญให้ทาน รักษาศีลแล้ว ถ้าต้องการความสุขมากไปกว่านี้ ก็ตอ้ งมา
ปฏิบตั ธิ รรมกัน ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา นี้คอื วิธีทจ่ี ะทําให้จติ ใจของเรา
มีความสุขเพิม่ มากขึ้น เพราะถ้าได้สวดมนต์ไหว้พระหรือนัง่ ทําสมาธิ กําหนดจิตให้อยูก่ บั
พุทโธๆ โดยไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ จิตก็จะค่อยๆสงบตัวลง จิตสงบตัวลงมากน้อย
เพียงไร ความอิม่ ความเย็น ความสุขก็จะมีเพิม่ มากขึ้นเพียงนัน้ เมือ่ ได้สมั ผัสกับ
ความสุขแบบนี้แล้ว ก็จะเข้าใจถึงคําพูดทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ไม่มีสขุ ใดในโลกนี้ ที่
จะดีจะเลิศเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ นี้คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะ
เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ตามมา ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆภายนอก
เวลาได้อะไรมาใหม่ๆ ก็ดอี กดีใจ ต่อไปก็เบือ่ ก็อยากโยนทิ้งไป อยากจะหาใหม่ ถ้าถูก
ทําลายไป ถูกขโมยไป ก็เสียอกเสียใจ เศร้าโศกเสียใจ ความสุขทางโลกเป็ นอย่างนี้
ความสุขทีไ่ ด้จากคนอืน่ สิง่ อืน่ มักจะมีความทุกข์ตามมาเสมอ แต่ความสุขทีไ่ ด้จากการ
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ ด้วยการ
ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ควรไปยึด
ไปติด
แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป แต่
ใจผูท้ ไ่ี ม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็จะต้องทุกข์ตอ้ งวุน่ วาย ไปกับความแก่
ความเจ็บ ความตายของร่างกาย เพราะไม่ศึกษา ไม่เจริญปัญญา ไม่มแี สงสว่างแห่ง
ธรรม ถ้านําเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนมาสอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ทกุ ข์กบั
อะไร เพราะมีธรรมคอยเตือนใจอยู่เสมอว่า ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่สง่ิ ทีแ่ ก่ทเ่ี จ็บ
ทีต่ ายไม่ใช่ตวั เรา เป็ นเพียงร่างกายซึง่ เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ซึง่ เป็ นคนละส่วนกัน
กับคนขับ กายกับใจก็คนละส่วนกัน ร่างกายเป็ นอะไรแต่ใจไม่ได้เป็ นไปด้วย ถ้าใจฉลาด
ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย เพราะปล่อยวาง พร้อมทีจ่ ะให้ร่างกายเป็ นไปตามสภาพของมัน
เหมือนกับเราวันนี้ไม่ทกุ ข์กบั การเสียเงินเสียทองไป เพราะเราพร้อมทีจ่ ะเสีย ฉันใดเวลา
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ร่างกายเป็ นอะไรไป ถ้าพร้อมให้มนั เป็ นไปก็จะไม่ทกุ ข์ใจเลย ไม่วนุ่ วาย ไม่เสียอกเสียใจ
แต่อย่างใด ถ้านําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วหมันทํ
่ าความดี
เสมอๆ เช่นมีความกตัญ�ูกตเวที ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทําเป็ นตัวอย่าง ทรงโปรด
พระพุทธมารดาให้ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน และได้โปรดพระราชบิดาตอนก่อนจะเสด็จ
สวรรคต ๗ วัน ให้ได้เป็ นพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ซึง่ ไม่เป็ นสิง่
ทีย่ ากเย็นอย่างไร
เพราะเป็ นการทําความเข้าใจเท่านัน้ เอง พระพุทธเจ้าเพียงสอนให้เรารู้วา่ อะไรเป็ นอะไร
เมือ่ ก่อนนี้เราเห็นผิดเป็ นชอบ เช่นเห็นช้างว่าเป็ นวัว เห็นไม่ตรงกับความเป็ นจริง
พระพุทธเจ้าเพียงสอนให้เห็นว่า ช้างก็เป็ นช้าง วัวก็เป็ นวัว เมือ่ รู้แล้วก็จะได้ปฏิบตั กิ บั ช้าง
กับวัวให้ถูกต้องเท่านัน้ เอง เมือ่ รู้จกั วิธีปฏิบตั แิ ล้วใจก็ไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์กบั อะไร ใครจะ
มา ใครจะไปก็ไม่เดือดร้อน ใครจะชม ใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้ยดึ ติดกับคํา
ชมคําด่า ไม่ได้ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสเพราะรู้วา่ อยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัสทัง้ ๒
อย่าง ต้องสัมผัสกับความสุขและความทุกข์ สัมผัสกับการได้และการเสีย เป็ นเรื่องปกติ
ธรรมดา แต่ใจไม่ได้ไม่เสียกับอะไรทัง้ สิ้น แต่ใจไม่รู้ธรรมชาติของตนเอง เลยไปหลงยึด
ติดกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ กี ารเกิด มีการดับ เวลามีการเกิดก็ดอี กดีใจ เวลามีการดับก็เศร้าโศก
เสียใจ ก็มเี ท่านัน้ ใจไม่ตาย มีแต่สุขหรือทุกข์เท่านัน้ เอง ส่วนใหญ่จะทุกข์กนั เวลาทีต่ อ้ ง
เสียสิง่ ทีร่ กั ไป แต่คนทีฉ่ ลาด ทีร่ ู้ทนั จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ทีเ่ สียไป จะรู้สกึ เฉยๆ รู้วา่ เป็ นเรื่อง
ธรรมดา
นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนามอบให้กบั พวกเราได้ คือการอยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย ไม่
ต้องทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน ถ้ามีปญั ญา ถ้าดําเนิน
ชีวติ ตามเยีย่ งอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ดาํ เนิน คือให้ทาํ ความดี ละการกระทํา
บาปกรรมทัง้ หลายและชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็ นต้นเหตุทจ่ี ะทําให้
ไปแบกไปหาม ไปยึดไปติด ไปอยากไปโลภ ไปโกรธ แล้วก็ไปทุกข์แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ถ้าสามารถดําเนินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว ไม่วา่ จะรวยหรือจน สูงหรือตํา่ ก็
จะอยู่อย่างมีความสุขในชาติน้ ีและชาติต่อๆไป
และจะเป็ นภพชาติทด่ี กี ว่าทีเ่ ป็ นอยู่
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หรือไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไปเลยก็ได้ ถ้าทําใจให้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ไม่วา่ อะไรก็
ตามมาสัมผัสกับใจ ก็เพียงแต่รู้เฉยๆเท่านัน้ ไม่ยนิ ดี ไม่ยนิ ร้าย ไม่ดใี จ ไม่เสียใจ คนจะ
ชมก็ไม่ดใี จ ด่าก็ไม่เสียใจ ใครจะมาก็ไม่ดใี จ ใครจะไปก็ไม่เสียใจ เพราะใจไม่ได้ไม่เสีย
กับอะไรนัน่ เอง เพียงแต่หลงคิดว่าได้ แต่ความจริงแล้วได้จริงๆหรือไม่ เวลาตายไปเอา
อะไรติดกับใจไปได้บา้ ง ไม่มเี ลย แม้แต่ร่างกายก็ยงั ต้องทิ้งให้คนอืน่ เผา ให้คนอืน่ ฝัง ใจ
ก็ไปตามลําพัง ไปกับบุญกับบาป ไปกับความมืดกับความสว่าง ถ้าไปกับบาปไปกับความ
มืดก็ไปสู่ทต่ี าํ ่ ถ้าไปกับบุญไปกับแสงสว่างก็ไปสู่ทส่ี ูง ไปสู่ทท่ี พ่ี ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายไปถึงกัน
นี้คอื ทางทีพ่ วกเราจะต้องเดิน ทางทีพ่ วกเราจะต้องเลือก จะไปทางไหนดี ไปทางสว่าง ไป
ทางบุญ หรือไปทางมืด ไปทางบาป ก็ไม่มใี ครจะมาบังคับเราได้ นอกจากตัวเราเอง ถ้า
อยากจะไปทางบุญ ไปทางสวรรค์ ไปทางสว่าง ก็ตอ้ งเข้าหาศาสนา เข้าหาพระ เข้าหาพระ
ธรรมคําสอนหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม หมันปฏิ
่ บตั อิ ยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ อยู่ห่างวัด ห่างศาสนา
ใจก็จะถูกความมืดบอดฉุดลากให้ไปหลงกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ความ
วุน่ วายใจให้กบั เรา อยู่ทเ่ี ราทีจ่ ะต้องเลือกทาง อย่างวันนี้ท่านทัง้ หลายได้เลือกทางทีถ่ ูก
คือมาวัดกัน มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั อิ กี ต่อ
หนึ่ง ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว รับรองได้วา่ จะมีแต่ความก้าวหน้า มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง มีความสุขมากยิง่ ขึ้นไป ความทุกข์จะน้อยลงไป แม้จะไม่มเี งินมาก ก็จะไม่
เดือดร้อน แม้จะไม่มสี มบัตอิ ะไร ก็จะไม่เดือดร้อน เพราะมีสมบัตทิ แ่ี ท้จริงอยู่ในใจอยู่
แล้ว คือบุญกุศลและความดีงามทัง้ หลายนัน่ เอง ขอให้ยดึ พระพุทธเจ้า พระธรรมคํา
สอน พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็ นเยีย่ งอย่าง เป็ นแบบฉบับ แล้วดําเนินตามด้วย
ความศรัทธา ด้วยความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ แล้วความสุขความเจริญทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลายปรารถนา ก็จะเป็ นผลทีต่ ามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา
จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๖

รีบตักตวงบุญกุศล
๘ ตุลาคม ๒๕๔๙

ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนทีผ่ ่านมา เป็ นช่วงเข้าพรรษา ศรัทธาญาติโยมก็ได้มงุ่ มันมา
่
สะสมบําเพ็ญบุญบารมีต่างๆกัน เพราะชีวติ จะสุข จะเจริญ จะมีความร่มเย็น ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ
บารมีทบ่ี ญ
ุ กุศล ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญกันนัน่ เอง เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของพวกเรา เพราะเมือ่ ต้อง
จากโลกนี้ไปแล้ว ไม่มอี ะไรทีเ่ ราจะเอาติดตัวไปได้ นอกจากบุญบารมีน้ ี ซึง่ เป็ น
เหมือนกับทรัพย์ภายนอก แต่บญ
ุ บารมีเป็ นทรัพย์ภายใน ทีจ่ ะดูแลรักษาจิตใจให้อยู่
อย่างสุข อย่างสบาย ไม่เดือดร้อน ไม่อดอยากขาดแคลน หลังจากทีไ่ ด้ออกพรรษาแล้ว
เราก็ยงั ต้องทําบุญสร้างบารมีกนั ต่อไปอีก เพราะวันเวลามีแต่จะหมดไปๆ เวลาทีจ่ ะมีไว้
สําหรับบําเพ็ญบุญบารมี บุญกุศลต่างๆ ก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ เหมือนกับได้รบั
อนุญาตจากนายธนาคารให้เข้าไปในห้องเก็บเงินของธนาคาร ให้เวลา ๑๐ นาที ให้หยิบ
เอาเงินทองต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในตูเ้ ซฟไปตามความพอใจ ถ้าไม่รีบเร่งมัวแต่โอ้เอ้ดูนนั ่ ดูน้ ี
เผลอไปเดีย๋ วเดียวเวลา ๑๐ นาทีก็จะหมดไป ก็จะไม่ได้เอาเงินทองติดตัวไปด้วย แต่ถา้
รีบหาถุงหาอะไรมาใส่ ให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ ก่อนทีเ่ วลา ๑๐ นาทีจะหมดไป ก็
จะได้เงินทองไปอย่างมากมาย
ชีวติ ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ เราได้โอกาสมาขนทรัพย์ภายใน ขนอริยทรัพย์ไปกัน ซึง่ เป็ น
ทรัพย์ทป่ี ระเสริฐกว่าทรัพย์อน่ื ๆทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ บุญบารมีทท่ี าํ ไว้ในอดีตได้ให้
โอกาสเรามาตักตวงบุญบารมี ให้มมี ากเพิม่ ขึ้นไปอีก แต่มเี วลาจํากัด แต่ละคนไม่รู้วา่ จะ
มีเวลามากน้อยเพียงไร ทีจ่ ะได้ตกั ตวงบุญบารมี บางคนก็มเี วลาถึง ๘๐ ๙๐ ปี บางคนก็
มีแค่วนั สองวันก็หมดเวลาแล้ว ในแต่ละคนจึงไม่รู้วา่ จะมีเวลาเหลือมากน้อยเพียงไร
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาท ให้รีบตักตวงบุญกุศลด้วยการทําบุญเสียแต่เนิ่นๆ
รีบตักตวงไว้ก่อน พอหมดเวลาแล้วจะได้ไม่เสียใจทีหลัง รีบทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามเสียก่อนดีกว่า
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อย่ามัวมาเล่
่ น มาเทีย่ ว มากิน มาดืม่ มาหาความสุขชัว่ คราว ทีเ่ อาไปไม่ได้กนั
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ถามตัวเราอยู่เสมอว่า วันเวลาล่วงผ่านไป ล่วงผ่านไป เรา
กําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําบุญทํากุศลหรือกําลังสะสมโลภโกรธหลง สะสมเงินทองข้าว
ของต่างๆ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์กบั การเดินทางสู่ภพหน้าชาติหน้าของเราเลย ถ้าคอยเตือน
คอยถามตัวเราอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่เผลอไม่ลมื แล้วจะได้หาเวลามาสร้างบุญ สร้าง
กุศล ให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป
เพราะภพชาติของมนุษย์เป็ นภพชาติเดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะสะสมบุญบารมีหรือสะสม
บาปกรรมต่างๆได้ ภพชาติอน่ื นัน้ ทํายากเรื่องบุญบารมี แต่เรื่องบาปนี้ทาํ ง่าย ถ้าไปเกิด
เป็ นเดรัจฉานก็จะทําบาปทํากรรมอยู่เรื่อยๆ
ต้องทําร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื เพือ่ เอามาเป็ น
อาหาร หรือไปลักขโมยอาหารของผูอ้ น่ื มารับประทาน หรือประพฤติผดิ ประเวณี เพราะ
เป็ นนิสยั ของเดรัจฉาน เรื่องทําบุญตักบาตรถวายทานนี้เป็ นไปได้ยาก ต้องเป็ นมนุษย์ถงึ
จะได้มโี อกาสมาบําเพ็ญบุญ ภพชาติอน่ื ๆนัน้ เป็ นทีไ่ ปเสวยบุญหรือไปใช้กรรม ถ้าไปเกิด
เป็ นเดรัจฉานไปตกนรก ก็ไปใช้กรรม ต้องไปทุรนทุราย ไปทรมาน ถูกไฟนรกเผาไหม้
จนกว่าบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้จะหมดไป ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ถ้าได้ทาํ บุญมาก
ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม ก็ไม่ค่อยมีโอกาสทีจ่ ะได้ทาํ บุญเท่าไร
เพราะเป็ นทีเ่ สวยบุญ เป็ นทีไ่ ปรับรางวัล ไปฉลอง ไปอยู่อย่างมีความสุข มีความสบาย
แต่ภพชาติต่างๆเหล่านี้ ก็มอี ายุขยั เหมือนกัน เมือ่ บุญหมดก็ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์
อีก มาสร้างบุญใหม่หรือมาสร้างกรรมใหม่อกี ขึ้นอยู่กบั ความฉลาดหรือความโง่
ถ้าโง่ไม่ฉลาดก็จะคิดว่า เกิดมาแล้วก็ตาย แล้วก็จบ บาปบุญไม่มี กรรมไม่มี เวียนว่าย
ตายเกิดไม่มี ถ้าคิดแบบนี้ก็จะไม่สนใจต่อการทําบุญ ต่อการปฏิบตั ธิ รรม ก็จะหาแต่
ความสุขทางโลกต่างๆ ไปกินไปดืม่ ไปดูไปฟังอะไรต่างๆ ตลอดเวลาทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็จะ
แสวงหาแต่สง่ิ เหล่านี้ เพราะคิดว่าเมือ่ ตายไปแล้วก็หมดโอกาส จะไม่ได้หาความสุขแบบ
นี้อกี
แต่ความสุขแบบนี้ในสายตาของคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้า ก็จะเห็นว่าไม่ใช่
ความสุข ถ้าเป็ นความสุขก็สุขของคนติดยาเสพติด ฉันใดก็ฉนั นัน้ เวลาได้เสพก็มี
ความสุข พอไม่ได้เสพก็เกิดความทุกข์ทรุ นทุราย ต้องดิ้นรนหามาเสพอีก สิง่ ต่างๆทีพ่ วก
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เรากําลังเสพกันอยู่ไม่วา่ จะทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็ล ้วนเป็ นเหมือนกับ
ยาเสพติดทัง้ นัน้ ไม่ใช่อาหารทีแ่ ท้จริงของจิตใจ ไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจอย่างแท้จริง
เป็ นความสุขชัว่ ขณะทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัส หลังจากนัน้ แล้วก็เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่า
เปลีย่ วเดียวดาย ต้องไปหามาเสพอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็ นทาสไป แต่ถา้ ได้มาทําบุญทํา
ทาน มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ เจริญวิปสั สนา เจริญ
ปัญญา ใจของเราจะได้รบั การดูแล ได้รบั อาหาร ทําให้มคี วามสงบเย็น มีความสุข ที่จะ
ติดอยู่กบั จิตใจไปตลอดเวลา เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน
ถึงแม้จะไม่มเี งินก็ยงั สามารถทําบุญได้ ไม่มเี งินซื้อข้าวซื้อของมาแต่มกี าํ ลังกาย กําลังใจ
สามารถทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ เช่นดูแลคุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง อยู่บา้ น
คอยช่วยคุณพ่อคุณแม่เวลาทีท่ ่านแก่เฒ่าแล้ว ไม่สามารถทําอะไรได้ เราก็หุงข้าว
ทํากับข้าวเลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่ อย่างนี้ก็เป็ นการทําบุญเหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่เป็ น
พระของลูกๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พ่อแม่เป็ นพระพรหมเป็ นพระอรหันต์ของลูกๆ
เรื่องการทําบุญทําความดีจงึ เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยมาก เป็ นการสร้างความสุขทีง่ า่ ยกว่าการไปหา
ความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก ทีต่ อ้ งมีเงินมีทอง เช่นอยากจะออกไปเทีย่ ว ไปดูหนัง ไป
ดืม่ ไปรับประทาน ก็ตอ้ งมีเงิน ถ้าไม่มเี งินก็ไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ไปก็หงุดหงิดใจ เศร้าสร้อย
หงอยเหงา ต่างกับคนทีไ่ ม่ตอ้ งออกไปหาความสุขภายนอก อยู่บา้ นทําความดีกบั คุณ
พ่อคุณแม่ ช่วยทําอะไรต่างๆ ในบ้านให้เรียบร้อย ช่วยเฝ้ าบ้านดูแลบ้าน ทําความสะอาด
บ้าน ก็มคี วามสุขได้โดยไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง และทําได้ทกุ ๆวัน เงินทองก็ไม่หด
หายไปไหน กลับจะมีเงินทองเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเงินทุกบาททีไ่ ม่ได้ใช้ไป ก็เป็ น
เหมือนกับเงินทีห่ ามาได้นนั ่ เอง เงินทุกบาททีใ่ ช้ไปก็เหมือนเงินทีถ่ ูกขโมยไป
ถ้าจะอยู่อย่างมันคงเกี
่ ่ยวกับเรื่องเงินทองก็ตอ้ งหัดอยู่ให้ตดิ บ้าน อย่าไปออกนอกบ้าน
มากจนเกินไป นอกจากมีความจําเป็ น เช่นออกไปทํางานทําการหาเงินหาทอง ไปซื้อของ
ต่างๆทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น ก็หาความสุขในบ้านดีกว่า อยู่ในบ้าน
รักกัน มีความเมตตาต่อกัน ดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ทุกคนมีความสุข ถ้าต่างคนต่าง
อยากออกไปข้างนอก เวลาต้องอยู่บา้ นก็จะหงุดหงิด ระบายอารมณ์ต่างๆออกมา เวลา
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ออกไปเทีย่ วออกไปใช้จ่ายเงินทองนอกบ้าน ก็ตอ้ งเสียเงินเสียทองทีห่ ามาด้วยความ
ยากลําบาก แล้วก็จะไม่พอใช้ ก็ตอ้ งอยู่บา้ น ก็จะหงุดหงิด ไม่มคี วามสุข ระบายอารมณ์
ต่างๆออกมา เพราะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง เมือ่ เงินทองไม่พอใช้ความสุขก็ไม่มี
มีแต่ความทุกข์ตามมา เพราะเราไม่ฉลาดนัน่ เอง คิดว่าความสุขอยู่กบั การได้ไปเทีย่ ว ได้
ไปดืม่ ได้ไปรับประทาน ได้ไปดู ได้ไปฟังอะไรต่าง ๆ แต่หารู้ไม่วา่ เป็ นความสุขแบบยา
เสพติด ระหว่างคนติดยากับคนไม่ตดิ ใครจะมีความสุขมากกว่ากัน ใครจะมีความทุกข์
น้อยกว่ากัน คนติดยาเป็ นเหมือนทาส ไม่สามารถดํารงชีวติ อยู่ได้นาน เพราะเมือ่ มีความ
อยากเสพมากๆ ก็ตอ้ งไปหาเงินมาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ไปลักทรัพย์ ไม่ปล้น ไปจี้ แล้วไม่
ช้าก็เร็วก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั ตัวหรือถูกยิงทิ้งไป
คนทีต่ ดิ การพนัน ติดเทีย่ วกลางคืน ติดสุรายาเมา ก็เป็ นแบบเดียวกัน คนทีต่ ดิ ของ
ฟุ่มเฟื อยต่างๆก็เช่นกัน ซื้อข้าวซื้อของโดยไม่คดิ เลยว่ามีความจําเป็ นหรือไม่ พอเห็น
อะไรถูกอกถูกใจก็ตอ้ งซื้อมา จนเป็ นหนี้เป็ นสินท่วมตัว แล้วก็ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะใช้หนี้ ก็
ต้องหลบหนียา้ ยไปอยู่ทอ่ี น่ื เพราะมีเจ้าหนี้มาคอยทวงหนี้อยู่ตลอดเวลา มาข่มขูเ่ อาชีวติ
ก็อยู่ทบ่ี า้ นไม่ได้ ทัง้ หมดนี้ก็เกิดจากความหลง หาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอกนัน่ เอง
แทนทีจ่ ะหาความสุขจากการทําบุญ ทําความดีกนั กลับไปหาความสุขทีก่ ลายเป็ นความ
ทุกข์ มาเหยียบยํา่ ทําลายชีวติ จิตใจ เพราะไม่มปี ญั ญา ไม่ได้เข้าวัด ไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรม ไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะกัน ชอบดูแต่หนัง ดูแต่โทรทัศน์ ดูแต่หนังสืออ่านเล่นต่าง
ๆ ดูแล้วก็เพลิดเพลิน แล้วก็เกิดความโลภ เกิดความอยาก เปิ ดดูหนังสือแต่ละเล่มก็มี
ของต่างๆดีๆ มาล่อใจ มาโฆษณา พอเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็ตอ้ งระงับด้วย
การไปซื้อสิง่ ทีอ่ ยากได้ เงินทองก็เลยไม่มเี หลือไว้เก็บ เวลาเดือดร้อนขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จะไม่มเี งินทองมาดูแลรักษาตัวเอง ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เพราะหลงหาความสุขทีผ่ ดิ ทางนัน่ เอง
ไม่หาความสุขในใจทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง
เช่นรักษาศีล ๕ ก็เป็ นความสุขแล้ว ถ้าไม่ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ไปฆ่าผูอ้ น่ื ไม่ไปลัก
ทรัพย์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผูอ้ น่ื ไม่ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ไม่เสพสุรายา
เมา เพียงแค่รกั ษาศีล ๕ ข้อนี้ ชีวติ ก็สุขสบายแล้ว ไม่ตอ้ งกังวล ไม่ตอ้ งหวาดกลัวว่า จะ
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มีใครมาจับไปลงโทษเพราะไม่ได้ทาํ ความผิดอะไร จะมีจติ ใจทีม่ นคง
ั ่ ทีส่ งบสบาย แล้ว
ถ้านัง่ ทําสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ได้ ก็ยง่ิ จะได้ความสุขทีด่ ขี ้นึ ไปอีก เวลาสวดมนต์ไหว้
พระแล้วไม่ไปคิดเรื่องอะไร ให้จติ มีสติอยูก่ บั บทสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆ แล้วจิตจะ
ค่อยๆสงบลง ค่อยๆสบาย ค่อยๆมีความสุข มีความเย็นปรากฏขึ้นมาในใจ เพราะจิต
ไม่ได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์วนุ่ วายขุน่ มัวขึ้นมา ความสุขหรือความทุกข์
ในใจนัน้ เกิดจากความคิดของเรา ถ้าคิดมากก็ฟ้ งุ ซ่านมาก ก็มคี วามทุกข์มาก ถ้าไม่คดิ
เลยจิตนิ่งสงบ ตอนนัน้ แหละเป็ นความสุขอย่างยิง่ แต่พวกเราไม่ค่อยได้สมั ผัสกับ
ความสุขแบบนี้กนั เพราะหยุดคิดไม่เป็ น ไม่รู้จกั วิธีหยุด คิดตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันนี้เคย
หยุดคิดบ้างไหม แม้แต่เวลาทีน่ อนหลับไปก็ยงั คิดอยู่ เวลาฝันนี้ก็กาํ ลังคิดอยู่ จิตกําลัง
ทํางานอยู่ จิตไม่หยุดนิ่ง จึงหาความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้ เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงต้องเกิด
จากจิตทีส่ งบเท่านัน้
ความสุขอย่างอืน่ มีแต่จะคอยกระตุน้ ให้เกิดความอยากเพิม่ มากขึ้น ได้ความสุขจากสิง่
นัน้ สิง่ นี้มา ก็อยากทีจ่ ะได้ความสุขจากสิง่ นัน้ สิง่ นี้เพิม่ ขึ้นไปอีก ถ้าเคยได้เงินจากใครก็
อยากจะกลับไปหาอีกเพือ่ ขอเงินอีก ถ้าได้นอ้ ยกว่าเดิมก็จะไม่พอใจ เคยได้รอ้ ยบาทพอ
ครัง้ ต่อไปได้เพียงยีส่ บิ บาท ก็จะไม่พอใจ เพราะอยากจะได้อย่างน้อยก็สกั ร้อยหนึ่ง หรือ
มากกว่านัน้ ถึงจะพอใจ นี้คอื ปัญหาทีพ่ วกเราจะต้องแก้ไข ด้วยการหักห้ามจิตใจ ไม่ให้
ไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก ให้หนั มาหาความสุขจากการกระทําความดี ไม่วา่ จะ
เป็ นการทดแทนบุญคุณของผูท้ ม่ี พี ระคุณทัง้ หลาย เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มีเวลามี
โอกาสก็ไปทําความดีกบั ท่าน มีอะไรพอทีจ่ ะเอาไปแจกเอาไปจ่าย เอาไปช่วยเหลือเพือ่ น
มนุษย์ ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายกัน อย่าสะสมของต่างๆ ถ้าเก็บไว้เฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์
นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษ เพราะจะเป็ นภาระทางจิตใจ ทําให้มคี วาม
ผูกพัน ทัง้ ห่วงและหวง เวลาไปไหนก็ตอ้ งกังวล บางทีก็ไม่อยากจะไปไหน เพราะกลัว
สมบัตขิ า้ วของจะหายไป จะถูกขโมยไป แต่ถา้ เอาไปแจกไปจ่ายแล้ว ความหวงความห่วง
ก็จะไม่มอี ยู่ในใจ ใจก็จะเย็นสบายมีความสุข เวลาให้ทานก็จะเกิดความอิม่ เอิบใจ ความ
ภูมใิ จ ทีไ่ ด้ชนะความห่วงความหวง ชนะความเห็นแก่ตวั เวลาทําอะไรให้กบั ผูอ้ น่ื แล้ว ก็
21

จะชนะความเห็นแก่ตวั เมือ่ ความเห็นแก่ตวั ถูกทําลายไป ความภูมใิ จ ความสุขใจ ก็จะ
เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ
นี้คอื การสร้างความสุขทีแ่ ท้จริงด้วยการทําความดี ด้วยการเสียสละ ด้วยการไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยการทําจิตใจให้สงบ ไม่วา่ จะเป็ นการสวดมนต์ก็ดี หรือนัง่ ทําสมาธิก็
ดี นัง่ ขัดสมาธิหลับตาแล้วระลึกคําว่าพุทโธๆไปเรื่อยๆ ถ้าจิตไม่อยู่กบั พุทโธ จะสวดมนต์
บทใดบทหนึ่งไปก่อนก็ได้ สวดบทสัน้ ๆทีจ่ าํ ได้ สวดซํา้ ๆหลายๆรอบ สวดไปเรื่อยๆ อย่า
ไปคิดอะไร เมือ่ สวดไปเรื่อยๆแล้ว ความคิดต่างๆก็จะหายไป อารมณ์ทเ่ี กิดจากความคิด
ก็หายไปด้วย เวลาคิดถึงคนรักก็ห่วงกังวล คิดถึงสมบัตขิ ้าวของเงินทองก็อดทีจ่ ะห่วง
กังวลไม่ได้ คิดถึงหนี้สนิ ก็ไม่สบายอกไม่สบายใจ แต่ถา้ ไม่คดิ ได้ก็จะไม่เดือดร้อน ถึงแม้
จะมีหนี้อยู่มากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็ช่างมันปะไรยังไม่ถงึ เวลาทีต่ อ้ งไปใช้คนื เมือ่ ถึงเวลา
มีก็ใช้คนื ไป ถ้าไม่มกี ็ตดิ ไว้ก่อน ถ้าไม่พอใจจะจับเข้าคุกเข้าตะราง ก็ไปอยู่ในตะราง ไม่
เดือดร้อนอะไร ถ้าใจไม่กลัวกับสิง่ ต่างๆแล้ว ไม่มปี ญั หาอะไร ใจเราชอบคิด ชอบเลือก
นัน่ เอง เลือกในสิง่ ทีช่ อบ เวลาได้ก็ดอี กดีใจ ถ้าได้สง่ิ ทีไ่ ม่ชอบก็วนุ่ วายใจ แต่ในชีวติ บาง
ทีก็เลือกไม่ได้ มีข้นึ มีลง จะไปอยู่ทไ่ี หนเมือ่ ไรบางทีก็ไม่รู้ ถ้าใจไม่กลัวสักอย่างแล้ว ไม่
ว่าจะอยู่ทไ่ี หน ก็จะไม่มอี ะไรแตกต่างภายในใจ เพราะใจรับได้ทกุ อย่าง ถ้ารับได้แล้วก็ไม่
เดือดร้อนอะไร
คนทีเ่ คยรวยแล้วต้องมาจน ถ้ารับไม่ได้ก็ตอ้ งวุน่ วายใจ แต่คนทีจ่ นอยู่แล้วไม่เห็น
เดือดร้อนอะไร จนตัง้ แต่เกิดจนถึงวันนี้ก็อยู่ได้ ไม่เดือดร้อนอะไร แต่คนทีร่ วยแล้วต้อง
มาจน ถ้ารับความจนไม่ได้ ก็จะวุน่ วายใจเหมือนกับคนทีต่ ดิ คุกอยูต่ ลอดเวลา ก็อยู่ได้
เพราะรับได้ แต่คนทีไ่ ม่เคยติดคุก พอต้องติดคุกก็รบั ไม่ได้ วุน่ วายใจ ทรมานใจ แต่เมือ่
ต้องอยู่จริง ๆ อยู่ไปนานๆเข้าก็ชนิ ไปเอง เมือ่ ต้องอยู่ก็อยู่ได้ เพราะใจรับกับทุกสภาพได้
จึงไม่ควรเลือก ไม่ควรจูจ้ ้ จี กุ จิก ขอให้ทาํ แต่ความดีไว้ก็พอเพราะผลต่างๆเกิดจากการ
กระทํา ถ้าทําดีผลดีตอ้ งตามมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ ทําไม่ดี ผลไม่ดกี ็ตอ้ งตามมาอย่าง
แน่นอน ถ้าทําแต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ล ปัญหาต่างๆ เรื่องต่างๆ ก็จะไม่มตี ามมา แต่ถา้ ไปมัว่
สุมกับยาเสพติด กับอบายมุขต่างๆ กับความฟุ่มเฟื อย รับรองได้วา่ จะต้องเจอปัญหา
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อย่างแน่นอน คือเงินทองไม่พอใช้ ก็ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สิน ไปโกหกหลอกลวง เมือ่ ยืมเงิน
แล้วไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะใช้คนื ก็ตอ้ งถูกทวงหนี้อยู่เรื่อยๆ ทนไม่ได้ก็ตอ้ งหนีไปอยู่ทอ่ี น่ื ถ้า
หนีไม่พน้ ก็ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง เรื่องราวต่างๆล้วนเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา
ทัง้ สิ้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเลย เหตุทท่ี าํ ให้เกิดขึ้นมาก็คอื ความหลงหรือความไม่รู้
นัน้ เอง ถ้ามีปญั ญามีความรู้ ก็ไม่มปี ญั หาตามมา
อย่างวันนี้ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมก็รู้แล้วว่า การดําเนินชีวติ ทีจ่ ะพาให้ไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข
ไม่วนุ่ วายใจ ไม่เดือดร้อนใจนัน้ ทําอย่างไร และการดําเนินชีวติ ทีจ่ ะพาให้ไปสู่ความทุกข์
ความวุน่ วายใจนัน้ ทําอย่างไร วันนี้เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว แสดงว่าฉลาดแล้วมีปญั ญาแล้ว
มีความรู้แล้ว อยู่ทว่ี า่ จะมีความกล้าหาญมีกาํ ลังใจ ทีจ่ ะทําตามทีร่ ู้หรือไม่ หรือยังอ่อนแอ
เหมือนคนติดยาเสพติดอยู่ คนทีต่ ดิ ยาก็รู้วา่ ไม่ดี แต่ไม่มกี าํ ลังใจพอทีจ่ ะหยุดได้ อยู่ท่ี
กําลังใจเท่านัน้ เอง ถ้าไม่มกี าํ ลังใจก็ตอ้ งสร้างขึ้นมาด้วยการทําสมาธิ เพราะการทําสมาธิ
เป็ นการสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้น วิธีทจ่ี ะทําก็งา่ ย ให้สวดมนต์ไปก่อน ให้มสี ติอยู่กบั การ
สวดมนต์ สวดให้นานๆ เวลานัง่ ดูหนังทีละ ๒ ชัว่ โมงก็ยงั ดูได้เลย ลองมานัง่ สวดมนต์
สัก ๒ ชัว่ โมงดูซวิ า่ จะทําได้ไหม ถ้าทําได้จะได้กาํ ลังใจมาก แล้วจะตัดสิง่ ต่างๆทีต่ ดิ ที่
ชอบได้อย่างสบาย ถ้าสามารถนัง่ สวดมนต์ได้นานๆแล้ว ต่อไปก็จะตัดเรื่องต่างๆได้หมด
เรื่องสุรายาเมา เรื่องบุหรี่ เรื่องยาเสพติด เรื่องของฟุ่มเฟื อยต่างๆ รับรองได้วา่ จะไม่ยาก
เลยถ้ามีกาํ ลังใจ การนัง่ สมาธิก็เป็ นเหมือนกับการออกกําลังกายนัน่ เอง ถ้ามีแต่นงั ่ ๆ
นอนๆไม่ได้ออกกําลังกาย ร่างกายจะไม่มเี รี่ยวแรง จะทําอะไรก็ทาํ ไม่ไหว
แต่ถา้ ได้ออกกําลังกายอยู่เสมอ ไปวิง่ ไปยกนํา้ หนัก ไปทําอะไรต่างๆ ก็จะมีกาํ ลังทํา
อะไรได้มาก ใจก็เหมือนกับร่างกายทีต่ อ้ งออกกําลังเหมือนกัน การออกกําลังของใจก็คอื
การทําสมาธินนั ่ เอง เริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน สวดไปในใจก็ได้ไม่ตอ้ ง
ออกเสียง นัง่ ขัดสมาธิหลับตาแล้วสวดไปเรื่อยๆ สวดไปจนลืมเรื่องราวต่างๆ สวดได้
นานเท่าไรยิง่ ดี ยิง่ มีกาํ ลังมาก ยิง่ มีพลังมาก แล้วต่อไปเวลาอยากจะได้อะไรจะมีกาํ ลัง
ต่อต้าน ถ้าสิง่ ทีอ่ ยากไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ก็จะตัดได้ ละได้ เพราะมีกาํ ลัง ตอนนี้พวกเรา
ยังทํากันไม่ได้ เพราะไม่ได้ออกกําลังใจกันเลย มีแต่ใช้ใจอย่างเดียว เวลาโลภแล้วไป
23

แสวงหาสิง่ ต่างๆ ก็เท่ากับทําให้ใจอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ จนไม่มเี รี่ยวแรงทีจ่ ะต่อสูก้ บั
ความอยากต่างๆ เลยกลายเป็ นทาสของความอยากไป แต่ถา้ ได้ฝึกนัง่ สมาธิ สวดมนต์
อยู่เรื่อยๆแล้ว ทําให้มากๆ ยิง่ มากเท่าไรยิง่ ดี รับรองได้วา่ ใจจะมีกาํ ลังมาก พอทีจ่ ะ
ต่อต้านกับความอยากต่างๆได้ จนในทีส่ ุดก็จะไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆเลย
เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่าอยู่ในใจนัน่ เอง คือความสุขทีเ่ กิดจากการสวดมนต์ ความสุขที่
เกิดจากการนัง่ สมาธิ นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีเ่ ลิศ ทีป่ ระเสริฐกว่า
ความสุขอืน่ ๆ ทัง้ หลายในโลกนี้ อยู่ในใจเรา อยู่ทค่ี วามสงบ อยู่ทใ่ี จไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว
วุน่ วาย ไม่อยากได้อะไรเลย
จึงขอให้พวกเราทัง้ หลาย จงอย่าปล่อยเวลาทีม่ คี ่าให้ผ่านไป โดยไม่ได้สะสมบุญสะสม
กุศลกัน วันเวลามันมีแต่หมดไปๆ โอกาสหรือเวลาทีจ่ ะได้สะสมคุณงามความดี สะสม
ความสุข ความเจริญทีแ่ ท้จริง ก็จะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปในทีส่ ุด เมือ่ ตายไป
แล้วตอนนัน้ ก็ทาํ บุญไม่ได้แล้ว คนทีอ่ ยู่ก็ทาํ แทนเราไม่ได้ เวลาทีเ่ ราตายไปถึงแม้เขาจะ
จัดงานศพให้เรา นิมนต์พระมาสวดให้กบั เรา ความจริงคนทีไ่ ด้ก็คอื คนทีน่ ิมนต์พระมา
นัน่ แหละ คนทีเ่ สียเงินทําบุญเป็ นคนทีไ่ ด้บญ
ุ คนตายไม่ได้บญ
ุ อะไรจากการทําบุญของ
คนเป็ น จึงอย่าไปรอให้คนอืน่ ทําบุญให้กบั เรา มันจะสายเกินไป จะไม่ได้รบั ประโยชน์
จากการเป็ นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนา ขอให้ถามตัวเองอยู่เสมอๆว่า วันเวลา
ล่วงผ่านไป ล่วงผ่านไป กําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําบุญหรือกําลังทําบาป กําลังสะสม
ธรรมะหรือกําลังสะสมกิเลส ถ้าถามอยู่เรื่อยๆแล้ว จะได้มเี พือ่ นทีด่ คี อยเตือนใจ คอย
ชวนให้ทาํ ความดี เพราะเมือ่ คิดอย่างนี้แล้วก็ตอ้ งรู้วา่ สักวันหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไป จึง
ต้องรีบสะสมสิง่ ทีเ่ อาติดตัวไปได้ คือบุญและกุศลนัน่ เอง จึงขอฝากเรื่องของวันเวลาทีม่ ี
น้อยนิดนี้ ให้ท่านทัง้ หลายได้นาํ ไปพินิจพิจารณา นําไปปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๗

ทางโลก ทางธรรม
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙

วันนี้เรามาวัดเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีย่ าก
มาก เพราะโดยปกติแล้วเราจะมีภารกิจมาก แทบจะไม่มเี วลาปลีกตัวมาทํากิจอย่างนี้เลย
โดยปกติเราจะไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาสิง่ ต่างๆมาให้กบั ตัวเรา ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือ
บุคคล เพือ่ ให้เรามีความสุข แต่ไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรให้กบั ผูอ้ น่ื เลย เช่นทําบุญให้ทาน
ชําระกายวาจาให้สะอาด ด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี พูดปดมดเท็จและเสพสุรายาเมา เรามักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทาํ กัน เพราะ
ในขณะทีแ่ สวงหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ นัน้ บางทีก็เผลอทําให้กายวาจาเปรอะเปื้ อน เช่น
บางทีเราก็โกหก บางทีเราก็ฉอ้ โกง เอาสิง่ ต่างๆทีเ่ ขาไม่ได้อนุญาตมา หรือไปยุ่งเกี่ยวกับ
สามีภรรยาของผูอ้ น่ื มีเพศสัมพันธ์โดยทีย่ งั ไม่ได้แต่งงานกัน เหล่านี้เป็ นความเปรอะ
เปื้ อนของกายและวาจา แต่ถา้ ได้มาวัดเราก็จะได้มาชําระกายวาจาทีเ่ ปรอะเปื้ อนด้วยการ
รักษาศีล ละเว้นจากการกระทําทีจ่ ะทําให้กายวาจาสกปรก คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา ทีเ่ ป็ นการ
รักษากายวาจาให้สะอาด ทําให้เป็ นคนสวยงามน่ารัก น่าคบค้าสมาคมด้วย
เหมือนกับได้อาบนํา้ อาบท่า ประแป้ ง แต่งหน้า ทาปาก ใส่นาํ้ หอม ใส่เสื้อผ้าสวยๆ ทําให้
อยากอยู่ใกล้ชิด แต่ถา้ เกียจคร้านไม่ชอบอาบนํา้ ปล่อยให้ร่างกายสกปรก มีกลิน่ เหม็น
ไปอยู่ใกล้ใครก็ไม่มใี ครอยากจะอยู่ใกล้ด้วย มีแต่จะเดินหนี เพราะทนกับกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนาได้ นี้คอื ส่วนของร่างกาย แต่ยงั มีอกี ส่วนหนึ่งคือพฤติกรรม การกระทําทีท่ าํ ให้
คนไม่อยากจะอยู่ใกล้ชิดเรา เช่นชอบลักเล็กขโมยน้อย เวลาใครเผลอวางอะไรไว้ ก็หยิบ
ของเขาไป อย่างนี้ก็จะไม่มใี ครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย หรือไม่มสี จั จะ พูดไปแล้วก็ไม่
รู้วา่ พูดจริงหรือพูดไม่จริง พูดโกหกหรือไม่โกหก ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ไม่มใี ครอยากจะคบค้า
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สมาคมด้วย นี้คอื ความไม่สวยงามทางพฤติกรรม ทางกายและทางวาจา เราจึงต้องมี
ความสวยงามทัง้ สองประเภท คือสวยงามทางรูปร่างหน้าตา ต้องอาบนํา้ อาบท่า หวีเผ้า
หวีผม แปรงฟัน ไม่ให้ส่งกลิน่ เหม็นออกมา แล้วก็ตอ้ งมีพฤติกรรมทีส่ วยงาม คือต้อง
เป็ นคนดีนนั ่ เอง ซือ่ สัตย์สุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ด้วยการลักทรัพย์
โกหกหลอกลวง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะไม่ค่อยได้มโี อกาสทํากัน ในขณะทีแ่ สวงหาเงินหาทอง หา
ความสุขทางโลกกัน จึงต้องหาเวลาว่างเช่นวันนี้เป็ นวันหยุด ไม่ตอ้ งไปทํางานกัน แทนที่
จะไปหาความสุขด้วยการไปดืม่ เหล้าเมายา ยิงนกตกปลา ก็มาหาความสุขทีเ่ กิดจากการ
ให้ ความสุขทีเ่ กิดจากการละเว้นการกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย ทีท่ าํ ให้เรามีความสุขใจ อิม่
เอิบใจ เพราะได้ชาํ ระกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ความโลภความเห็นแก่ตวั ให้ออกไปจากใจ
การได้ปฏิบตั ธิ รรมตามพระธรรมคําสอนอย่างในวันนี้ จึงไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ย ถ้าไม่มคี วาม
มุ่งมัน่ ตัง้ ใจแล้วก็จะไม่ได้มาวัดกัน ถ้ามาก็เป็ นกรณีพเิ ศษ เช่นวันนี้อาจจะเป็ นวันเกิด
วันครบรอบวันแต่งงาน วันครบรอบวันตายของผูม้ พี ระคุณ จึงจะได้นึกถึงสิง่ ทีด่ งี ามสัก
ครัง้ หนึ่ง ไม่เช่นนัน้ แล้ว จิตใจทีอ่ ยู่ภายใต้อาํ นาจของความหลง ความอยาก ความโลภ ก็
จะถูกฉุดลากพาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
ซึง่ ไม่ได้ให้ความสุข ความอิม่ เอิบใจ แต่จะกลับทําให้หวิ กระหายอยากเสพสิง่ ต่างๆเพิม่
มากขึ้นไป ทําให้ตอ้ งดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลา ทัง้ ๆทีค่ วามสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่กบั สิง่
ต่างๆทีแ่ สวงหากัน แต่อยู่ทค่ี วามสงบของใจทีเ่ กิดจากการทําความดี จากการเอาชนะ
กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม การได้มาวัดจึงเป็ นบุญเป็ นวาสนาของเรา อาจจะเป็ นเพราะเคยทํามาแล้วในอดีต
ในชาติก่อนๆ ทําให้ตดิ เป็ นนิสยั มา ชอบทําบุญ ไม่ชอบทําบาป แต่คนทีไ่ ม่เข้าวัดจะชอบ
ทําบาป ยิงนกตกปลา เล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน คนพวกนี้ไม่มบี ญ
ุ ไม่
มีวาสนาเพราะมีแต่บาปคอยฉุดลากให้ไปทําบาป ทีน่ าํ ความทุกข์ต่างๆมาให้อย่างไม่รู้จกั
จบจักสิ้น
การได้ทาํ บุญมาในอดีตจึงเป็ นบุญ เป็ นประโยชน์ เพราะจะช่วยผลักดันให้ทาํ บุญต่อไป
ทําให้จติ ใจได้รบั อาหาร ได้รบั การดูแล มีความสุข อิม่ เอิบใจ อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ไม่
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ต้องไปแสวงหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆมาให้ความสุข สิง่ ต่างๆเราก็ได้สมั ผัสมา
มากแล้ว ตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันนี้ เราเห็นรู ป ได้ยนิ เสียง ได้ดมกลิน่ ได้ล้มิ รส ได้สมั ผัส
กับสิง่ ต่างๆ ทางร่างกายมายาวนาน แต่เราเคยพบความสุข ความอิม่ ความพอบ้างไหม
หรือใจก็ยงั หิว ยังอยาก ยังต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็แสดงว่าสิง่ ต่างทีเ่ ราได้
สัมผัสมานัน้ ไม่ได้ทาํ ให้เราถึงความสุข ถึงความพอเลย ถ้ายังแสวงหาอย่างนี้อยู่ ก็
จะต้องแสวงหาไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด ตายไปจากชาติน้ กี ็ตอ้ งไปแสวงหาต่อไป ต้องไป
เกิดใหม่อกี เพราะใจยังไม่อม่ิ ยังไม่พอนัน่ เอง แต่ถา้ ได้แสวงหาความสุขตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหากัน รับรองได้วา่ จิตใจจะมีความสุข มีความอิม่ เพิม่ มาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอก เช่นวันนี้ถา้ ไม่ได้มาวัดอยู่
บ้านเฉยๆ ก็อยู่ได้ เพราะมีความสุข มีความพอ ไม่หวิ ไม่กระหายกับสิง่ ต่างๆภายนอก
กาย ภายนอกใจ แต่คนส่วนใหญ่จะอยู่บา้ นเฉยๆกันไม่ได้ อยู่แล้วหงุดหงิดใจ รําคาญใจ
อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วใจ ต้องออกไปหาสิง่ ต่างๆ ภายนอก ทีใ่ ห้เพียงความเพลิดเพลิน
เท่านัน้
พอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิม ต้องออกไปอีก บ้านจึงไม่ได้เป็ นทีอ่ ยู่อย่างแท้จริง เป็ นเพียง
ทีห่ ลับนอน ทีอ่ าบนํา้ อาบท่า ทีเ่ ปลีย่ นเสื้อผ้าเท่านัน้ เอง พอได้หลับนอนตื่นขึ้นมามีกาํ ลัง
วังชา ก็อาบนํา้ อาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านอีก เคยอยู่บา้ นจริงๆสักกี่วนั กัน คือ
ตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ทบ่ี า้ นไม่ตอ้ งออกไปข้างนอก แทบจะทํากันไม่ได้เลย เพราะใจไม่ได้รับ
อาหารทีจ่ ะทําให้ใจอิม่ ให้ใจพอ เพราะไปเสพสิง่ ทีท่ าํ ให้มคี วามหิว มีความอยาก มีความ
ต้องการมากขึ้นไปอีก จึงต้องเข้าวัดเพือ่ ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ผูร้ ู้จริง
เห็นจริง ไม่มใี ครในโลกนี้ทร่ี ู้จริงเห็นจริงได้เท่ากับพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าได้พบ
ความสุขทีแ่ ท้จริง ได้พบความอิม่ ความพอในจิตในใจแล้ว จึงได้นาํ มาเผยแผ่สอนให้กบั
สัตว์โลกทัง้ หลาย ผูท้ ฉ่ี ลาดฟังแล้วเกิดศรัทธาก็จะสามารถนําเอาไปปฏิบตั ิ ให้ได้รบั
ประโยชน์เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้รบั มา เช่นพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีอ่ าศัยการ
ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นาํ ไปปฏิบตั ิ พวกเราจึงควรลอง
ปฏิบตั ดิ ู เพราะชีวติ ของพวกเราก่อนทีจ่ ะมาเจอพระพุทธศาสนา ก็เป็ นแบบลุม่ ๆดอนๆ
ไม่เคยได้เจอความสุขความอิม่ ความพอสักที เจอแต่ความสุขแบบควันไฟทีล่ อยมาแล้วก็
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ลอยหายไป ไปเทีย่ วก็มคี วามสุข พอกลับบ้านความสุขก็หมดไป พรุ่งนี้ก็ตอ้ งออกไป
เทีย่ วอีก
แต่ความสุขทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ธิ รรม ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะอยูก่ บั
จิตกับใจไปเรื่อยๆ และจะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีเต็มหัวใจ เมือ่ เต็มหัวใจแล้วก็ไม่
ต้องปฏิบตั ธิ รรมอีกต่อไป งานเพือ่ ความสุขทางด้านจิตใจมีวนั สิ้นสุด เมือ่ จิตใจเต็มเปี่ ยม
ไปด้วยความสุขแล้วก็ไม่ตอ้ งทําอีกต่อไป อย่างจิตของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต
สาวก ไม่ตอ้ งไปแสวงหาความสุขอีกต่อไป เพราะมีอยู่ในจิตอยู่ในใจตลอดเวลาและจะ
ไม่สูญหายไป ไม่มใี ครจะแย่งชิงไปได้ ขโมยไปได้ ไม่เหมือนกับสิง่ อืน่ ๆทีเ่ รามีกนั ไม่วา่
จะเป็ นวัตถุ ข้าวของ เงินทองหรือบุคคลต่างๆ ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้องจากเราไป
อาจจะถูกขโมยไป ถูกแย่งชิงไป ตายไปหรือหนีจากเราไป ด้วยความตัง้ ใจหรือไม่ก็ตาม
เมือ่ เกิดแล้วก็จะทําให้มคี วามทุกข์ใจมาก เศร้าโศกเสียใจมาก และอาจจะทําให้ไม่
สามารถอยู่ต่อไปได้ อาจจะต้องฆ่าตัวตายตามสิง่ ทีร่ กั ไป นี้คอื ทางของคนทีไ่ ม่ฉลาด ทาง
ของความหลง จะเป็ นอย่างนี้ ถ้ายังแสวงหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอกอยู่ ก็จะต้องมี
ความทุกข์เป็ นของแถมมาตลอดเสมอเลย แต่ถา้ ทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็จะ
ได้สุขทีไ่ ม่มที กุ ข์เจือปน ไม่วา่ จะสูญเสียอะไรไป เช่นทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง บุคคล
ทีร่ กั เคารพไป จะไม่ทาํ ให้เราเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะใจมีความสุข
หล่อเลี้ยงอยู่นนั ่ เอง ไม่อาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอก จากบุคคลต่างๆ
จึงควรหันเข้ามาสร้างความสุขในใจดีกว่า เป็ นความสุขทีถ่ าวร ทีใ่ ห้ความอิม่ ความพอไป
ตลอดอนันตกาล จิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระสาวกเป็ นจิตทีเ่ ต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความสุขความพอ จึงไม่ตอ้ งไปแสวงหาความสุขในภพต่อไป จิตอยู่ในพระนิพพาน จิต
เป็ นพระนิพพาน เป็ นจิตทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข ไม่มคี วามหิว ความอยาก จึงไม่ตอ้ งไป
เกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ถ้ามีเกิดก็ตอ้ งมีแก่เจ็บตายตามมา มีทกุ ข์
ตามมา นี้คอื ทีไ่ ปของผูท้ ย่ี งั ไม่ได้ชาํ ระจิตใจ ไม่ได้ชาํ ระความหลง ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม จน
ทําให้จติ ใจมีความสุขอย่างเต็มทีน่ นั ่ เอง จึงต้องปฏิบตั ธิ รรมกัน ทําบุญให้ทาน รักษาศีล
นัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ศึกษาธรรมะ เพือ่ ให้เกิดความฉลาด เกิดปัญญา เพือ่ จะได้
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ตัดความหลงต่างๆ ทีส่ ร้างความโลภ ความโกรธ ความอยากให้กบั จิตกับใจ เมือ่ ได้
ปฏิบตั แิ ล้วจิตใจจะมีอาวุธทีจ่ ะทําลายความหลง ความโลภ ความโกรธ ความอยากต่างๆ
ให้หมดไป เมือ่ ถูกทําลายหมดไปแล้วใจก็จะไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการอะไร มีแต่ความ
อิม่ ความสุข ความพอ นี้คอื ทางเลือกของเรา เราจะเลือกไปทางไหน ไปทางภายนอกก็
ได้ คือไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก แล้วก็ตอ้ งทุกข์ไปกับสิง่ ต่างๆ เมือ่ จากเราไป
หรือไปทางธรรม ตัดสิง่ ต่างๆภายนอก ไม่เอาแล้วความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ ว ไปดืม่
ไปกิน ไปดู ไปฟัง มาหาความสุขจากการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ นัง่
ทําสมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เจริญปัญญา ให้รู้ทนั ว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ล้วนเป็ นไตรลักษณ์
ทัง้ สิ้น คือไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่มตี วั ตน ถ้ารู้ตามความเป็ นจริงแล้วก็จะไม่หลงกับสิง่
ต่างๆ จะไม่อยากให้สง่ิ ต่างๆอยู่ไปนานๆ เพราะไม่มอี ะไรอยู่ไปได้ตลอด ร่างกายก็อยูไ่ ป
ไม่ตลอด ๘๐ ๙๐ ปี ก็ตอ้ งตายไป ร่างกายของคนอืน่ ก็เช่นเดียวกัน ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
เงินทองต่างๆ ก็ตอ้ งหมดไปเมือ่ เราตายไป นี้คอื ความไม่เทีย่ งของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รามองไม่
เห็นกัน เพราะไม่คดิ กัน ไม่กล้าคิด เพราะกลัวว่าคิดแล้วจะตายตามความคิดไป นี้เป็ น
ความคิดของคนโง่ คนจะตายไม่ตายไม่ได้อยู่ทค่ี ดิ หรือไม่คดิ มีใครไม่ตายบ้างจากการ
ไม่คดิ ถึงความตาย ก็ตายด้วยกันทัง้ นัน้ มีแต่คนทีค่ ดิ นี้แหละทีจ่ ะไม่ตายเพราะจะไม่ไป
เกิดอีกต่อไป คนทีค่ ดิ จะรู้วา่ เกิดมาแล้วต้องตาย ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย จะไม่ไป
แสวงหาร่างกายใหม่อกี เพราะรู้วา่ ไม่วา่ จะได้มากี่ร่าง ก็ตอ้ งตายทุกร่าง จึงไม่ไปหาร่าง
ใหม่ เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่าน หลังจากร่างกายของท่านตายไป
แล้ว ท่านก็ไม่ไปหาร่างใหม่อกี ต่อไป เพราะท่านคิด ท่านรู้ทนั ว่า เกิดมาแล้วต้องตาย ถ้า
เป็ นเช่นนัน้ ก็อย่าไปเกิด ถ้าไม่อยากจะตายก็อย่าไปเกิด
แต่พวกเราไม่คดิ กัน เวลาตายไปแล้วก็ยงั อยากจะไปเกิดอีก พอไปเกิดแล้วก็ไม่อยากจะ
ตาย แต่ก็หนีความตายไม่พน้ พอตายแล้วก็อยากจะไปเกิดอีก ก็จะเป็ นอย่างนี้อยู่ราํ ่ ไป
เพราะไม่กล้าคิดถึงเรื่องความตาย แต่ถ ้าคิดถึงความตายอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออกแล้ว
สอนเราอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ คิดอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไม่กลัวตาย ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย จะเป็ นจะตายก็จะไม่วนุ่ วาย นี้
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คือวิธีทาํ ให้เราฉลาด เมือ่ ฉลาดแล้วก็จะไม่ทกุ ข์ สาเหตุทเ่ี ราทุกข์ก็เพราะเราโง่ หลงไปยึด
ไปติดกับสิง่ ต่างๆ แล้วก็อยากไม่ให้จากเราไป พอจากไปก็รอ้ งห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ในขณะทีอ่ ยู่ก็มแี ต่ความกังวล ความหวาดกลัว กลัวว่าจะจากเรา
ไป กลัวว่าจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ นี้ก็เป็ นเพราะไม่คดิ นัน่ เอง ไม่คดิ ถึงความจริง ถ้า
คิดแล้วใจจะรับได้ เพราะใจไม่ได้เป็ นร่างกาย ไม่ได้เป็ นสิง่ ต่างๆ เพียงแต่ไปหลงไปยึด
ไปติดเท่านัน้ เอง แล้วก็อยากจะให้อยู่กบั ใจไปตลอด แต่พอไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ ก็
เกิดความทุกข์ ความหวาดกลัว ความวุน่ วายใจขึ้นมา ถ้าคิดแล้วใจจะฉลาด จะไม่ทกุ ข์
ไม่วนุ่ วายใจ มีอะไรก็มไี ด้ หมดก็หมดไป ไม่วุน่ วาย เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา มีมามี
ไป เหมือนวันนี้เรามาเจอกัน เดีย๋ วก็ตอ้ งจากกัน ก็ไม่วนุ่ วายใจ เพราะไม่ได้อยากให้อยู่
ด้วยกันไปตลอด ถ้าอยาก พอต้องแยกทางกันไป ก็จะเสียอกเสียใจ วุน่ วายใจ ก็มอี ยู่
เท่านี้ ความสุขความทุกข์ของใจ อยู่ทค่ี วามโง่หรือความฉลาด ถ้าโง่ก็จะทุกข์ เพราะจะ
ยึดจะติดจะอยากกับสิง่ ต่างๆอยู่เรื่อยๆ อยากแล้วก็ไม่ได้สมใจอยาก เพราะตรงข้ามกับ
ความเป็ นจริง แต่ถา้ ฉลาดก็จะไม่อยาก จะยินดีตามมีตามเกิด มีอะไรก็ยนิ ดี เวลาไม่มกี ็
ไม่เสียใจ คนฉลาดจะเป็ นอย่างนี้
ถ้าอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วนุ่ วายใจ ก็อย่าไปยึด อย่าไปติด ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุก
อย่างมาได้ไปได้ ต้องการอะไรทีจ่ าํ เป็ นก็หามา เมือ่ หมดไปก็หาใหม่ ถ้าหาไม่ได้ก็อยู่แบบ
ไม่มกี ็ได้ อยู่แบบไม่มกี ็อยู่ได้ อย่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่มอี ะไรมากมายเหมือนกับเรามี
กัน ก็มเี พียงปัจจัย ๔ เท่านัน้ คือมีกฏุ ไิ ว้อาศัยอยู่ มีบาตรไว้บิณฑบาต มียาไว้รักษาโรค
มีจวี รไว้นุ่งห่ม เท่านี้ก็อยู่ได้แล้ว อยู่ทใ่ี จเท่านัน้ เอง ถ้าใจโง่ใจก็หลงอยากจะได้สง่ิ ต่างๆ
คิดว่าได้มามากเท่าไรยิง่ มีความสุขมากขึ้นเท่านัน้ แต่หารู้ไม่วา่ ยิง่ มีมากเท่าไรก็ยง่ิ มีความ
ทุกข์มากขึ้นไป เพราะห่วงกังวล ยึดติดกับสิง่ ต่างๆนัน้ เอง แต่ถา้ ไม่มเี ลยก็ไม่มปี ญั หา
อะไร เพราะไม่มคี วามจําเป็ นต้องมีอะไรมากมาย ถึงแม้ไม่มรี ่างกายใจก็อยู่ได้ เช่นตาย
ไปแล้วบางทีก็ไม่ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ไม่ได้เกิดเป็ นเดรัจฉาน ถ้าเป็ นอานิสงส์หรือเป็ น
วาระของบุญทีจ่ ะส่งผล ก็เกิดเป็ นเทวดา เป็ นเทพ เป็ นพรหม ทีไ่ ม่มรี ่างกายเหมือนกับ
มนุษย์และเดรัจฉานทัง้ หลาย ใจนี่แหละเป็ นตัวเทพ เป็ นตัวพรหม เพราะบุญเป็ นผูส้ ร้าง
เทพ สร้างพรหมให้เกิดขึ้นในใจ หรือถ้าเป็ นวาระของบาปทีจ่ ะต้องส่งผล ใจก็จะต้องไป
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เป็ นสัตว์นรกบ้าง เป็ นเปรตบ้าง ก็ใจตัวนี้เอง โดยมีบาปเป็ นผูส้ ร้างนรกขึ้นมาในใจ สร้าง
เปรตขึ้นมาในใจ เวลาทีห่ วิ ทีอ่ ยากอยู่ตลอดเวลา กินเท่าไรไม่รู้จกั พอ นัน่ แหละกําลังมี
เปรตอยู่ในใจ หรือเวลามีความรุมร้อน อาฆาตพยาบาท มีความโกรธ มีความเกลียด
อย่างนี้ก็ใจกําลังเป็ นนรกเพราะบาปทีท่ าํ ไว้
เรื่องของใจจึงไม่เหมือนเรื่องของกาย ถ้าเป็ นเรื่องของกายมีปจั จัย ๔ ก็พอแล้ว มากกว่า
นัน้ ก็เป็ นเรื่องของกิเลส มีปจั จัย ๔ แล้วยังไม่พอ ต้องมีสามี มีภรรยา มีโทรทัศน์ มีวทิ ยุ
มีเครื่องอํานวยความสุขต่างๆ ซึง่ เป็ นอาหารของกิเลส ของความโลภ ของความอยาก
ต่างๆ มีมากเท่าไรก็ยง่ิ สร้างความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นไปเท่านัน้ ทุกวันนี้เรามีความสุข
หรือมีความทุกข์กนั ถามตัวเราดูก็รู้ เรามีอะไรต่างๆมากมายก่ายกอง แต่ก็ยงั ต้องร้อง
ห่มร้องไห้ ต้องโกรธ ต้องเสียใจ ต้องวุน่ วายใจ ต้องกลัว ต้องห่วง เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้
แต่เราไม่ดูกนั เลย ไม่รู้วา่ มีอะไรอยู่ในใจของเรา แทนทีจ่ ะแก้มนั กลับไปเสริมสร้างให้มนั
มีมากยิง่ ขึ้นไป เวลามีทกุ ข์ก็ออกไปเทีย่ ว ออกไปซื้อข้าวซื้อของอีก ก็ยง่ิ สร้างความทุกข์
เพิม่ มากขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตวั แทนทีจ่ ะเข้าวัดทําจิตใจให้สงบ ด้วยการทําบุญทําทาน
รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม นัง่ สมาธิ ปลงอนิจจังทุกขังอนันตตา ก็ไม่
ทํากัน ความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ จึงไม่หมดไปจากจิตจากใจของเรา แต่วนั นี้เรา
ได้มาวัดแล้ว ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็อยู่ท่เี ราว่าจะฉลาดพอทีจ่ ะเอาไปปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ หรือ
ยังแพ้ความโง่อยู่ ยังถูกความโง่ฉุดลากให้ไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอกอยู่ ถ้ายัง
เป็ นอย่างนี้อยู่ก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของสัตว์ ถ้ายังไม่รู้จกั แก้ไขปัญหาของตนเอง ปล่อยให้
หมักหมมอยู่ต่อไป เวลาทุกข์ เวลาเศร้าโศกเสียใจ เวลาวุน่ วายใจ ก็ไม่มใี ครช่วยเราได้
เราต้องเป็ นผูช้ ่วยตัวเราเอง อัตตา หิ อัตโนนาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน ด้วยการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ถึงจะพึง่ ตัวเราเองได้ ถึง
จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ความวุน่ วายใจทัง้ หลายได้ อย่างอืน่ ทําไม่ได้ ต้องมาทางนี้ทาง
เดียวเท่านัน้ ทางของทาน ศีล ภาวนา ของการทําความดี ละเว้นความชัว่ ชําระจิตใจให้
สะอาดหมดจด ทางนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะพาเราไปสู่ความสุข ความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่าง
แท้จริง จึงขอฝากทางเลือกทัง้ ๒ ทางนี้ให้ท่านได้นาํ ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบตั ิ เพือ่
ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๘

กิเลสไม่มีวนั หยุด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙

ถึงแม้ตอนนี้จะออกพรรษาแล้ว แต่การปฏิบตั ขิ องพวกเราก็ยงั ต้องทํากันต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ได้หยุดทํางานหลังจาก
ออกพรรษาแล้ว กิเลสทํางานตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ทัง้ ในเวลาตื่นและในเวลาหลับ เรา
จึงต้องมาทีว่ ดั กันอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ กําจัดปราบปรามกิเลสความเศร้า
หมองทัง้ หลาย ให้ออกไปจากจิตจากใจ อย่างน้อยทีส่ ุดก็คอยควบคุมไม่ให้เจริญเติบโต
กิเลสก็เป็ นเหมือนต้นไม้ การทําบุญทําทาน รักษาศีล ก็เป็ นเหมือนกับการตัดกิ่งตัดก้าน
ของต้นไม้ ถึงจะไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะตัดลําต้นและขุดรากถอนโคนได้ ก็ยงั ดีกว่าปล่อยให้
เจริญเติบโตไปเรื่อยๆ อย่างน้อยก็ยงั คอยปราบ คอยปราม คอยป้ องกัน ไม่ให้กเิ ลส
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เจริญใหญ่โตจนไม่สามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั มันได้ การมาที่
วัดอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อการปราบปรามต่อสู ้กับ
ความเศร้าหมอง ทีเ่ กิดจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงทัง้ หลาย ถ้ามาได้
มากกว่าครัง้ หนึ่งยิง่ ดีใหญ่ เพราะการมาวัด มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล ก็เหมือนกับ
การตัดกิ่งตัดก้านของต้นไม้ ถ้าได้ปฏิบตั ธิ รรม เช่นนัง่ สมาธิ ก็เหมือนกับการตัดลําต้น
ถ้าได้เจริญปัญญา คือวิปสั สนา ก็เท่ากับได้ขดุ รากถอนโคนของต้นไม้ คือกิเลสตัณหา
ความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไป จนไม่สามารถเจริญงอกงามได้อีก
ต่อไป
กิเลสก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ถูกทําลายด้วยอํานาจของปัญญาแล้ว ก็จะไม่ฟ้ ื นกลับคืนมาอีก
ไม่กลับมาสร้างความโลภ ความโกรธ ความหลงให้กบั เราเมือ่ ไม่มโี ลภโกรธหลงแล้ว
ความเศร้าหมอง ความทุกข์ ความเสียใจ ความเศร้าโศก ความวุน่ วายใจต่างๆ ก็จะไม่มี
หลงเหลืออยู่ในจิตในใจ กลายเป็ นจิตของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ผูส้ ้นิ กิเลสแล้ว
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เป็ นรางวัลทีเ่ ราจะได้รบั ตามลําดับแห่งการมาวัด มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรมกัน เราจึงต้องมีความขยันหมันเพี
่ ยร เพราะความ
ขยันหมันเพี
่ ยรนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ได้ไปถึงกัน ถ้ามีแต่ความเกียจคร้าน ไม่อยากจะมาวัด ไม่อยากจะทําบุญ ไม่
อยากจะรักษาศีล ไม่อยากจะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่อยากจะนัง่ สมาธิไหว้พระสวดมนต์
ไม่อยากจะพิจารณา อนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะไม่สามารถยกตัวของเราให้อยู่เหนือ
ความทุกข์ทงั้ หลาย ทีจ่ ะตามมากับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย กับการพลัด
พรากจากกันได้ เราจึงต้องสร้างความขยันหมันเพี
่ ยรขึ้นมาให้ได้ ถึงแม้จะลําบากลําบน
อย่างไร ก็ตอ้ งคอยสอนตัวเราว่า สิง่ ทีเ่ รากําลังตะเกียกตะกายกําลังทํากันอยู่น้ ี จะทําให้
จิตใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข อยู่ไกลจากความทุกข์ความวุน่ วายทัง้ หลาย
ต้องคอยเตือนสติ คอยรําลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า รําลึกถึงพระพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ผูเ้ ป็ นแบบฉบับทีด่ เี ลิศ ว่าท่านก็ไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้า
ไม่ได้เป็ นพระอริยสงฆ์ แบบนอนกับหมอนอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้
แต่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องตะเกียกตะกาย ต้องขวนขวาย ต้องพากเพียร ต้องขยันทําความดี
ขยันละความชัว่ ขยันชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด กําจัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง กิเลส ตัณหาความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป เราจึงต้องมีความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ในการสร้างสิ่งที่ดีทง้ั หลายให้เกิดขึ้น กําจัดสิ่งที่ไม่ดีทง้ั หลายให้หมดไป
รักษาความดีท่มี ีอยู่ให้คงไว้ และป้ องกันไม่ให้ความไม่ดีทง้ั หลายที่ได้กาํ จัดไปแล้วให้
หวนกลับคืนมาอีก ถ้ายังไม่เคยทําบุญตักบาตรอย่างจริงจัง ก็ควรมาทําบุญทําทานตัก
บาตรกัน ถ้าได้ทาํ บุญทําทานตักบาตรอยู่แล้วก็ตอ้ งรักษาไว้ให้ได้ อย่าหยุด ต้องทําต่อไป
ถ้าทําเฉพาะช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษาแล้วก็หยุดทํา ก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าทีค่ วร
เพราะจิตใจก็เหมือนกับต้นไม้ทีต่ อ้ งมีนาํ้ หล่อเลี้ยงอยู่ตลอด ถ้าขาดนํา้ แล้วก็จะต้องเฉา
ตายไป จิตใจก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยความดี เช่นการทําบุญให้ทานเป็ นเครื่องหล่อเลี้ยง
ถ้าหยุดทําบุญ หยุดตักบาตร หยุดให้ทาน จิตใจก็จะขาดนํา้ หล่อเลี้ยง ก็จะเหีย่ วแห้ง ไม่
มีความสุข มีแต่ความวุน่ วายใจ ความรุมร้อน มีความทุกข์ใจ ถ้าได้ทาํ อยู่แล้วเราก็ตอ้ ง
ทําต่อไป ต้องรักษาให้คงไว้
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ส่วนบาปความไม่ดี เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด
มดเท็จโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา ถ้ายังไม่ได้ละก็ตอ้ งละกัน วันนี้ก็ได้สมาทานศีล
๕ ได้ตงั้ ใจว่าอย่างน้อยทีส่ ุดวันนี้จะต้องรักษาศีลทัง้ ๕ ข้อนี้ให้ได้ จะละเว้นจากการฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณีพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เสพสุรายา
เมา ซึง่ เป็ นการละบาปการกระทําทีไ่ ม่ดี ถ้ารักษาศีลอยู่เป็ นประจําแล้ว ก็ตอ้ งรักษาไว้ให้
ดี อย่าให้ขาดหายไป ให้เห็นศีลเป็ นเหมือนกับเพชรนิลจินดาเป็ นแก้วแหวนเงินทองทีม่ ี
คุณค่ามาก ความจริงแล้วศีลมีคุณค่ายิง่ กว่าทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆในโลกนี้
ถ้ามีศีลแล้วจะได้ไปสู่ทด่ี ี ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข การมีแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิล
จินดา ไม่ได้เป็ นเครื่องรับประกันให้เราอยูอ่ ย่างร่มเย็นเป็ นสุข ให้ไปสู่ทด่ี ไี ด้ เพราะส่วน
หนึ่งก็ข้นึ อยู่กบั การหาสมบัตติ ่างๆมา ถ้าหามาด้วยความสุจริตก็ไม่เป็ นไร ไม่มโี ทษ
ตามมา ถ้าหามาด้วยวิธีทจุ ริต เช่นไปฉ้อโกง โกหกหลอกลวง เพือ่ ให้ได้ทรัพย์ ข้าวของ
ต่างๆมา ก็จะขาดทุนเพราะผิดศีลผิดธรรม เมือ่ ตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติ ไม่ได้ไปเกิดที่
ดี แต่จะต้องไปสู่อบายภูมใิ ดอบายภูมหิ นึ่ง เพราะการกระทําทีผ่ ดิ ศีลธรรมเป็ นเหตุ
นัน่ เอง ดังในท้ายศีลทีไ่ ด้แสดงไว้สักครู่น่วี ่า สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุให้ได้ไปสู่
สุคติ คือภพของมนุษย์ ของเทวดา ของพรหม ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ของพระ
อริยเจ้าทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งมีศีลพาไป
ถ้าปรารถนาความเจริญของจิตใจ ก็ตอ้ งหมันรั
่ กษาศีลไว้ให้ดี ถ้ายังไม่เคยรักษาก็ควร
เพียรรักษา เพียรสร้างให้มขี ้นึ มา ถ้ามีอยู่แล้วก็เพียรป้ องกันไม่ให้สูญหายไป เหล่านี้คอื
ความพากเพียรทีจ่ ะทําให้เราก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็ นสุขอย่างแท้จริง นอกจาก
การทําบุญให้ทานรักษาศีลแล้ว ก็ยงั ต้องปฏิบตั ธิ รรมอีกด้วย เพราะการรักษาศีลกับการ
ให้ทาน
เป็ นเพียงการตัดกิ่งก้านสาขาของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลายเท่า
นัน้ เอง ยังไม่ได้ทาํ ลายมัน ถ้าเผลอปล่อยไว้สักระยะหนึ่ง ก็จะงอกงามออกมาอีก
เหมือนกับต้นไม้ทีถ่ ูกตัดกิ่งก้านต่างๆทิ้งไป แล้วถูกทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง ก็จะงอกงาม
ออกมาอีก เพราะรากและต้นยังไม่ได้ถูกทําลายไป กิเลสตัณหาก็เป็ นเช่นเดียวกัน ราก
และต้นของกิเลสตัณหาไม่ได้ถูกทําลายไปด้วยการทําบุญให้ทานรักษาศีล
แต่จะถูก
ทําลายด้วยการเจริญสมาธิและปัญญาเท่านัน้ ถ้ายังไม่ได้นงั ่ สมาธิ ยังไม่ได้เจริญปัญญา
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ก็ควรเริ่มทํากัน ได้ทาํ บุญทําทานรักษาศีลกันแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งนัง่ ทําสมาธิ ซึง่ มีหลาย
วิธีดว้ ยกัน วิธีไหนก็ได้ทถ่ี ูกกับเรา เหมือนกับทางทีม่ าทีว่ ดั ก็มาได้หลายทาง มาทางด้าน
หน้าวัดก็ได้ มาทางด้านหลังวัดก็ได้ ก็มาถึงวัดเหมือนกัน
การทําสมาธิเป็ นการทําจิตใจให้สงบ ให้ตัง้ มัน่ ให้น่งิ ไม่ให้แกว่งไปแกว่งมาตามอารมณ์
ต่างๆ ก็ทาํ ได้หลายวิธีดว้ ยกัน สําหรับคนส่วนใหญ่ในเบื้องต้น วิธีทง่ี า่ ยทีส่ ุดก็คอื การไหว้
พระสวดมนต์ จะนัง่ ขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจเลยก็ได้ สวดมนต์บท
ไหนก็ได้ทจ่ี าํ ได้ข้นึ ใจ ก็สวดไปในใจไปเรื่อยๆ ข้อสําคัญเวลาสวดต้องมีสติอยู่กบั การ
สวด อย่าให้ใจเผลอไปคิดถึงเรื่องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องทีเ่ กิดมาแล้วในอดีตก็ดี ทีย่ งั ไม่
เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดี ตอนทีน่ งั ่ สวดมนต์อยู่นนั้ อย่าไปคิดถึงอะไรทัง้ สิ้น ถ้ามีสติจะรู้
ว่ากําลังอยู่กบั บทสวดมนต์หรือไม่ ถ้าไม่อยู่พอรู้ตวั ก็ตอ้ งดึงจิตกลับมาสวดต่อ อย่าสวด
ไปแล้วคิดไปด้วยเพราะจิตจะไม่น่ิง ไม่ตงั้ เป็ นสมาธิ จะไม่สงบ เวลาทําสมาธิส่งิ ที่สาํ คัญ
ที่สดุ ก็คือการมีสติ สติก็คอื การระลึกรู้ รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ รู้วา่ กําลังอยู่ทไ่ี หน รู้วา่ กําลัง
สวดมนต์อยู่หรือไม่ หรือสวดไปแล้วก็คดิ ไปด้วย ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ตอ้ งหยุดคิด และหัน
กลับมาสวด สวดไปเรื่อย ๆ การสวดมนต์น้ จี ะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจิตจะนิ่ง กว่า
จิตจะสงบได้ แต่เป็ นวิธีทง่ี า่ ย สวดไปเรื่อย ๆ อย่าไปคิดอะไรสักครึ่งชัว่ โมง สักชัว่ โมง
หนึ่ง แล้วจะรู้สกึ มีความสุขใจ อิม่ ใจ สบายใจ
ถ้ารู้สกึ อยากจะหยุดสวดตอนนัน้ จะหันมาดูลมหายใจเข้าออกต่อก็ได้ ดูลมหายใจเข้าลม
หายใจออก โดยไม่ตอ้ งบังคับลมให้หายใจสัน้ หรือหายใจยาว หายใจสัน้ ก็รู้วา่ หายใจสัน้
หายใจยาวก็รู้วา่ หายใจยาว ลมหยาบก็รู้วา่ หยาบ ลมละเอียดก็รู้วา่ ละเอียด แม้ลมจะ
หายไปหมด ก็ไม่ตอ้ งวิตกไม่ตอ้ งกลัว อย่าไปคิดว่าไม่มลี มหายใจแล้วร่างกายจะตาย
เพราะไม่มใี ครตายจากการกําหนดดูลมเข้าออก เป็ นความละเอียดของลมและจิต จนทํา
ให้รู้สกึ ว่าไม่มลี มหายใจ แต่ความจริงยังหายใจอยู่ แต่นานๆจะหายใจสักครัง้ หนึ่ง ไม่
เป็ นปัญหาอะไร ถ้ากลัวจิตจะถอนออกมา แทนทีจ่ ะดิง่ ลงสู่ความสงบอย่างเต็มที่ จะไม่
กล้าปฏิบตั ติ ่อ ก็จะไปไม่ถงึ จุดทีต่ อ้ งการไป คือความสงบนิ่ง ตัง้ มันอยู
่ ่ในความสุข อยู่ใน
ความอุเบกขา คือปล่อยวาง เหลือแต่สกั แต่ว่ารู ้ อยู่ตามลําพังของจิต เป็ นเอกัคคตา
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รมณ์ นี้คอื เป้ าหมายของการนัง่ ทําสมาธิ ต้องการให้จิตเข้าไปสู่จดุ นัน้ เพือ่ จิตจะได้
พักผ่อน ได้เติมนํา้ มัน เติมอาหาร ทีไ่ ด้จากความสงบ เมือ่ จิตได้พกั เต็มทีใ่ นสมาธิแล้ว
เมือ่ ถอนออกมาจะมีกาํ ลัง มีพลัง มีความสดชื่นเบิกบาน มีกาํ ลังใจ ในขณะทีจ่ ติ สงบนิ่ง
อยู่นนั้ อย่าดึงจิตออกมา ปล่อยให้พกั ให้เต็มที่ เหมือนกับคนนอนหลับ อย่าไปปลุก
ปล่อยให้นอนให้เต็มที่ เมือ่ นอนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเอง จิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าสามารถ
เข้าไปสู่จดุ ของความสงบได้อย่างเต็มทีแ่ ล้ว ในขณะนัน้ จิตจะไม่คดิ ไม่ปรุงถึงเรื่องอะไร
ทัง้ สิ้น ไม่รบั รู้ ไม่สนใจกับเรื่องต่างๆ จะอยู่กบั ความสงบ อยู่กบั ความอุเบกขาวางเฉย
จะไม่มอี ะไรมารบกวนจิตใจได้เลยในขณะนัน้ ก็อย่าไปดึงจิตออกมา ปล่อยให้อยู่อย่าง
นัน้ จนกว่าจะอิม่ จะพอ แล้วก็จะถอนออกมาเอง นี้คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการสวดมนต์
จากการกําหนดดูลมหายใจเข้าออก
เมือ่ จิตถอนออกมาแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งดึงจิตมาเจริญปัญญา อย่าปล่อยให้คดิ ไปตาม
นิสยั เดิม เพราะจะไปคิดเรื่องโลภโกรธหลง คิดถึงเรื่องคนนัน้ คิดถึงเรื่องคนนี้ แล้วก็เกิด
ความห่วงใย เกิดความกังวลขึ้นมา ต้องบังคับจิตให้คดิ ไปในทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้คดิ ให้พจิ ารณาร่างกายว่าไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย
ต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา พิจารณาร่างกายของเราแล้ว ก็
พิจารณาร่างกายของคนอืน่ ซึง่ เป็ นเช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม จะรู้จกั หรือไม่
รู้จกั ก็ตอ้ งแก่เจ็บตายเหมือนกัน ถ้าไปหลงยึดติดเข้า เวลาเขาแก่เจ็บตายไป ก็จะเสียอก
เสียใจ แต่ถา้ ไม่ได้ยดึ ก็จะไม่รู้สกึ อะไร ปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงทีค่ วามยึดติดทีเ่ กิด
จากความหลงนี้เอง ไม่รู้ความจริงของร่างกายว่าเป็ นอย่างไร ไม่รู้วา่ ร่างกายต้องแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตายไป เพราะไม่เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ ไม่พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เลยเผลอไป
อุปาทานความยึดติด ตัณหาความอยากก็จะตามมา รักใครชอบใครก็อยากจะให้อยูไ่ ป
นานๆ เป็ นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้น เพราะฝื นความจริง ฝื นธรรมชาติ เช่นไม่อยาก
ให้ฝนตกมันก็ฝืนธรรมชาติ เวลามันจะตก มันไม่ฟงั ใครทัง้ สิ้น เวลามันจะตกมันก็ตก
เวลานํา้ มันจะท่วมมันก็ท่วม สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื เตรียมตัวป้ องกันไว้ก่อน ถ้ารู้วา่ นํา้ จะท่วม
บ้านก็ขนของขึ้นทีส่ ูง เวลานํา้ ท่วมก็ไม่เดือดร้อนอะไร
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ร่างกายก็เช่นเดียวกัน ถ้ารู้วา่ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ก็เตรียม
ตัวเตรียมใจไว้เท่านัน้ เอง แล้วใจไม่เสียใจ ไม่วนุ่ วายใจ เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
แต่เพราะความหลงทําให้ใจไปยึดไปติดกับร่างกาย แล้วอยากให้ร่างกายเป็ นไปตามความ
อยาก อยากจะให้อยู่ไปนานๆ อยากไม่ให้แก่ อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ซึง่ เป็ นการฝื น
ธรรมชาติ เหมือนกับไม่อยากให้ฝนตกนัน่ แหละ ถ้าไม่ได้ไปกังวลกับเรื่องของฝน ปล่อย
ให้ตกไปตามเรื่องของเขา เราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ จะทําอะไรข้างนอกบ้าน ก็ไม่อยากจะ
ให้ฝนตก พอฝนตกขึ้นมาก็วนุ่ วายใจ เดือดร้อนใจ ดังนัน้ ความทุกข์ ความวุ่นวายใจ
ความเดือดร้อนใจนัน้ ไม่ได้อยู่ทฝ่ี นฟ้ า ไม่ได้อยู่ทค่ี วามแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่ได้
อยู่ทก่ี ารพลัดพรากจากกัน แต่อยู่ทค่ี วามหลงทีไ่ ปอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัด
พรากจากกัน วิธีทจ่ี ะแก้ความหลงนี้ในเบื้องต้นต้องทําสมาธิก่อน ทําจิตให้สงบให้น่งิ ให้
เย็นสบาย เมือ่ จิตออกมาแล้วจะมีกาํ ลังพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย จะ
พิจารณาไปได้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาอันยาวนาน จนติดเป็ นนิสยั ไป เมือ่ ติดเป็ นนิสยั ไป
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปบังคับ จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราก็ดี คนอืน่ ก็ดี จะต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตายด้วยกันทัง้ นัน้ แล้วเวลาทีค่ วามแก่ ความเจ็บ ความตายปรากฏขึ้นมา ก็จะรู้สกึ
เฉยๆ ไม่ต่นื เต้น ไม่หวาดเสียว ไม่รู้สกึ อะไรเพราะเข้าใจแล้ว ไม่มคี วามอยาก ไม่มคี วาม
หลงมาหลอกใจแล้ว
ปัญหาของพวกเราอยู่ทก่ี ารขาดปัญญา เพราะไม่เจริญกัน ไม่นงั ่ สมาธิกนั ไม่เจริญ
ปัญญา ไม่พจิ ารณาความไม่เทีย่ งของร่างกายกัน พอเวลาเกิดอะไรกับร่างกายขึ้นมา
จิตใจก็กระสับกระส่าย ว้าวุน่ ขุน่ มัว กินไม่ได้นอนไม่หลับ จึงต้องมีความพากเพียรใน
การปฏิบตั ธิ รรม หลังจากทีไ่ ด้ทาํ บุญให้ทาน รักษาศีลอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ควรนัง่ สมาธิ
กัน ในเบื้องต้นก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน แล้วถ้าจิตรู้สกึ อยากจะหยุดสวดก็ดูลม
หายใจต่อไปด้วยสติ เวลาลมหายใจเข้าออกก็รู้อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งตามลมออกไป ไม่ตอ้ ง
ตามลมเข้ามา ให้เพ่งอยู่ทต่ี รงจุดลมสัมผัสแถวปลายจมูก หรือถ้ารู้สกึ ชัดเจนทีก่ ลาง
หน้าอก ก็กาํ หนดรู้อยู่ตรงกลางหน้าอกก็ได้ แล้วแต่จดุ ทีเ่ ราเห็นว่ามันชัด สามารถดูลม
ได้ ก็ให้ดูอยู่ตรงนัน้ อาศัยลมเป็ นเครื่องผูกใจ ไม่ให้ใจลอยไปลอยมา เป็ นเหมือน
สมอเรือ ถ้าอยากจะให้เรือจอดอยู่น่งิ ๆ ไม่ให้ลอยไปตามกระแสนํา้ ก็ตอ้ งทอดสมอไว้
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ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วเวลานํา้ พัดมาก็จะพัดเรือไปด้วย ฉันใดใจก็เป็ นเหมือนเรือลําหนึ่ง ถ้าไม่
ทอดสมอไว้ด้วยการสวดมนต์ หรือเฝ้ าดูลมหายใจเข้าออก ก็จะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ
พอมีอารมณ์อะไรมาสัมผัสก็ลอยตามไป พอมีเรื่องนัน้ เข้ามาก็คดิ ตามไปเรื่อยๆ ต่อกัน
เป็ นลูกโซ่ แต่ถา้ มีลมหายใจเข้าออกหรือบทสวดมนต์เป็ นเครื่องผูกใจไว้ อะไรจะมาฉุด
มาลาก ก็ไม่สามารถฉุดลากไปได้ เพราะมีสติ จะรู้อยู่ตลอดเวลา พอจิตแวบไปคิดเรื่อง
นัน้ คิดเรื่องนี้ ก็รู้ทนั ก็จะหันกลับมาหาลมหายใจ กลับมาทีบ่ ทสวดมนต์
ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปจิตจะมีกาํ ลัง จะลงเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้ว กระแส
อารมณ์ต่างๆก็จะไม่สามารถมาฉุดลากจิตไปได้ ในขณะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งเฝ้ าดูลม ไม่ตอ้ งสวด
มนต์ เพราะในขณะทีจ่ ติ สงบก็เหมือนกับเอาเรือขึ้นฝัง่ พอจอดอยู่บนฝัง่ แล้วนํา้ ก็ไม่
สามารถพัดเรือไปไหนได้ ใจทีส่ งบ ใจทีร่ วมลงเป็ นสมาธิ เป็ นเอกัคคตารมณ์ ก็เป็ น
เหมือนกับเรือทีไ่ ด้ข้นึ ฝัง่ แล้วนัน่ เอง อารมณ์ต่างๆจะไม่สามารถมาฉุดลากจิตไปได้ ตอน
นัน้ จิตจะมีความสุขอย่างมาก เป็ นความสุขทีเ่ ราไม่เคยสัมผัสมาก่อนทัง้ ชีวติ ความสุข
ต่างๆทีไ่ ด้สมั ผัสจากสิง่ ต่างๆ จะไม่มอี านุภาพ ไม่มคี ุณค่า ไม่มคี วามวิเศษเท่ากับ
ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบของจิตเลย พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ความสุขอืน่ ๆในโลกนี้
ไม่เลิศไม่ประเสริฐเท่ากับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ผูใ้ ดได้พบกับความสุขแบบนี้แล้ว
จะสามารถสละสิง่ ต่างๆในโลกนี้ไปได้ เช่นพระพุทธเจ้า ทีท่ รงเคยสัมผัสความสุขแบบนี้
มาบ้างแล้ว ในสมัยทีย่ งั ไม่ได้สละราชสมบัติ พอมีโอกาสมีเวลาก็ทรงสละราชสมบัตไิ ด้
หมด เพือ่ จะได้ไปสร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากยิง่ ขึ้นไป ให้มอี ยู่ตลอดเวลา นี้คอื สิ่งที่
พระพุทธเจ้าปรารถนาและได้ในทีส่ ุด หลังจากทรงปฏิบตั ธิ รรม ทรมานกิเลส ต่อสูก้ บั
กิเลสตัณหาอยู่ถงึ ๖ ปี ดว้ ยกัน จนในทีส่ ุดก็สามารถทําลายกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้
หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ จิตใจสงบระงับอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ในอิริยาบถใด จะ
เดิน จะยืน จะนัง่ จะนอน ก็ไม่มคี วามฟุ้งซ่าน ไม่มคี วามวุน่ วาย ไม่มคี วามทุกข์กบั อะไร
ทัง้ สิ้น ไม่ตอ้ งหลับตานัง่ สมาธิ ก็สงบอยู่อย่างนัน้ เพราะเป็ นความสงบของจิตโดย
ธรรมชาติ ทีไ่ ด้รบั การชําระจนสะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่มตี วั ทีจ่ ะสร้างความวุน่ วายใจให้เกิดขึ้น
คือกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ เมือ่ ถูกกําจัดไปหมดแล้ว ก็ไม่มอี ะไรมาทํา
ให้จติ ต้องทุกข์วุน่ วายใจอีกต่อไป นี้คอื การชําระการกําจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย
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ทีพ่ วกเราได้มากระทํากันอย่างต่อเนื่อง ได้ทาํ กันมาตลอดทัง้ พรรษา แล้วก็ยงั จะทํากัน
ต่อไป ขอให้มคี วามแน่วแน่มนใจกั
ั ่ บทางนี้ ว่าเป็ นทางทีถ่ ูกต้อง เป็ นทางทีจ่ ะนํามาซึง่
ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงขอให้เชื่อในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ แล้วจะไม่ผดิ หวัง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๙

สัมมาทิฐิ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
วันนี้เป็ นวันปิ ยมหาราช วันน้อมรําลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จเจ้า
พระอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ พระปิ ยมหาราช ในพระบรมราชวงศ์จกั รี จึงใช้โอกาสนี้มาวัด มา
ทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ตามเยีย่ งอย่างทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญไว้ เพือ่ ประโยชน์สุขแก่ชวี ติ จิตใจ ถ้าไม่ได้
รับการทํานุบาํ รุงดูแลรักษาด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว
ก็จะเป็ นเหมือนกับต้นไม้ทีข่ าดนํา้
จะต้องเหีย่ วแห้งเฉาตายไปในทีส่ ุด ชีวติ จิตใจคนเราก็เป็ นเหมือนต้นไม้ ทีต่ อ้ งมีบญ
ุ มี
กุศลหล่อเลี้ยง ทําให้สดชื่นเบิกบานร่มเย็นเป็ นสุข เราจึงอยู่อย่างปราศจากการทําบุญทํา
กุศลไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกําหนดวันทําบุญขึ้นมาอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ จะได้มา
วัดมาบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆ เช่นทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม โดยเฉพาะ
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับจิตใจ ทีย่ งั มืดบอดด้วยอวิชชา
ความไม่รู้ ด้วยโมหะความหลง จึงต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ประทานให้กบั พวกเรา ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
แล้วจะได้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง เห็นว่าอะไรเป็ นเหตุของความสุขทีแ่ ท้จริง อะไรเป็ นเหตุ
ของความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ เมือ่ รู้แล้วก็จะสามารถแยกแยะได้ สิง่ ทีด่ กี ็บาํ เพ็ญ
สิง่ ทีไ่ ม่ดกี ็ละเว้น เมือ่ ได้ทาํ สิง่ ทีด่ แี ละละเว้นสิง่ ทีไ่ ม่ดแี ล้ว ความสุขก็จะเป็ นผลทีต่ ามมา
ความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปจากจิตจากใจ
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงเป็ นจุดเริ่มต้น ของการกระทําความดีงามทัง้ หลาย เหมือนกับ
การเดินทาง ทีจ่ ะไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางได้ ก็ตอ้ งมีผูบ้ อกทางหรือมีแผนทีช่ ้ ที าง ถ้า
ไม่มแี ผนที่ ไม่มผี ูช้ ้ที าง ก็จะหลงทางได้ จะไปไม่ถงึ ทีต่ อ้ งการจะไป จึงทรงตรัสว่า กา
เลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมตามกาล เป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์ เป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ เพราะเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็จะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง
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ซึง่ เหมือนกับมีแสงสว่างนําทาง หรือมีตาทีใ่ สสว่างไม่มดื บอดนัน่ เอง คนทีต่ าใสสว่างกับ
คนทีต่ ามืดบอดย่อมมีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ ากับดิน คนทีม่ ตี าดีจะไปไหนมาไหนก็
ไปได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัย แต่คนทีต่ ามืดบอดถ้าจะไปตามลําพังของตนย่อมเป็ น
อันตรายแก่ตนเอง เพราะไม่รู้วา่ สิง่ ทีอ่ ยู่ข ้างหน้าเป็ นอะไรมีอะไรบ้าง มีคุณมีประโยชน์มี
โทษมีภยั อย่างไรก็จะไม่รู้ แล้วในทีส่ ุดก็จะต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ เพราะมอง
ไม่เห็นนัน้ เอง ฉันใดใจทีม่ ดื บอดกับใจทีม่ แี สงสว่างแห่งธรรม ก็เป็ นอย่างนัน้ ใจทีม่ ดื
บอดคือใจทีม่ มี ิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ใจทีม่ แี สงสว่าง
แห่งธรรมคือใจทีม่ สี มั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ เห็นตามความเป็ นจริง เห็นทุกข์เป็ นทุกข์ เห็น
สุขเป็ นสุข เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าไม่เทีย่ ง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตนว่าไม่มตี วั ตน เมือ่ เห็นสิง่ ต่างๆ
ตามความเป็ นจริงก็จะไม่มคี วามหลง ความยึดติด ความอยากจะได้สง่ิ ต่างๆ
เพราะเมือ่ มองด้วยธรรมะ มองด้วยสัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่มอี ะไรใน
โลกนี้ทจ่ี ะให้ความสุขอย่างแท้จริง ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนมีความทุกข์แถมติดมา
ด้วย เป็ นเหมือนเงาตามตัว ได้อะไรมาในเบื้องต้นก็จะมีความสุข แล้วต่อไปก็กลายเป็ น
ภาระทีต่ อ้ งคอยดูแลรักษา ต้องห่วง ต้องกังวล ต้องร้องห่มร้องไห้ เสียอกเสียใจ เมือ่
พลัดพรากจากกันไป แต่เรามักจะไม่ค่อยคิดกัน มักจะไม่เห็นกัน เพราะไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ คําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เพียงครัง้ เดียวจึงไม่พอ เหมือนกับการรับประทานอาหารเพียงคําเดียว ไม่พอให้เกิด
ความอิม่ ขึ้นมาได้ ต้องฟังอยู่เรื่อยๆ ฟังอยู่บ่อยๆจนจําฝังอยู่ในจิตในใจ แล้วจะไม่ลมื
จะเป็ นประโยชน์ แต่ถา้ ฟังแล้วผ่านไป เข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหูขวา สิง่ ทีด่ ที ง่ี ามต่างๆทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั ก็จะเหมือนควันไฟทีจ่ างหายไป จึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆ ในขณะทีฟ่ งั ก็ตอ้ งมีความ
สงบกาย สงบวาจา สงบใจ สงบกายสงบวาจาคือศีล สงบใจคือสมาธิ เมือ่ มีศีลมีสมาธิ
รองรับธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิ เมือ่ มีปญั ญามี
สัมมาทิฐิ จิตก็จะหลุดพ้นจากความหลงความงมงายความยึดมันถื
่ อมันต่
่ างๆ หลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง นี้คอื อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ
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จึงไม่ควรมองข้ามไป ควรกําหนดให้มเี วลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้จะไม่ได้มา
วัดก็สามารถฟังหรืออ่านธรรมะทีบ่ า้ นได้ หนังสือดีๆก็มมี าก เทปธรรมะก็มมี าก ซีดกี ็มี
มาก ถ้าสนใจสักอย่างแล้วรับรองได้วา่ จะไม่ขาดธรรมะ จะมีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ
ตลอดเวลา ในเบื้องต้นก็ตอ้ งพยายามอัดธรรมะเข้าไปในใจ เพราะภายในใจจะมีสง่ิ ที่
คอยต่อต้านอยู่ คือกิเลสตัณหาต่างๆ ทีไ่ ม่ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม แต่ชอบดูหนังฟังเพลง
ชอบออกไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ถ้าให้นงั ่ ฟังธรรมะก็จะง่วงเหงาหาวนอน ไม่มรี สไม่มี
ชาติ ฟังแล้วก็หงุดหงิดใจรําคาญใจ ต้องฝื นต้องพยายาม เพราะสิง่ ทีไ่ ม่เคยทําจะรู้สกึ
ยากลําบาก แต่เมือ่ ได้ฝืนทําไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปก็จะง่ายไปเอง การฟังธรรมก็เหมือนกับ
การรับประทานยา ไม่มใี ครอยากจะกินยากันถ้าไม่จาํ เป็ น แต่ก็รู้คุณค่าของยาว่ามีคณ
ุ มี
ประโยชน์มากน้อยเพียงไร เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสิง่ ทีค่ ดิ ถึงก่อนเพือ่ นก็คอื ยา คิดถึง
หมอ
ฉันใดจิตใจก็เป็ นเหมือนคนไข้ที่ตอ้ งอาศัยยาคือธรรมโอสถ
คําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีเ่ ป็ นเหมือนยารักษาโรคจิตโรคใจ โรคฟุ้งซ่าน กังวล หวาดกลัว โรคอยาก
ต่างๆ ทีค่ อยฉุดลากจิตใจให้ไปก่อกรรมทําเข็ญไม่รู้จกั จบจักสิ้น ตายแล้วก็ตอ้ งไปเกิด
ใหม่ เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เหมือนกับคนทีท่ าํ ผิดกฎหมายแล้วถูกจับไป
ขังไว้ในคุกในตะราง ถูกจับไปลงโทษประหารชีวติ เพราะอยู่เฉยๆไม่ได้
ต้องไปหาสิง่ นัน้ มาหาสิง่ นี้มา ถ้าหาด้วยความสุจริตไม่ได้ก็ตอ้ งหามาด้วยวิธีทจุ ริต ผิด
กฎหมายผิดศีลธรรม ก็ตอ้ งไปใช้กรรมทีไ่ ด้ก่อไว้ ทัง้ ในทางโลกและในทางธรรม ทางโลก
ก็ตอ้ งติดคุกติดตะราง ทางธรรมก็ตอ้ งไปตกนรกหมกไหม้ ไปเกิดในทีไ่ ม่ดเี ช่น ไปเป็ น
สุนขั เป็ นแมวเป็ นต้น เป็ นผลทีเ่ กิดจากการไม่สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้อยากได้
ปล่อยให้ความอยากฉุดลากไป ซึง่ ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มขี อบไม่มเี ขต ไม่มฝี งั ่ ไม่มฝี า ได้
เท่าไรก็ไม่รู้จกั พอ ได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา เป็ นนายสิบก็อยากจะ
เป็ นนายร้อย เป็ นนายร้อยก็อยากจะเป็ นนายพัน เป็ นนายพันก็อยากจะเป็ นนายพล เป็ น
แล้วก็อยากจะเป็ นไปนานๆ ไม่อยากถูกปลดออก แต่โลกนี้เป็ นโลกของความไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน ไม่มใี ครเป็ นอะไรไปได้ตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป เมือ่ ชีวติ ม้วยมรณ์ไป ไม่
มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ไม่วา่ จะเป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกฯ เป็ นกษัตริย ์ เป็ นขอทาน
ข้างถนน ก็ตอ้ งหมดสิ้นไปเหมือนกันหมด แต่สง่ิ ทีจ่ ะไม่หมดไปก็คอื บาปกรรมและบุญ
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กุศลทีท่ าํ กันไว้ในแต่ละวันๆ จะไม่หมดไป จะอยู่ตดิ ไปกับใจ จะถูกฝังอยู่ในใจ จน
กลายเป็ นนิสยั ขึ้นมา ถ้าทําบุญทํากุศลก็จะมีนิสยั ดี ทําบาปทํากรรมก็จะมีนิสยั ไม่ดี การ
ปลูกฝังนิสยั ทีด่ กี ็สามารถทําได้เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนเวลาใด การถอดถอนนิสยั ทีไ่ ม่ดกี ็
เช่นเดียวกัน ขอให้มสี มั มาทิฐเิ ท่านัน้ ขอให้รู้วา่ อะไรดีอะไรไม่ดี เมือ่ รู้วา่ อะไรไม่ดกี ็ถอน
ออกไป เช่นถ้าเป็ นคนเกียจคร้าน รู้วา่ ไม่ดกี ็พยายามถอนออกไป ถ้ารู้วา่ ความเห็นแก่ตวั
ไม่ดกี ็พยายามถอนออกไป ถ้ารู้วา่ การเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืนไม่ดี ก็
ต้องพยายามถอนออกไป
ส่วนสิง่ ทีด่ กี ็ควรพยายามปลูกฝัง เช่นความขยันหมันเพี
่ ยร เป็ นสิง่ ทีด่ เี พราะไม่วา่ จะทํา
อะไรให้สาํ เร็จได้ ก็ตอ้ งมีความพากเพียร ความพยายามอยู่ท่ไี หนความสําเร็จอยู่ท่นี ัน่
ไม่วา่ จะเป็ นทางโลกหรือทางธรรม จะเรียนหนังสือให้จบได้ก็ตอ้ งมีความพากเพียร จะ
ปฏิบตั ธิ รรมให้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ ก็ตอ้ งมีความพากเพียรเช่นเดียวกัน ถ้ารู้วา่
ความพากเพียรเป็ นสิง่ ทีด่ ี ก็ตอ้ งพยายามปลูกฝังให้เกิดขึ้นมา อย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ทาํ
อะไรทีเ่ ป็ นประโยชน์ ถามตนเองอยู่เสมอว่า ขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ เวลาผ่านไปๆ มี
เวลาเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆทีจ่ ะทําอะไรได้ อย่าปล่อยให้ผ่านไปกับการกระทําทีไ่ ร้สาระ
หรือเป็ นโทษ เช่นไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ ทําไปแล้วไม่ได้นาํ ความสุขความเจริญ
มาเลย แต่การฟังเทศน์ฟงั ธรรม นัง่ ทําสมาธิ เดินจงกรม เจริญวิปสั สนา พิจารณาดู
ความไม่เทีย่ งในทุกสิง่ ทุกอย่างไปเรื่อยๆ เป็ นการกระทําทีม่ ปี ระโยชน์มาก ทําไปเรื่อยๆ
ทําให้ตดิ เป็ นนิสยั แล้วจะไม่ลมุ่ หลงกับอะไรจะมีอะไรก็รู้วา่ มีได้เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
เท่านัน้ เอง ชีวติ ของเราก็มเี พียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ เอง จะมัวไปวุน่ วาย มัวไปสร้าง
อะไรให้มนั มากมายก่ายกองไปทําไม เดีย๋ วก็ตอ้ งทิ้งให้คนอืน่ ไปหมด ทําในสิง่ ทีเ่ อาติดตัว
ติดใจไปได้ดกี ว่า คือบุญกุศล เพราะเมือ่ ทําแล้วก็จะมีความสุขเป็ นผลตามมา บุญและ
ความสุขเป็ นของคู่กนั เป็ นเหตุและเป็ นผล บุญเป็ นเหตุความสุขเป็ นผล เหมือนนํา้ แข็ง
กับความเย็นเป็ นของคู่กนั มีนาํ้ แข็งก็มคี วามเย็น ไฟกับความร้อนก็เช่นเดียวกัน มีไฟ
ย่อมมีความร้อน ไฟเป็ นเหตุความร้อนเป็ นผล บาปเป็ นเหตุความทุกข์เป็ นผล เป็ นของคู่
กันมาตลอด
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นี้คอื สิง่ ทีน่ กั ปราชญ์ทงั้ หลาย เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้รู้ได้เห็น
แล้วก็นาํ มาสังสอนให้
่
สตั ว์โลกให้รู้กนั เพราะสัตว์ทไ่ี ม่รู้กจ็ ะหลงไปสร้างบาปสร้างกรรม
สร้างความทุกข์ให้กบั ตนเอง ทัง้ ทีไ่ ม่ปรารถนาความทุกข์ อยากจะหนีให้พน้ จากความ
ทุกข์ แต่แทนทีจ่ ะหนีจากความทุกข์กลับเดินเข้าหาความทุกข์ กลับเดินเข้ากองไฟ เพราะ
ไม่รู้นนั้ เอง คิดว่าในกองไฟจะมีความเย็น แต่ทไ่ี หนได้กลับมีแต่ความร้อน มีแต่ความ
ทุกข์ เพราะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของนักปราชญ์นนั ่ เอง พวกเราถือว่ามีบญ
ุ มีกศุ ลทีไ่ ด้มา
วัดกันอย่างสมํา่ เสมอ ได้มาปฏิบตั ธิ รรม ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอยู่เรื่อยๆ จึงรู้วา่ อะไรเป็ น
อะไร รู้วา่ อะไรทําให้มคี วามสุข อะไรทําให้มคี วามทุกข์ ก็อยู่ทเ่ี ราจะทําได้มากน้อย
เพียงใด จะต่อสูค้ วามมืดบอด ต่อสูค้ วามหลง ได้มากน้อยเพียงไร ถ้าเอาชนะความหลง
ได้เราก็สบาย ถ้ายังแพ้ความหลงอยู่ก็ยงั ต้องทุกข์ ต้องวุน่ วายต่อไป เวลาทีม่ คี วามทุกข์
มีความวุน่ วายใจ ไม่ตอ้ งไปหาตัวต้นเหตุทอ่ี น่ื เพราะอยู่ทค่ี วามลุม่ หลงของเรานี่เอง ขาด
ธรรมะแสงสว่าง จึงต้องมาศึกษามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน นี้คอื วิธีทจ่ี ะแก้ปญั หาของเราได้
อย่างแท้จริง เพราะปัญหาทัง้ หมดนัน้ เกิดจากความเห็นผิด มิจฉาทิฐิ จึงต้องศึกษาให้มี
ความเห็นถูก สัมมาทิฐิ เพราะสิง่ ทีจ่ ะแก้ความเห็นผิดได้ก็คอื ความเห็นทีถ่ ูกต้อง คือพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เราจึงต้องหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ มาวัดได้ก็มา ถ้ามาไม่ได้ก็อยู่ทบ่ี า้ นเปิ ดเทป
ฟัง เปิ ดซีดฟี งั เปิ ดหนังสืออ่าน ถ้ามีโอกาสได้เจอนักปราชญ์คนฉลาด ก็หาเวลาสนทนา
ธรรมกัน หาความรู้ใส่ตวั อยู่เรื่อยๆ จะได้สะสมความสุขความร่มเย็นเป็ นสุขในใจให้มี
มากยิง่ ๆขึ้นไป แม้ร่างกายจะเป็ นอะไรไป ก็จะไม่สามารถเข้าไปลบล้างความร่มเย็นเป็ น
สุขได้ เช่นจิตของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ แม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อย
เพียงไรก็ตาม ความทุกข์ทรมานของร่างกายจะไม่สามารถเข้าไปลบล้างหรือกลบความสุข
ความร่มเย็น ความสบายของใจได้ ใจจะไม่รู้สกึ เจ็บไข้ได้ป่วยเลย เพียงแต่รู้วา่ ร่างกาย
เป็ นอย่างนัน้ รู้วา่ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แต่ใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยตามร่างกายไปเลย นี้
คืออานิสงส์แห่งการศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้วนําไปปฏิบตั ิ เพราะเมือ่ นําไปปฏิบตั แิ ล้ว
จิตก็จะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ จะถอนออกมา ถ้าอยู่ในกองไฟก็จะเดินออกจากอง
ไฟ ถ้าอยู่ในหลุมในบ่อก็จะปี นขึ้นมา ถ้าหลงทางอยู่ในป่ า ก็จะหาทางออกจากป่ าได้ นี้คอื
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อานิสงส์หรือประโยชน์ของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ของการปฏิบตั ธิ รรม เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทํา
กันเอง ทําแทนกันไม่ได้ เหมือนกับการหายใจ ไม่มใี ครหายใจให้กนั ได้ตอ้ งหายใจเอง ถ้า
อยากจะพ้นทุกข์ก็ตอ้ งศึกษาต้องปฏิบตั ิ ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบตั แิ ต่อยากจะพ้นทุกข์ ย่อม
เป็ นไปไม่ได้ เพราะขัดกับหลักความจริง
เหตุทจ่ี ะทําให้พน้ ทุกข์ก็คอื การเจริญมรรคทีม่ อี งค์ ๘ หรือศีลสมาธิและปัญญา ถ้าไม่
เจริญก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ จะปฏิบตั ไิ ด้ก็ตอ้ งฟังเทศน์ฟงั ธรรมก่อน ให้รู้
ว่าศีลมีอะไรบ้าง สมาธิทถ่ี ูกและผิดนัน้ เป็ นอย่างไร จะเจริญปัญญาอย่างไร จะเจริญตอน
ไหน ถ้าไม่รู้ก็จะมีความสับสน ทําไปก็ทาํ ไม่ถูก ทําไม่ถูกก็จะไม่ได้ผล เวลาทําสมาธิก็ไม่รู้
ว่าผลของสมาธิเป็ นอย่างไร ทําเพือ่ ให้เกิดอะไรขึ้นมา ผลทีต่ อ้ งการจากการทําสมาธิก็คอื
ให้จติ สงบนิ่ง ไม่ให้ไปคิดอะไร ให้น่งิ อยู่เฉยๆ ให้มอี ารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู ้ ให้มี
อุเบกขาอยู่ในใจ คือความนิ่งเฉยเท่านัน้ แต่ถา้ จะมีอย่างอืน่ แถมมาด้วยก็ไม่ตอ้ งไปกังวล
ให้รู้วา่ สิง่ ทีป่ รากฏขึ้นมาแล้วดับไป ไม่ใช่ตวั สําคัญ ตัวสําคัญก็คอื ความสงบนิ่งของจิต
เพราะถ้าสามารถรักษาความนิ่งของจิตได้มากน้อยเพียงไร ก็จะมีกาํ ลังใจมีพลังมากขึ้น
เพียงนัน้ เวลาต่อสูก้ บั ความโลภ ความอยากต่างๆ ต้องอาศัยความนิ่งเฉยเป็ นอาวุธ ถ้า
ไม่มี กิเลสคือความโลภความอยาก ก็ยงั จะฉุดลากให้จติ ไปทําสิง่ ต่างๆได้ แต่ถา้ ใจมี
ความนิ่งเฉยมาก ก็จะเป็ นเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ทีค่ วามโลภความโกรธความหลง
จะไม่สามารถฉุดลากใจ ให้ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ได้
การทําสมาธิก็เพือ่ ให้จติ สงบนิ่ง เช่นเวลาบริกรรมพุทโธๆ ก็บริกรรมไปจนจิตรวมลง การ
บริกรรมก็จะหยุดไปเอง เมือ่ หยุดแล้วจิตจะนิ่งอยู่นานเท่าไร ก็ปล่อยให้น่งิ ไป ถ้ามีอะไร
ปรากฏขึ้นมาให้เห็น เป็ นภาพต่างๆก็ดี ความรู้สกึ ต่างๆก็ดี เช่นมีปีติ ความปลาบปลื้ม
นํา้ ตาลไหล ขนลุกซ่า มีแสงสว่างปรากฏขึ้นมา ก็ให้รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ รู้วา่ เป็ นผลพลอยได้
ทีต่ ามมาในเวลาทีจ่ ติ สงบ อย่าไปหลงไปยึดไปติด อย่าไปยินดีอยากให้เกิดขึ้นทุกครัง้
บางครัง้ นัง่ ไปแล้วก็จะไม่มคี วามรู้สกึ อย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้ บางคนนัง่ ไปแล้วก็ไม่มอี ะไร
ปรากฏขึ้นมาเลย นอกจากความนิ่งสงบ ความสบาย เท่านี้ก็พอแล้ว เพราะนี้คอื ผลที่
ต้องการ ควรปล่อยให้น่ิงไปให้นานทีส่ ุด ตอนนัน้ ยังไม่ตอ้ งเจริญปัญญา ยังไม่ตอ้ ง
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พิจารณาอะไร รอให้จติ ถอนออกมาจากความสงบก่อน เมือ่ จิตเริ่มคิดเริ่มปรุงแล้ว ทีน่ ้ จี งึ
จะถึงเวลาเจริญปัญญาต่อไป กําหนดดูร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นกองทุกข์ มีร่างกายก็เหมือนแบกกองทุกข์ไว้ เพราะ
ต้องคอยดูแลรักษา ต้องห่วง ต้องกังวล ต้องหวาดกลัวกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยกับ
ร่างกาย การไปหลงยึดติดกับร่างกายก็เหมือนกับการไปกอดอสรพิษไว้นัน่ เอง มีใครบ้าง
อยากจะอยู่กบั งูพษิ พอเห็นงูพษิ ก็อยากจะวิง่ หนีแล้ว แต่เห็นร่างกายกลับไม่เห็นเป็ นงู
พิษ กลับเห็นเป็ นของวิเศษไป พยายามกอดไว้แน่น ยิง่ กอดไว้เท่าไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็
ยิง่ ทุกข์ทรมานขึ้นเท่านัน้ เวลาแก่เวลาตายจะทรมานมาก ถ้าไปกอดไปยึดไปติดกับ
ร่างกาย
แต่ถา้ พิจารณาแล้วปล่อยวางได้ จะเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป มีหน้าทีด่ ูแลรักษาก็ดูแลไป
เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง ถ้าเสียก็เอาไปซ่อม ถึงเวลาเติมนํา้ มันก็เติมไป เมือ่ พังก็โยน
ทิ้งไป ร่างกายก็เป็ นอย่างนี้ จิตใจเป็ นเหมือนคนขับรถ ร่างกายเป็ นเหมือนรถยนต์ จิตใจ
ไม่ตอ้ งไปหลงยึดติดกับร่างกาย เพราะถ้ายึดติดแล้วจะทุกข์มาก เวลาเป็ นอะไรไป นี้คอื
การเจริญปัญญา เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องทําหลังจากออกจากสมาธิ จะนัง่ พิจารณาต่อไปก็ได้
หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมพิจารณาก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม แล้วแต่อธั ยาศัย เมือ่
พิจารณาไปพอสมควรแล้วรู้สกึ ว่าอยากจะหยุด รู้สกึ ว่าเหนื่อย ก็ยอ้ นกลับมาทําสมาธิต่อ
ทําจิตให้น่งิ ให้สงบ สมาธิเป็ นทีพ่ กั จิต ส่วนปัญญาเป็ นทีท่ าํ งานของจิต สิง่ ทีจ่ ติ ต้องการก็
คือความเห็นทีถ่ ูกต้องนัน้ เอง คือวิปสั สนาเห็นตามความเป็ นจริง เห็นอนิจจังเป็ นอนิจจัง
เห็นทุกข์เป็ นทุกข์ เห็นอนัตตาเป็ นอนัตตา นี้คอื การเห็นตามความเป็ นจริง ไม่ได้เห็น
อย่างพวกเราเห็นกัน ทีเ่ ห็นอนิจจังเป็ นนิจจัง เห็นทุกข์เป็ นสุข เห็นอนัตตาเป็ นอัตตา ชีวติ
ของเราจึงสับสนอลหม่าน เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ก็เลยคว้าแต่ความ
ทุกข์มาครอง
แต่ถา้ ได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปจิตจะรู้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ อะไรสุข อะไรทุกข์
ก็จะคว้าแต่สง่ิ ทีด่ ี ทีเ่ ป็ นสุขมาอย่างเดียว ส่วนทีไ่ ม่ดที เ่ี ป็ นทุกข์ก็จะโยนทิ้งไป จิตใจก็จะ
อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากความทุกข์ต่างๆ นี้คอื อานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั จากการฟัง
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เทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ แล้วนําไปปฏิบตั จิ นมีดวงตาเห็นธรรม มีสมั มาทิฐคิ วาม
เห็นชอบ เมือ่ เห็นแล้วก็จะดําเนินชีวติ ไปอย่างถูกต้องดีงาม มีแต่ความสุขความเจริญโดย
ถ่ายเดียว จึงอยากจะให้ท่านทัง้ หลายให้ความสําคัญต่อการฟังเทศน์ฟงั ธรรม และการ
ปฏิบตั ธิ รรม อย่าเห็นอะไรสําคัญกว่าการฟังเทศน์ฟงั ธรรม การปฏิบตั ธิ รรม เพราะสิง่
ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง มีแต่จะให้ความทุกข์กบั เราเสมอ
แต่การฟังเทศน์ฟงั ธรรม การปฏิบตั ธิ รรมนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะให้ความสุขและความหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัด มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มา
ปฏิบตั ธิ รรม ให้ท่านนําไปปฏิบตั กิ นั เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็น
ว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๐

ความอยากเป็ นตัวปัญหา
๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๙

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้ใช้เวลาทีม่ คี ุณค่าด้วยการมาวัด มาเติมความสุขความเจริญให้กบั
ชีวติ ตัดภพชาติให้นอ้ ยลง ทําภพชาติทเ่ี หลือให้เป็ นสุคติ ไม่ไปตกระกําลําบากในทุคติ
ด้วยการทําความดี ละบาป ชําระใจให้บริสุทธิ์ ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบา
บางลงไปจนหมดไป เป็ นวิธีทจ่ี ะนํามาซึง่ ความดีงามทีป่ รารถนากัน เราจึงต้องบังคับตัว
เราให้เข้าวัดให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ ถ้าไม่บงั คับแล้วจะมีสง่ิ อืน่ มาฉุดลากให้ไปทีอ่ น่ื
อยู่เรื่อยๆ ให้ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่เสริมสร้างความสุขความเจริญ แต่สร้างความเสือ่ ม สร้าง
ภพสร้างชาติ ให้มมี ากขึ้นไป เพราะการกระทําตามความโลภตามความอยาก เป็ นการ
สะสมภพชาติให้มมี ากขึ้น เหตุทจ่ี ะพาให้ไปเกิดก็ไม่ใช่อะไรทีไ่ หน ก็คอื ความโลภความ
อยากต่างๆนี้เอง โลภเท่าไรอยากเท่าไร ก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ ได้มามากน้อยเพียงไรก็
ไม่อม่ิ ไม่พอ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งทิ้งไปหมด ไปเกิดใหม่ก็ตอ้ งไปเริ่มต้นใหม่ เป็ นการกระทํา
ของคนโง่ ทีช่ อบสะสมสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่สามารถนําติดตัวไปได้ เหมือนกับการก่อกองทรายไว้
ทีช่ ายทะเลเวลาทีน่ าํ้ ลง ก่อให้สวยอย่างไรพิสดารอย่างไร พอนํา้ ขึ้นมาก็ซดั พังทลายไป
หมด ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย ชาติน้ เี ราเกิดมาแล้ว ก็มาสะสมลาภยศสรรเสริญสุข
ต่างๆ ทีไ่ ด้จากการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะกัน ได้มามากน้อยเพียงไรในทีส่ ุดก็
ต้องจากมันไป เอาติดไปกับใจไม่ได้ สิง่ ทีต่ ดิ ไปกับใจก็มแี ต่ความโลภความอยากความ
ต้องการต่างๆ ทีส่ ร้างความทุกข์ความไม่พอให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ใจจึงต้องเวียนว่าย
ตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มาเป็ นเวลาอันยาวนาน
ถ้าอยากจะทราบว่าภพชาติทเ่ี ราได้ผ่านมานัน้ มีมากน้อยเพียงไร ก็ลองคิดดูตามที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ในแต่ละภพแต่ละชาติทเ่ี ราเกิด ก็ตอ้ งหลังนํ
่ า้ ตากัน ต้อง
ร้องไห้กนั เวลาทีส่ ูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป เวลาทีต่ อ้ งเผชิญกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ก็รอ้ งห่มร้องไห้
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กัน ถ้าเอานํา้ ตาทีห่ ลังในแต่
่
ละภพในแต่ละชาติมารวมกัน ก็จะมีมากกว่านํา้ ในมหาสมุทร
คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องเกิดตายๆสักกี่ครัง้ ด้วยกัน ถึงจะหลังนํ
่ า้ ตาให้ได้มากเท่ากับนํา้ ใน
มหาสมุทร นี้แหละคือจํานวนภพชาติทพ่ี วกเราได้ผ่านมากัน ได้เกิดได้ตายมา และจะ
เกิดจะตายต่อไปอย่างไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าไม่ทาํ ลายเหตุทผ่ี ลักให้ใจต้องไปเกิดใหม่ คือ
ความอยากต่างๆ ได้แก่กามตัณหา ความอยากในรู ป ในเสียง ในกลิน่ ในรส ใน
โผฏฐัพพะต่างๆ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่
เป็ น ทีม่ อี ยู่ในใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย เมือ่ เกิดความอยากแล้วก็ตอ้ งไปทํา เช่น อยากจะ
ไปดูหนังฟังเพลงก็ไป ไปแล้วก็ไม่พอ ก็ตอ้ งไปอยูเ่ รื่อยๆ จนเงินทองไม่พอใช้ ก็ตอ้ งไป
หามาด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ เพราะหาด้วยวิธีทส่ี ุจริตไม่พอใช้ ก็ตอ้ งไปหาด้วยวิธีทท่ี จุ ริต ไปลัก
ขโมย ไปฉ้อโกง ไปปล้น ไปจี้ ไปทําร้ายผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้เอาเงินมาเทีย่ วต่อไป เมือ่ ทํา
อย่างนี้ก็เป็ นการสร้างความเสือ่ มให้กบั ใจ เสือ่ มจากมนุษย์ไปสู่เดรัจฉาน ไปสู่สตั ว์นรก
ไปสู่เปรต
ความอยากมีพลังมีอาํ นาจมาก สามารถผลักดันให้คนเราไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้ เวลาเกิด
ความอยากแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็เกิดความโกรธ ใครขวางทางก็สามารถทําร้ายหรือฆ่าผู ้นัน้
ได้ เพราะอํานาจของความอยากมีความรุนแรงมาก ถ้าปล่อยให้ความอยากไปตามเรื่อง
ของมัน ก็จะฉุดลากพาเราไปสู่ทคุ ติ ไปสู่ทต่ี าํ ่ ในปัจจุบนั ก็อาจจะต้องถูกจับเข้าคุก เข้า
ตะราง หรือถูกจับไปประหารชีวติ ถ้าปล่อยให้ความอยากพาไปทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี หน้าทีข่ องเรา
ทีเ่ กิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติ จึงอยู่ตรงทีก่ ารต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆ คนเราไม่มี
ความอยากก็อยู่ได้ ไม่อยากไปเทีย่ วก็ไม่ตาย ไม่อยากเป็ นสามี ไม่อยากเป็ นภรรยา ไม่
อยากเป็ นสส. ไม่อยากเป็ นนายกฯก็ไม่ตาย เพราะความอยากไม่ได้ทาํ อะไรให้ดเี ลย มีแต่
ความไม่อยากต่างหากทีจ่ ะทําให้ดี เพราะเวลาทีไ่ ม่อยากแล้วเราสบาย อยู่เฉยๆก็เป็ นสุข
อยู่บา้ นเฉยๆก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งดิ้นรนไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ แต่เราไม่มกี าํ ลัง
พอทีจ่ ะต่อต้านกับความอยากได้ มันจึงพาเราไปหาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้อยู่เรื่อยๆ แต่เมือ่ เราเริ่ม
ฝึ กฝนจิตใจ มาวัดมาปฏิบตั ธิ รรม มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วเกิดความเข้าใจว่า ความ
อยากเป็ นอันตรายทีส่ ุด เราก็มาต่อสูก้ บั ความอยากกัน มาอยู่วดั ถือศีล ๘ กันนี้ก็เป็ นวิธี
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หนึ่งทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆ เวลาอยู่วดั ถือศีล ๘ ก็จะไม่กนิ ข้าวเย็น คนทีอ่ ยากกิน
ข้าววันละหลายๆครัง้ ก็ตอ้ งตัดมันไป กินได้ถงึ เวลาเทีย่ งวันเท่านัน้
ถ้าจะให้เคร่งกว่านัน้ ก็กนิ วันละครัง้ เดียว กินวันละมื้อเดียว เหมือนกับพระภิกษุสงฆ์ท่ี
อยู่ในอารามนี้ ท่านสมาทานธุดงควัตรกัน ฉันข้าววันละมื้อเดียว เป็ นวิธีปราบความอยาก
กินอาหาร แบบไม่รู้จกั จบไม่รู้จกั สิ้น กินเข้าไปเท่าไรก็ไม่พอ อยากจะกินไปเรื่อยๆ ทัง้ ๆที่
ร่างกายไม่ตอ้ งการอาหารทีเ่ ราพยายามยัดเยียดให้ จนมีนาํ้ หนักมากเกินไป ทําให้มี
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียนอยู่เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นโรคเบาหวาน โรคความดัน
โรคหัวใจ ทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย รับประทาน
ตามความอยาก แต่มาอยู่วดั ถือศีล ๘ ก็ตอ้ งอดอาหารกัน หลังจากเทีย่ งวันแล้วก็ไม่กนิ
กัน กินมื้อเดียวไม่ตาย พระบางรูปเวลาทีท่ ่านปฏิบตั ติ ่อสูก้ บั กิเลสอย่างเข้มข้น บางครัง้
ท่านอดอาหารถึง ๗ วัน ๑๐ วันหรือ ๑๕ วันก็มี ก็ยงั อยู่ได้ เพราะร่างกายไม่ตายจากกา
รอดอาหารเพียง ๑๕ วัน แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคยอดถึง ๔๙ วันด้วยกัน แต่การอด
อาหารมากๆเกินความจําเป็ น ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การอดอาหารเพือ่ ปรามหรือปราบ
ความอยาก แต่ในขณะเดียวกันร่างกายก็ยงั ต้องการอาหารอยู่ ถ้าไม่ให้อาหารเลย
ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ อย่างนี้ก็เกินความพอดีไป อดอาหารเพือ่ ปราบความอยากปราบ
กิเลส แต่ตอ้ งมีอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ เพราะยังต้องอาศัยร่างกายไว้ต่อสูก้ บั กิเลส ถ้า
ตราบใดกิเลสและความอยากต่างๆ ยังไม่หมดไปจากจิตจากใจ ก็ยงั ต้องอาศัยร่างกายนี้
อยู่
เช่นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า หลังจากทีไ่ ด้อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วันแล้ว กิเลสก็ยงั ไม่
หมดไปจากใจ ความอยากก็ยงั มีอยู่ในใจ จึงเห็นว่าถ้าอดต่อไปร่างกายก็จะตายไป จะไม่
สามารถปฏิบตั ธิ รรมต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆได้อกี ต่อไป ไม่ได้เป็ นการชนะแต่เป็ นการ
แพ้ เพราะทําผิดทางนัน้ เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงย้อนกลับมาเสวยพระกระยาหาร
ตามปกติ เสวยวันละครัง้ หนึ่ง พอให้ร่างกายมีกาํ ลังวังชา แล้วก็เอาร่างกายมา
นัง่ ขัดสมาธิต่อสูก้ บั กิเลส ต่อสูก้ บั ความอยากทีม่ อี ยู่ในใจ ปกติคนเราถ้าจะให้นงั ่ อยู่เฉยๆ
ไปนานๆจะนัง่ ไม่ได้กนั นัง่ ไปเดีย๋ วก็ตอ้ งเกิดความอึดอัดใจ ต้องทํานัน้ ต้องทํานี้ ต้องดู
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นัน้ ต้องดูน่ี ไม่เคยนัง่ อยู่เฉยๆได้เลย เพราะกามตัณหา ความอยากในรู ป ในเสียงต่างๆ
นัน้ เอง ถ้านัง่ เฉยๆ แล้วไม่มอี ะไรให้ดูก็เบือ่ แต่ถา้ มีอะไรให้ดูก็นงั ่ ไปได้นาน เช่นถ้ามี
โทรทัศน์ให้ดู มีหนังให้ดู ก็นงั ่ ดูไปได้เป็ นชัว่ โมงๆ เพราะมีสง่ิ มาคอยเลี้ยงความอยาก
ไม่ให้สร้างความอึดอัดใจขึ้นมา แต่ถา้ ปิ ดโทรทัศน์แล้วให้นงั ่ เฉยๆ ก็จะนัง่ ไม่ได้ เพราะ
ความอยากจะคอยผลักจิตให้ไปหาอะไรมาดู หาอะไรมาฟัง พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่า
ความอยากนี่ แลเป็ นตัวปัญหา ทีท่ าํ ให้พระองค์เองและสัตว์โลกทัง้ หลายไม่มคี วามสุข
อยู่เฉยๆ ไม่ได้ อยู่ไม่เป็ นสุข แต่พระพุทธเจ้าทรงคิดว่า ถ้าทําลายความอยากได้แล้ว ก็
จะสบาย จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
จึงทรงตัดสินพระทัยตัง้ จิตอธิษฐาน ในขณะทีน่ งั ่ อยู่ทโ่ี คนต้นโพธิ์วา่ ตัง้ แต่น้ ไี ปจะนัง่
ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ด้วยการเจริญสมถภาวนา เจริญวิปสั สนาภาวนา เพือ่ กําจัดความ
อยากต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจ ถ้าตราบใดยังมีความอยากอยู่ในพระทัย จะไม่ลกุ
จากทีป่ ระทับโดยเด็ดขาด ถึงแม้ร่างกายจะตายไปก็จะไม่ลกุ ขึ้นอย่างแน่นอน นี้คอื การ
ตัง้ สัจจาธิษฐานของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ คืนทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้เป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพราะทรงต่อสูก้ บั ความอยากทีม่ อี ยู่ในพระทัยของพระองค์นนั ่ เอง
ต่อสูใ้ นเบื้องต้นด้วยการทําจิตให้สงบ กําหนดดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจ
ออกก็รู้ มีสติรู้อยู่กบั การหายใจอย่างเดียว ไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่องในอดีตทีผ่ ่านมาก็ดี เรื่องในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อไปก็ดี เรื่องของคนนัน้ เรื่องของ
คนนี้ จะไม่ให้จติ ไปคิดเลย จะให้รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ทรงควบคุม
จิตให้อยู่กบั ลมหายใจ แล้วจิตก็ค่อยสงบตัวลงไปๆ จนสงบเต็มทีเ่ ป็ นสมาธิข้นึ มา มี
ความสุข มีความเย็น มีความสบาย เป็ นอุเบกขา คือวางเฉย ไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการ
อะไรทัง้ สิ้นในขณะนัน้ แต่อยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้ชวั ่ คราว เมือ่ อยู่ได้สกั ระยะหนึ่งแล้วก็จะ
ถอนออกมา จิตก็จะเริ่มคิด เริ่มปรุงถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วก็จะเกิดตัณหาความอยาก
ขึ้นมา อยากจะไปดู อยากจะไปฟัง อยากจะไปเห็น อยากจะไปดืม่ อยากจะไปลิ้มรส
อยากจะไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
ถ้าไม่มวี ปิ สั สนาปัญญาจะไม่
สามารถทนนัง่ อยู่ต่อไป
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พระพุทธเจ้าจึงทรงเจริญวิปสั สนาปัญญา เพือ่ กําจัดความอยากในรูปในเสียงในกลิน่ ใน
รสต่างๆ ด้วยการพิจารณาว่ารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆทีอ่ ยากจะเสพ อยากจะ
สัมผัสนัน้ ก็เคยเสพ เคยสัมผัสมามากมายแล้ว ก็ไม่เห็นจะทําให้พระทัยของพระองค์
วิเศษขึ้นมาแต่อย่างใด แต่กลับทําให้เป็ นทาสของความอยากไป ถ้าอยากจะให้พระทัย
ของพระองค์วเิ ศษก็ตอ้ งไม่ทาํ ตามความอยาก เพราะทํามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พออยู่
นัน่ ได้มาเท่าไร ได้ดูเท่าไร ได้ฟงั เท่าไร ก็หมดไป แล้วก็ตอ้ งไปดูใหม่ ไปฟังใหม่ เป็ น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมือ่ ได้ทรงพิจารณา ก็เห็นว่า รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ไม่ได้ให้
ความสุข ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอกับใจ มีแต่จะให้ความทุกข์อยู่เรื่อยๆ อยู่ราํ ่ ไป จึง
ทรงตัดความอยากได้ในทีส่ ุด ด้วยการพิจารณาจนเห็นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ในรูป ใน
เสียง ในกลิน่ ในรส ในโผฏฐัพพะ ไม่ควรยินดี ไม่ควรอยากได้มา ได้มาแล้วก็จะ
กลายเป็ นทาสไป เหมือนเสพยาเสพติด เสพแล้วจะเลิกไม่ได้ จะต้องเสพไปเรื่อย ๆ จน
ร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ เพราะพิษของยาเสพติดจะทําลายร่างกายไปในทีส่ ุด ฉัน
ใดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ทีพ่ วกเราชอบแสวงหากันก็เป็ นอย่างนัน้ เป็ นเหมือน
ยาเสพติด จะทําลายใจ ทําให้ใจกลายเป็ นทาสของความอยาก เมือ่ เป็ นทาสแล้วก็ตอ้ งรับ
ใช้ความอยากไปเรื่อยๆ เวลาความอยากสังการมาให้
่
ไปซื้อก๋วยเตีย๋ วก็ตอ้ งไป ให้ไปเทีย่ ว
ทีน่ นั้ ก็ตอ้ งไป ให้ไปดืม่ ทีโ่ น้นก็ตอ้ งไป ทํามากน้อยเพียงไรก็ไม่พอ ต้องคอยถูกสังอยู
่ ่
เรื่อยๆไป ตายจากชาติน้ ไี ปเกิดชาติหน้า ก็ตอ้ งไปทําตามความอยากอีก
นี้คอื โทษของความอยากและสิง่ ทีไ่ ปอยาก ไม่มปี ระโยชน์เลย ไม่มคี วามสุขเลย ถ้า
พิจารณาก็จะเห็นโทษ ก็จะเลิกได้ เหมือนกับเห็นโทษของยาเสพติด เราก็ไม่เสพกัน ก็อยู่
ได้ ไม่ตาย ไม่กนิ เหล้าก็ไม่ตาย ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ตาย ไม่ไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ตาย ไม่มี
ปัญหาอะไรทัง้ สิ้น การไม่ได้ทาํ อะไรตามความอยาก ไม่ทาํ ให้เราทุกข์ เหตุทเ่ี ราทุกข์ก็
เพราะความอยากต่างหาก ถ้าไม่มคี วามอยากอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวก
แล้ว จะไม่มคี วามทุกข์ใจเลย ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้เสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ อย่างที่
พวกเราเสพกัน นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าพิจารณาเรียกว่าเจริญวิปสั สนา เจริญปัญญา ให้
เห็นอนิ จจังทุกขังอนัตตาในทุกสิง่ ทุกอย่าง เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่
อยู่กบั เราไปตลอด ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา มีแต่จะให้ความทุกข์กบั เราเวลาได้มาครอบครอง
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เวลาทีม่ ลี ูก ก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก ห่วงลูก กังวล เพราะอยากจะให้ลูกได้ดบิ ได้ดี อยากจะให้
ลูกมีความสุข พอมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็เพราะความอยากนี้เอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตดั ความอยากต่างๆ ภวตัณหาความอยากมี อยากจะมีสามี
อยากจะมีภรรยา อยากจะมีลูกก็ตดั ไป ถ้ายังไม่แต่งงานก็อย่าไปริ ถ้ามีแล้วก็ตอ้ งอดทน
พยายามดูแลกันไป แต่อย่าไปอยาก ดูแลให้ดที ส่ี ุดก็แล้วกัน แต่อะไรจะเกิดก็ตอ้ ง
ยอมรับ ลูกจะดีจะชัว่ ก็ตอ้ งยอมรับ ในเมือ่ ได้ทาํ หน้าทีข่ องเราดีทส่ี ุดแล้ว สามีภรรยาจะดี
จะชัว่ ก็ตอ้ งยอมรับ
เพราะเราไปทําอะไรไม่ได้มนั เป็ นเรื่องของเขาเป็ นตัวของเขา
ไม่เช่นนัน้ เราจะทุกข์ไปอย่างมากกับคนนัน้ กับคนนี้
ถ้ามีปญั ญามีวปิ สั สนาแล้วจะไม่ทกุ ข์ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มปี ญั ญากัน ไม่มวี ปิ สั สนากัน จึง
ทุกข์กนั อยู่ทกุ วันนี้ เพราะไม่พจิ ารณา พอเห็นอะไรชอบอะไรก็อยากจะได้ อยากเอามา
ครอบครอง ไม่เคยคิดเลยว่าสิง่ ทีอ่ ยากจะได้นนั้ เป็ นเหมือนกับงูพษิ เอามาแล้วมีแต่จะ
คอยกัด คอยทําลายจิตใจอยู่ตลอดเวลา ด้วยความห่วง ด้วยความหวง ด้วยความกังวล
ด้วยความเสียใจ นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั จากสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ พระพุทธเจ้าจึงสอน
ให้พจิ ารณาให้เห็นว่า เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นอะไร เป็ นสามีก็ทกุ ข์ เป็ นภรรยาก็
ทุกข์ เป็ นลูกก็ทกุ ข์ เป็ นตําแหน่งต่างๆก็ทกุ ข์ เป็ นนายกฯก็ทกุ ข์ เป็ นสส.ก็ทกุ ข์ เป็ น
รัฐมนตรีก็ทกุ ข์ มันทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่มอี ะไรทีไ่ ม่ทกุ ข์ ให้พจิ ารณาให้เห็นอย่างนี้ เพือ่ จะได้
ตัดความอยากให้หมดไปจากใจเพราะถ้าเห็นว่าเป็ นทุกข์ เป็ นเหมือนยาพิษ เป็ นเหมือนงู
พิษ ก็จะไม่เข้าใกล้ แต่พวกเรามันพวกมืดบอด ไม่มปี ญั ญา ไม่เคยคิดกัน คิดไม่เป็ น
มองอะไรก็ดไี ปหมดไม่เคยเห็นความทุกข์ทจ่ี ะตามมาเลย ก็เลยต้องทุกข์กนั อยู่ราํ ่ ไป แล้ว
เวลาทุกข์ก็ไม่รู้จกั วิธีแก้ แทนทีจ่ ะตัดมันไป ก็ตดั ไม่ได้ แทนทีจ่ ะปล่อยมันไป ก็ปล่อย
ไม่ได้ เช่นสามีหรือภรรยาถ้าเกิดไม่ดขี ้นึ มาก็ตดั ไม่ได้ อยากจะเปลีย่ นเขาให้ดใี ห้ได้ ยิง่
อยากเท่าไรก็ยง่ิ ทุกข์ยง่ิ ทรมานใจขึ้นไปเท่านัน้
แต่ถา้ ยอมรับความจริงว่าสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกัน ถ้าจะจากกันวันนี้เพือ่ ให้เรามีความสุข
เพือ่ ไม่ให้เราทุกข์ ก็จากกันวันนี้ดกี ว่า เรื่องอะไรจะต้องทนอยู่กนั ไป แล้วก็ตอ้ งทุกข์กนั ไป
ด้วยกันทัง้ สองฝ่ าย เมือ่ อยู่ดว้ ยกันไม่ได้ก็อย่าอยู่ดว้ ยกันดีกว่า ต่างคนต่างไป แต่ถา้ ไม่
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อยากอะไรกับเขาแล้ว เราก็จะอยู่กบั เขาได้ เขาจะดีจะชัว่ อย่างไร เราก็ไม่ไปอยากให้เขา
เป็ นอย่างอืน่ ไป ดีก็ได้ ชัว่ ก็ได้ ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันได้ แต่ถา้ อยากให้ดแี ล้วไม่ดี อยู่
ร่วมกันก็จะทุกข์ จึงต้องทําใจให้ได้ ไม่ให้ไปมีความอยากกับสิง่ ต่างๆ มีอะไรมีได้ ถ้ามี
ความจําเป็ นต้องมี เช่นต้องมีเสื้อผ้า มีบา้ น มียารักษาโรค มีอาหารก็มไี ว้ แต่ไม่ตอ้ งไป
ทุกข์กบั มัน ถ้ามีมากก็ไม่เป็ นไร มีนอ้ ยก็ไม่เป็ นไร อดบ้างก็ไม่เป็ นไร ถ้าไม่มกี นิ เลยก็ไม่
เป็ นไร มันก็ตายเท่านัน้ ไม่ชา้ ก็เร็วคนเราก็ตอ้ งตายอยู่ดี ต่อให้มมี ากขนาดไหน ได้กิน
มากขนาดไหน เมือ่ ถึงวันหนึ่งก็ตอ้ งตายอยู่ดี ถ้าทําความเข้าใจได้แล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์ไม่
เดือดร้อนกับอะไร เพราะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ ไม่อยากกับสิง่ ต่างๆนัน่ เอง ถ้าใจเป็ น
อย่างนัน้ แล้วก็หลุดพ้น ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั อะไรอีกต่อไป เป็ นใจทีม่ คี วามสุขอย่างยิง่
เพราะเมือ่ ไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ทกุ ข์กบั อะไร ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของใจก็จะถูกเปิ ดเผยขึ้นมา
คือความสุขทีเ่ ลิศ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ทีเ่ รียกว่า ปรมังสุขงั นัน่ เอง คือพระนิ พพาน
ใจทีไ่ ด้ชาํ ระตัดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้ว ก็จะกลายเป็ นพระนิพพานไป เป็ นจิต
นิพพาน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วก็หมดปัญหากับเรื่องความทุกข์ทงั้ หลาย หมดปัญหากับเรื่อง
ความเกิดแก่เจ็บตาย เพราะจะไม่ไปเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่ตอ้ งตาย ทุกข์ย่อมไม่มี
กับผูไ้ ม่เกิดเท่านั้น ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนัน้ ก็ยงั มีความทุกข์อยู่ เพราะต้องไป
แก่ ไปเจ็บ ไปตาย ต้องไปอยากกับสิง่ นัน้ กับสิง่ นี้ เหมือนกับทีพ่ วกเรากําลังอยากกัน ทุก
วันนี้ยงั อยากกันอยู่ ยังลําบากกันอยู่ เพราะกังวล เวลาอยากแล้วไม่มเี งินไปทําตามความ
อยาก ก็วนุ่ วายใจ เดือดร้อนใจ แต่ถา้ ไม่อยากแล้วไม่มเี งินก็ไม่เดือดร้อนอะไร อยู่เฉยๆ
ได้ อยู่บา้ นเฉยๆก็ได้ อยู่บา้ นไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะไปก็มี
ความสุขได้ เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากการไปหารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ต่างๆ นี้คอื วิถชี วี ติ ของพวกเราชาวพุทธ มีหน้าทีค่ อยกําจัดความอยากต่างๆ ด้วยการทํา
ความดี ละบาปทัง้ หลาย ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ถ้าดําเนิน
ชีวติ ไปในทางนี้แล้ว รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะพ้นทุกข์ จะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะ
อยู่กบั เราไปตลอดอนันตกาล ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี้คอื ผลทีจ่ ะตามมา
จึงขอฝากเรื่องการมาวัด มาบําเพ็ญ มาเสริมบํารุงความสุขให้กบั จิตใจ มาตัดภพตัดชาติ
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ให้เบาบาง ให้นอ้ ยลงไป ให้หมดไปในทีส่ ุด ให้ท่านนําไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ติ ่อไป
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๑

โอกาสที่วิเศษที่สดุ
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาวัดกัน เพือ่ ตักตวงประโยชน์ทม่ี นุษย์จะพึงได้ เพราะมนุษย์
เท่านัน้ ในบรรดาสัตว์โลกทัง้ หลาย ทีส่ ามารถตักตวงประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ถ้าไปเกิดใน
ภพอืน่ ก็จะไม่มโี อกาสตักตวงประโยชน์คอื บุญกุศล เพือ่ มรรคผลนิพพาน เพือ่ ความหลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นฐานะของมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถทําได้ ถ้าไปเกิดใน
ภพอืน่ ถึงแม้จะดีกว่ามนุษย์ เช่นไปเกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม ก็เพียงแต่ไปเสวยบุญเท่านัน้
ไม่มโี อกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลเพิม่ ขึ้นมาใหม่ เมือ่ ได้เสพได้เสวยบุญกุศลทีไ่ ด้สะสมไว้
จนหมดไปแล้ว ก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ หรือไปเกิดทีต่ าํ ่ กว่า ขึ้นอยู่กบั บุญ
กรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ทีย่ งั ไม่ได้ส่งผล ถ้าเป็ นวาระของผลกรรม ก็จะต้องไปเกิดในอบายภูมใิ ด
ภูมหิ นึ่ง ต้องใช้กรรมในภูมนิ นั้ จนหมดสิ้นไป เมือ่ หมดแล้วถ้าเป็ นวาระของบุญทีจ่ ะ
ส่งผล ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ได้มาทําบุญทํากรรมอีก ภพของมนุษย์น้ ที าํ ได้
ทัง้ ๒ อย่าง ทําบุญก็ได้ ทําบาปทํากรรมก็ได้ ไม่มใี ครบังคับ ไม่มใี ครเคี่ยวเข็ญ ถ้าเป็ น
คนฉลาด มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศล เชื่อบาป เชื่อบุญ เชื่อนรก เชื่อสวรรค์ ก็จะ
หลีกเลีย่ งการกระทําบาป พยายามทําแต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ล อย่างท่านทัง้ หลายทีไ่ ด้มาวัดกัน
อย่างสมํา่ เสมอเพราะมีความเชื่อในเรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียน
ว่ายตายเกิด จึงได้ใช้เวลาทีว่ า่ งจากภารกิจการงานมาสะสมบุญ สะสมกุศล เพือ่ พัฒนา
จิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง บรรลุถงึ พระนิพพาน เป็ นพระ
อรหันต์ไป
นี่คอื เป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของมนุษย์ทงั้ หลาย เพียงแต่จะรู้หรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้ามีโอกาส
ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็จะได้รู้วา่ หน้าทีข่ องตนทีแ่ ท้จริงนัน้ คืออะไร ก็คอื การสะสม
บุญ ละบาป ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ทีเ่ ป็ นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
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ทีเ่ กิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย เวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น นี่คอื หน้าทีท่ ่ี
แท้จริงของมนุษย์เรา ส่วนหน้าทีร่ องลงมาก็คอื การดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย เลี้ยงดูชวี ติ
ของตน เพือ่ จะได้มกี าํ ลังวังชา มีเวลามาทําบุญทํากุศลกัน คือ ร่างกายต้องมีการดูแล
รักษา ต้องมีอาหารรับประทาน มียารักษาโรค มีเครื่องนุ่มห่ม มีทอ่ี ยู่อาศัย เมือ่ มีครบ
บริบูรณ์แล้ว ถ้ามีเวลาว่างจากการเลี้ยงดูร่างกาย ก็ควรมาสะสมบุญกุศล ละเว้นจากการ
กระทําบาป มาปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ มาชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ นี้คอื หน้าทีท่ แ่ี ท้จริง การทํา
มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็ นหน้าทีร่ องลงมา แต่ก็มคี วามจําเป็ นเช่นเดียวกัน เพราะ
เวลาจะทําบุญ จะปฏิบตั ธิ รรม ก็ตอ้ งมีร่างกาย ต้องมีเวลาว่างพอทีจ่ ะมาปฏิบตั ไิ ด้ จะมี
เวลาว่างได้ก็ตอ้ งทํามาหากินจนมีฐานะทีด่ พี อ มีเงินทองเก็บไว้พอสมควร พอทีจ่ ะเอื้อกับ
การปฏิบตั ธิ รรม นี้คอื หน้าทีข่ องมนุษย์ หน้าทีห่ ลักก็คอื การสะสมบุญกุศล ปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ดังนัน้ ในวันหยุด เช่นวันเสาร์วนั อาทิตย์ จึงเป็ น
เวลาเหมาะทีจ่ ะทําบุญ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะนี้คอื งานทีแ่ ท้จริงของเรา
มนุษย์เป็ นชาติทป่ี ระเสริฐทีส่ ุด เพราะเป็ นชาติเดียวภูมเิ ดียวในสังสารวัฏ ทีจ่ ะสามารถ
พัฒนายกตนเอง ให้ถงึ จุดสูงสุดของการพัฒนาได้ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ท่านก็เกิดมาเป็ นมนุษย์และได้ใช้ชวี ติ ของมนุษย์มาบําเพ็ญบุญ บําเพ็ญ
กุศล เนื่องจากในชาติก่อนๆท่านได้สะสมบุญมามาก มีบารมีมาก จึงไม่ยดึ ไม่ตดิ กับ
ความสุขเล็กๆน้อยๆ อย่างทีพ่ วกเรายึดติดกัน พวกเรายังยึดติดอยู่กบั ความสุขทีไ่ ด้จาก
การมีสามีภรรยา จากการดูหนังฟังเพลง ไปเทีย่ วทีน่ นั้ ทีน่ ้ ี พวกเรายังติดความสุขเหล่านี้
อยู่ จึงไม่สามารถออกบวชเป็ นพระเป็ นชีได้ เพราะยังมีความผูกพันกับความสุขทางโลก
ทีเ่ รียกว่ากามสุขอยู่ ยังอยากดู ยังอยากได้ยิน ยังอยากลิ้มรส ยังอยากดมกลิน่ ยังอยาก
สัมผัสสิง่ ต่างๆทางกาย เพือ่ ให้ความสุขกับตน แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็ นทาสของสิง่
ทีต่ นชอบไป เมือ่ ติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ก็จะไม่สามารถออกบวชได้ ไม่สามารถมาบําเพ็ญ
จิตตภาวนา คือสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา อันเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้จติ หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะยังไม่มบี ารมีพอ เราจึงต้องมาบําเพ็ญบารมีกนั ต่อ
เหมือนกับผลไม้ เมือ่ ยังไม่สุกก็ตอ้ งบ่มไปเรื่อยๆ อย่างชาติน้ ีได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ เรา
สามารถทําบุญได้หลายระดับ จะทําแค่ทาํ บุญให้ทานรักษาศีลก็ได้หรือจะทําบุญทําทาน
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รักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปด้วย ในขณะทีเ่ ป็ นฆราวาสก็ได้ หรือถ้าอยากจะปฏิบตั ใิ ห้เต็มที่
เลยก็ออกบวชกัน ก็ทาํ ได้ จะทําได้ไม่ได้ก็ข้นึ อยู่กบั กําลังบารมีของแต่ละคน ถ้าบารมีแก่
กล้าก็เป็ นเหมือนผลไม้ทีส่ ุกงอมเต็มที่ ก็จะหลุดจากขัว้ เอง
ฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมาเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะหลุดออก
จากโลกของกามสุขไป จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับความสุขอย่างทีพ่ วกเรายึดติดกัน ความสุขทีไ่ ด้
จากสามี ภรรยา บุตร ธิดา สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ เกียรติยศต่างๆ ความสุขทีไ่ ด้
สัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ความสุขเหล่านี้จะไม่มคี วามหมายกับจิตใจที่
ได้บ่มบุญบารมีมาจนเต็มทีแ่ ล้ว เช่นจิตของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงประสูตใิ นสกุลของ
กษัตริย ์ มีสง่ิ อํานวยความสุขอย่างมากมายก่ายกอง แต่ก็ไม่สามารถเหนี่ยวรัง้ ผูกมัด ให้
เจ้าชายสิทธัตถะหลงติดอยู่กบั ความสุขแบบนี้เลย เมือ่ ถึงเวลาพระองค์ก็ทรงผนวชออก
บวช แล้วก็มงุ่ ไปสู่การปฏิบตั ศิ ีลสมาธิปญั ญาอย่างเต็มทีเ่ ลย ไม่กระทําอะไรอย่างอืน่
ตลอดเวลา ๖ ปี ดว้ ยกัน มีหน้าทีเ่ ดียวเท่านัน้ ก็คอื ปฏิบตั ิธรรม ชําระจิตใจ กําจัดกิเลส
คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ความอยากในรู ป ใน
เสียง ในกลิน่ ในรส ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เช่นความ
อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องตัดให้หมดไป จะแก่ก็ให้มนั แก่ จะเจ็บก็ให้
มันเจ็บ จะตายก็ให้มนั ตาย เพราะอยากอย่างไรก็หนีไม่พน้ เวลาอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่
ตายก็จะต้องทุกข์ทรมาน เวลาคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะเกิดความ
หวาดกลัว เกิดความทุกข์ข้นึ มา
แต่ถา้ สามารถเอาชนะความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายได้ เวลาแก่เจ็บหรือตาย จะไม่มี
ความรู้สกึ อะไรกับความแก่ ความเจ็บ ความตายเลย จิตจะรู้สกึ เฉยๆ เพราะไม่มคี วาม
อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายนัน่ เอง ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง แก่ก็ได้ เจ็บก็ได้ ตายก็
ได้ แต่จติ ไม่ตายซะอย่าง ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไร เนื่องจากไม่ได้ปฏิบตั ภิ าวนา
ไม่ได้เจริญวิปสั สนา จึงไม่เห็นว่าจิตกับกายเป็ นคนละส่วนกัน จิตมีความมืดบอด
ครอบงํา มีความหลงครอบงํา หลอกให้ไปคิดว่าร่างกายเป็ นจิต เมือ่ คิดอย่างนัน้ เวลา
ร่างกายเป็ นอะไร จิตก็คดิ ว่าจะเป็ นตามไปด้วย แต่ความจริงแล้วจิตไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ
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ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่จติ ไม่รู้ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เอง ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั และนําไปปฏิบตั ิ ก็จะเห็นว่าจิตกับ
กายเป็ นคนละส่วนกัน นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญอยู่ตลอด ๖ ปี ดว้ ยกัน จนใน
ทีส่ ุดก็ตดั ความอยากทัง้ ๓ ไปได้ คือ ความอยากในกาม กามตัณหา ความอยากมีอยาก
เป็ น ภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น วิภวตัณหา เมือ่ ทําลายความอยากทัง้ ๓
ชนิดนี้หมดไปได้ จิตก็ไม่มเี ชื้อของภพชาติหลงเหลืออยู่ ภพชาติจงึ ไม่มอี กี ต่อไป
หลังจากทีพ่ ระสรีระของพระพุทธเจ้าดับสลายไปแล้ว จิตของพระองค์ก็ไม่ไปเกิดทีไ่ หน
อีกต่อไป จิตเป็ นนิพพานไป ได้บรรลุพระนิพพาน ทีเ่ ป็ นทีอ่ ยู่ของจิตอย่างแท้จริง เป็ น
บ้านทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข เรียกว่า ปรมังสุขงั
ความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ เมือ่ เปรียบกับความสุขทีไ่ ด้จากพระนิพพานแล้ว จะเป็ น
เหมือนฟ้ ากับดิน ความสุขทีพ่ วกเราสัมผัสกันอยู่น้ ี กับความสุขของพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันต์ เป็ นเหมือนฟ้ ากับดิน ถ้าเป็ นวัตถุก็เป็ นเหมือนก้อนหินกับเพชรนิลจินดา มี
คุณค่าต่างกันมาก เป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์จะทําได้ แต่ตอ้ งพบกับพระพุทธศาสนาด้วย ถ้าไม่พบ
ก็จะไม่รูว้ า่ เกิดมาทําไม เกิดมาเพือ่ อะไร ก็จะหลงอยู่กบั การหาความสุขเล็กๆน้อยๆ จาก
การมีสามี มีภรรยา มีตาํ แหน่งต่างๆ มีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง จากการได้ไปเทีย่ ว ไปดู
ไปฟัง ไปดืม่ ไปรับประทานเท่านัน้ เอง แต่เมือ่ ถึงเวลาแก่เวลาตาย ก็จะไม่ได้เสพ
ความสุขเหล่านี้ เมือ่ ตายไปแล้วสมบัตติ ่างๆ ข้าวของเงินทองต่างๆ สามีภรรยาบุตรธิดา
ก็ตอ้ งทิ้งไปหมด เอาไปไม่ได้ ไปเกิดใหม่ก็ตอ้ งไปเริ่มต้นใหม่ จะไปอยู่ทไ่ี หนก็ยงั ไม่รู้
เพราะไม่รู้วา่ ได้สร้างบุญ สร้างกรรมไว้มากน้อยเพียงไร เพราะบุญกรรมนี่แหละทีจ่ ะเป็ น
ผูส้ ่งให้ไปเกิดสูงหรือตํา่ แต่ถา้ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์และพบกับพระพุทธศาสนา ก็จะได้
ยินได้ฟงั ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จนรู้วา่ หน้าทีข่ องตนมีอยู่ ๓
ประการคือ ๑. ทําบุญ ๒. ละบาป ๓. ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ชําระกิเลสตัณหา
ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา นี้คอื
หน้าทีข่ องสัตว์โลกทีแ่ ท้จริง โดยเฉพาะของพวกมนุษย์ ผูม้ ฐี านะมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะบรรลุถงึ
เป้ าหมายทีป่ ระเสริฐนี้ได้
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เพียงแต่ขอให้รู้เท่านัน้ รู้แล้วจะได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบตั ิ ถ้ารู้แล้วแต่ไม่สนใจทีจ่ ะศึกษา ไม่
สนใจทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่สนใจทีจ่ ะนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ ก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร การได้เกิดเป็ นมนุษย์กบั การได้มาพบพระพุทธศาสนา ก็เหมือนกับมีรถยนต์และมี
ปั๊มนํา้ มันให้เติมนํา้ มัน ถ้ามีรถยนต์แต่ไม่มปี ั๊มนํา้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร รถยนต์ก็วง่ิ
ไปไหนมาไหนไม่ได้ ถ้าไม่มนี าํ้ มันให้เติม ถ้ามีนาํ้ มันแต่ไม่มรี ถยนต์ก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร
เช่นเดียวกัน รถยนต์ก็เหมือนกับการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ส่วนนํา้ มันก็เหมือนกับ
พระพุทธศาสนา ทีใ่ ห้แสงสว่างนําทาง เป็ นเหมือนเชื้อเพลิงให้กบั รถยนต์ ถ้ามี
พระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เช่นมาเกิดเป็ นนก เกิดเป็ นแมว เกิดเป็ นสุนขั
ถึงแม้จะอยู่ในวัด ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์อะไรจากพระศาสนา เพราะไม่สามารถเข้าใจคํา
สอนของพระพุทธเจ้าได้นนั ่ เอง จึงต้องมีทงั้ ๒ ส่วนควบคู่กนั ไป คือต้องได้มาเกิดเป็ น
มนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาด้วย ถ้าได้ทงั้ ๒ อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นโอกาสที่วิเศษ
ที่สดุ โอกาสใดทีจ่ ะวิเศษเท่ากับโอกาสนี้ไม่มอี กี แล้ว จึงไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง อย่าผัด
ไปถึงภพหน้าชาติหน้า ชาติน้ ีขอเทีย่ วขอกินขอเล่นไปก่อน ไว้ชาติหน้าค่อยกลับมาบวช
คิดอย่างนี้ก็ไม่มที างหลุดพ้นไปได้ เพราะถ้าได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็อาจจะไม่ได้
เจอศาสนาพุทธอีกก็ได้
เพราะพุทธศาสนามีอายุไม่ยาวมาก เพียง ๕,๐๐๐ ปี เท่านัน้ พระพุทธเจ้าทรงทํานายไว้ว่า
ศาสนาพุทธจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ปี ตอนนี้ก็ผ่านมากว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ผ่านมา
๒,๕๔๙ ปี แล้ว เหลืออีก ๒,๔๐๐ กว่าปี ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว
ถ้าว่าได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ใน ๒,๕๐๐ กว่าปี ข ้างหน้า ก็จะไม่ได้พบกับ
พระพุทธศาสนา เมือ่ ไม่ได้พบก็เหมือนกับมีรถแต่ไม่มปี ั๊มนํา้ มันให้เติมนํา้ มัน จะไม่รู้วา่
เกิดมาทําไม นี้ขนาดรู้แล้วยังไม่ปฏิบตั ิ ยังไม่สนใจเลย ขอผัดไปชาติหน้าก่อนอย่างนี้
เกิดมาชาติหน้าก็จะติดนิสยั ผัดไปอีก ก็จะผัดไปเรื่อย ชาติก่อนๆก็เคยผัดมาแล้ว เพราะ
ติดเป็ นนิสยั เคยทําอะไรมาอย่างไร ก็จะติดนิสยั ทําอย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ ถ้ามีความคิด
อย่างนี้อยู่ในใจ ก็ควรเปลีย่ นความคิดนี้เสีย ให้หนั มาศึกษาและมาปฏิบตั ธิ รรมกันดีกว่า
มาบําเพ็ญบุญบารมีกนั จะได้มากได้นอ้ ย ก็ขอให้ได้ทาํ ไป อย่างน้อยทีส่ ุดก็จะได้ปลูกฝัง
นิสยั ทีด่ ไี ว้ ถ้ายังไม่อยากบรรลุเป็ นพระอรหันต์ในชาติน้ ี อย่างน้อยก็ให้บาํ เพ็ญบารมีกนั
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เช่นทานบารมี ศีลบารมี ควรรักษาศีลกันบ้าง ศีล ๕ ข้อนี้ ถ้ารักษาไม่ได้ทกุ วัน อย่าง
น้อยก็วนั พระสักวันหนึ่งก็ยงั ดี หรือรักษาได้บางข้อในบางวันก็รกั ษาไป อย่าปล่อยปละ
ละเลย ไม่สนใจไม่เหลียวแลเลย พยายามรักษาให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ก็แล้วกัน
แล้วก็พยายามรักษาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ พยายามทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะติดเป็ นนิสยั
ไป
มาอยู่วดั บ้าง เพือ่ บําเพ็ญเนกขัมมบารมีกนั มาละกามสุข ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
นุ่งขาวห่มขาวถือศีล ๘ ไม่กนิ ข้าวเย็น ไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่นอนกับสามีภรรยา ตัดกาม
สุขนัน้ เอง เรียกว่าเนกขัมมบารมี ทํากันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ดีกว่าจะผัดไปเรื่อยๆ รอไว้แก่
ก่อนแล้วค่อยมาทํากันก็ได้ พอเวลาแก่เข้าจริงๆก็จะทําไม่ไหว คนแก่ส่วนใหญ่เวลาไปอยู่
วัดจะอยู่ไม่ได้นาน อยู่ลาํ บาก ไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาว บวชตอนหนุ่มกับบวชตอนแก่น้ ี
ต่างกัน เวลาบวชตอนหนุ่มสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรต่างๆได้ครบถ้วนบริบูรณ์ บวชตอนแก่
แล้วสังขารไม่เอื้ออํานวย จะปฏิบตั กิ จิ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นมาก เมือ่ ไม่
สามารถปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นก็ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เช่นเดียวกัน
เพราะทุกสิง่ ๆทุกอย่างขึ้นอยู่กบั เหตุเป็ นหลัก คือการกระทําของเรา ถ้าทําแล้วผลก็จะ
ตามมา เหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้าไม่รบั ประทานอาหารจะอิม่ ได้อย่างไร ต้อง
รับประทานอาหารเข้าไปจนกว่าจะอิม่ ถึงจะหยุดรับประทาน ถ้ารับประทานไปเพียงครึ่ง
เดียวก็อม่ิ เพียงครึ่งเดียว ถ้ารับประทานเต็มทีก่ ็อม่ิ เต็มที่ ฉันใดอานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั จาก
การปฏิบตั กิ ายวาจาใจ ก็อยู่ทก่ี ารปฏิบตั นิ นั ่ แหละ ถ้าทําบุญทําทานอย่างสมํา่ เสมอ รักษา
ศีลอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ด่างพร้อย แล้วก็บาํ เพ็ญจิตตภาวนา นัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์
เจริญปัญญา พิจารณาอนิ จจังทุกขังอนัตตา พิจารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
ล้วนไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
เช่นพิจารณาดูร่างกายของเรา มันก็เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ จากเด็กก็เป็ นผูใ้ หญ่ จาก
ผูใ้ หญ่ก็เป็ นผูเ้ ฒ่า จากผูเ้ ฒ่าก็เป็ นผูต้ าย นี้คอื การเปลีย่ นแปลงของร่างกาย มันเป็ นอย่าง
นี้ พิจารณาไปเรื่อยๆ เมือ่ เข้าใจแล้วใจก็จะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้าไปยึดไปติดก็จะ
ทุกข์ทรมานใจ เวลาแก่แล้วจะทุกข์ เวลาตายจะทุกข์ หรือเพียงแต่คดิ ว่าจะแก่ จะตายก็
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ทุกข์แล้ว เพราะไม่มใี ครอยากแก่ ไม่มใี ครอยากตาย ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าความทุกข์
เกิดจากความไม่อยากแก่ ไม่อยากตายนัน่ เอง เมือ่ รู้อย่างนัน้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ก็ตอ้ งละ
ความไม่อยากแก่ ไม่อยากตาย เมือ่ ละได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มี ต่างกันตรงนี้ ระหว่าง
พวกเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ต่างกันตรงนี้เท่านัน้ เอง พระพุทธเจ้าพระอรหันต์
ท่านเห็นแล้วว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป
ร่างกายเกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ฝื นธรรมชาติไม่ได้ ฝื นความจริงนี้ไม่ได้
อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไม่ได้ เพราะรู้เพราะเห็นแล้วว่า ถ้าอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ ต้องว้าวุน่ ขุน่ มัว แต่พอละความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่
อยากตายได้แล้ว ใจก็สงบนิ่งสบาย จะทําให้สงบนิ่งได้ก็ตอ้ งนัง่ สมาธิไปก่อน นัง่ ไป
เรื่อยๆจนจิตสงบ
เมือ่ สงบแล้วจะรู้วา่ นี่แหละเป็ นทีป่ ลอดภัยทีส่ ุดของจิต คือการปล่อยวางเป็ นอุเบกขา จะ
เกิดขึ้นถ้านัง่ สมาธิ เมือ่ รู้แล้วว่าจุดทีป่ ลอดภัยทีส่ ุดของจิตอยู่ตรงนี้ เวลาไปคิดถึงความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย แล้วเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา ก็ดงึ จิตให้กลับมาสู่จดุ ที่
ปลอดภัยได้ ด้วยการปลง ด้วยการปล่อยวาง ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ยอมรับว่าหนีไม่
พ้น ห้ามไม่ได้ของอย่างนี้ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของมัน แต่สง่ิ ทีห่ ้ามได้ก็คอื ความทุกข์ใจ
เราสามารถห้ามความทุกข์ใจได้ ด้วยการทําใจให้สงบ ด้วยการปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็
ให้มนั เกิด อะไรจะเป็ นก็ให้มนั เป็ น อะไรจะตายก็ให้มนั ตาย ถ้าสามารถทําได้จติ ใจก็จะ
สบาย จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร เรียกว่าเจริญปัญญา เจริญวิปสั สนา เพือ่ รู้แจ้งเห็นจริง ไม่ไป
ฝื น ไม่ไปอยากให้เป็ นอย่างอืน่ เช่นร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ มาจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป แล้วก็มาเปลีย่ นเป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ
เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นเนื้อ เป็ นเอ็น เป็ นกระดูก เป็ นอวัยวะต่าง ๆ เมือ่ ถึงเวลาก็จะแยก
จากกันไป กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ร่างกายเมือ่ ตายไปแล้ว ถ้าปล่อยทิ้งไว้ นํา้ ต่างๆก็จะ
ไหลออกมาจนเหือดแห้งกลายเป็ นดินไป เอาไปเผาก็กลายเป็ นขี้เถ้ากลายเป็ นดินไป นี้คอื
ความจริงของร่างกาย เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่นายสมศักดิ์
ไม่ใช่นางสมศรี เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ทีจ่ ติ มาครอบครอง มายึดมาอาศัยอยู่เท่านัน้
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จิตต้องฉลาดต้องรู้ทนั ถ้ารู้ทนั แล้วก็จะมีปญั ญา มีปญั ญาก็ปล่อยวางได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ
ตัดอุปาทาน ตัดความหลง ทีไ่ ปคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเราได้ เพราะความจริง
ร่างกายนี้ก็เป็ นเหมือนศาลาหลังนี้ ไม่ได้เป็ นตัวตนอย่างไร ไม่ได้เป็ นของของใคร ทิ้งไว้
สักร้อยปี สองร้อยปี ก็พงั ลงมา เช่น โบสถ์วหิ ารต่างๆในสมัยสุโขทัยก็ดี ในสมัยอยุธยาก็ดี
ก็ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย เป็ นไปตามความเป็ นจริงของมัน คนทีอ่ ยู่ในสมัยสุโขทัย ใน
สมัยอยุธยา ก็ไม่มหี ลงเหลืออยู่แล้ว กลายเป็ นขี้เถ้า กลายเป็ นดินไปหมด มีแต่ตวั จิต
ของคนทีอ่ ยู่ในสมัยนัน้ ทีย่ งั มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ พวกเราก็อาจจะเป็ นพวกทีเ่ คยเกิด
อยู่ในสมัยอยุธยา ในสมัยสุโขทัยก็ได้ ถึงได้กลับมาเกิดในสมัยนี้อกี สมัยก่อนเคย
เข้าวัดเข้าวา สมัยนี้ก็มาเข้าวัดเข้าวาอีก ไม่มใี ครสัง่ ไม่มใี ครบังคับ มีกรรมมีบญ
ุ เป็ นตัว
คอยสัง่ ถ้าเคยทําบุญก็จะสังให้
่ ไปทําบุญต่อ ถ้าเคยทํากรรมก็จะสังให้
่ ไปทํากรรมต่อ คน
ทีเ่ คยทํากรรมก็จะชอบไปทํากรรม เคยดืม่ สุราก็จะไปดืม่ สุรา เคยเล่นการพนันก็จะไป
เล่นการพนัน คนทีเ่ คยใส่บาตร เคยปฏิบตั ธิ รรม เคยรักษาศีล ก็จะมาใส่บาตร มาปฏิบตั ิ
ธรรม มารักษาศีล บุญกรรมเป็ นผูส้ งเรา
ั ่ ทีม่ ากันในวันนี้ก็เป็ นเพราะบุญเป็ นผูส้ งให้
ั ่ มา
ถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆ บุญทีท่ าํ ในวันนี้ก็จะสังเราต่
่ อไปในวันข้างหน้า จนในทีส่ ุดสักวัน
หนึ่งข้างหน้า เราก็จะสะสมบารมีจนมากพอ ทีจ่ ะหลุดจากการยึดติดกับความสุขต่างๆใน
โลกนี้ได้ เหมือนกับผลไม้ทีส่ ุกเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะหลุดจากขัว้ ไปเอง
เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีห่ ลุดจากการติดอยู่กบั ความสุข
ทางโลก ติดอยู่กบั กามสุข ติดอยู่กบั สามีภรรยา ติดอยู่กบั ตําแหน่งฐานะเงินทองต่างๆ
ด้วยการบําเพ็ญบุญบารมีอยู่เรื่อยๆ เช่น ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญา
บารมี ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ศึกษาอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ นัง่ สมาธิไหว้
พระสวดมนต์ พิจารณาความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มตี วั ตนของสังขารร่างกาย ถ้า
ปัญญาบารมีมคี วามแก่กล้าพอ ก็จะสามารถตัดความยึดติดในความสุขทางโลกได้ ตัด
ตัณหาต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็ นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา จะถูกตัดทําลายไปหมด
เมือ่ มีปญั ญาแก่กล้าแล้ว ปัญญาจะเกิดได้ก็ตอ้ งบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ถือศีล ๘ นัง่
สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ทําจิตใจให้สงบ เมือ่ จิตสงบเต็มทีแ่ ล้วก็จะมีความสุข มีความ
นิ่ง เป็ นอุเบกขา ก็ปล่อยให้น่ิงอยู่อย่างนัน้ ไป จนกว่าจิตจะถอนออกมาเอง เมือ่ ถอนออก
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มาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อ ด้วยการพิจารณาความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของสิง่ ต่างๆ ไม่
ว่าจะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เห็นอะไรก็ตอ้ งรู้วา่ สิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ ต้องมี
การเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ เสียงทีไ่ ด้ยนิ ก็เช่นเดียวกัน มีการเปลีย่ นแปลง ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน เมือ่ รู้แล้วจะได้ไม่ไปยึดไม่ไปติด เห็นรู ปทีช่ อบก็ไม่ยนิ ดี เห็นรู ปทีช่ งั ก็ไม่เกลียด
รู้แล้วก็เฉยๆ รู้แล้วก็ปล่อยวาง ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วจิตจะมีความสุข ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ทุกข์
กับอะไร นี้คอื ปัญญาบารมีทค่ี วรบําเพ็ญอยู่เรื่อยๆ
มีเวลาว่างก็ควรเข้าวัด ถ้ามาอยู่วดั ไม่ได้ อย่างน้อยก็มาทําบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
กันแล้วค่อยกลับไป เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปคิดพิจารณาต่อ อย่าให้เข้าหูซา้ ยแล้วออกหู
ขวาไป ให้เข้าไปฝังอยู่ในใจ จะเป็ นประโยชน์มาก จะช่วยเราได้ในยามทีม่ คี วามทุกข์
เพราะความทุกข์ของพวกเราส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสีย เวลาเสียสิง่ นัน้ สิง่ นี้ไปเราจะ
ทุกข์ใจกัน แต่ถา้ ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า ไม่มอี ะไรอยู่กบั เราไปตลอด ต้อง
จากเราไปสักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว หรือเราก็ตอ้ งจากมันไป ถ้าจําคําสอนนี้ได้อยู่ในใจ
ตลอดเวลา เวลามีอะไรจากเราไป หรือเวลาทีเ่ ราต้องจากอะไรไป จะไม่รู้สกึ วุน่ วายใจ จะ
ไม่ทกุ ข์ใจ จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเวลาทีพ่ ระอาทิตย์ตกดินจากเราไป
เราก็ไม่วุน่ วายกับการจากไปของพระอาทิตย์ เวลาโผล่ข้นึ ก็ไม่ได้ไปดีใจกับการมาของ
พระอาทิตย์ เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดกับพระอาทิตย์นนั ่ เอง ฉันใดถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปติด
กับสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือวัตถุก็ตาม เป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นบุตร
เป็ นธิดา เป็ นข้าวของเงินทองต่างๆ เวลามาก็ไม่ดใี จ เพราะรู้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งจากเราไป
เวลาจากไปก็ไม่เสียใจ นี้คอื ปัญญาควรทีจ่ ะเจริญอยู่เรื่อยๆ บําเพ็ญอยู่เรื่อยๆ ระลึกถึง
อยู่เรื่อยๆ อย่าให้พระต้องมาคอยสอนทุกวีท่ กุ วันซํา้ ๆซากๆ
ควรจะสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าไม่สอนแล้วเราจะลืม เพราะว่าจะมีเรื่องอืน่ เข้า
มากลบไปหมด พอออกจากวัดไปเห็นอะไรถูกอกถูกใจก็อยากจะได้แล้ว ลืมว่าสิง่ ทีจ่ ะ
ได้มาเดีย๋ วก็ตอ้ งเสียมันไป เดีย๋ วก็ตอ้ งจากเราไป แต่ถา้ เรานึกได้และถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆ สู ้
ไม่เอาดีกว่า เพราะจะได้ไม่ตอ้ งมาเสียใจทีหลัง เวลาเห็นโทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่ก็อยากจะ
ได้ พอซื้อมาแล้วสองวันเกิดหายไป ก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นอย่าไปเอา
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มันดีกว่า อย่าไปซื้อมันมาดีกว่า จะได้ไม่ตอ้ งไปทุกข์ ถ้ามีความจําเป็ นต้องมี ก็มไี ด้ แต่
ต้องคอยเตือนใจอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกันไป ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อยู่แบบไม่มดี กี ว่า
อยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไป ถ้ายังไม่มสี ามี ไม่มภี รรยา ก็อย่าไปมีจะดีกว่า เพราะมีแล้วเดีย๋ วก็
จะต้องเสียใจทีห่ ลัง ต้องร้องห่มร้องไห้ กลุมอกกลุ
้
มใจ
้ นี้คือปัญญาบารมี เป็ นการ
บําเพ็ญบารมี ขอให้พยายามทําไปเรื่อยๆ มาบ่อยๆ มาวัดอยู่เรื่อยๆ ในวันเวลาว่าง มา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาทําบุญให้ทาน มาบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ถือศีล ๘ อยูว่ ดั ปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิเจริญปัญญา แล้วไม่ชา้ ก็เร็วบารมีเหล่านี้ก็จะแก่กล้า พอทีจ่ ะฉุด พอทีจ่ ะ
ผลัก ให้เราหลุดพ้นจากการยึดติดกับความสุขต่างๆ พอทีจ่ ะส่งให้เราได้ออกบวชอย่าง
เต็มที่ ได้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ได้ไปถึงทีเ่ ดียวกับที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกได้ไปถึง คือพระนิพพานนัน่ เอง นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราควรตัก
ตวงให้มากทีส่ ุด ในฐานะของมนุษย์ทไ่ี ด้มาพบพระพุทธศาสนา เพราะโอกาสอย่างนี้จะไม่
มีอกี ถ้ามีอกี ก็อกี นานแสนนานเลยทีเดียว ต้องเวียนว่ายตายเกิด ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศก
เสียใจ ทุกข์กบั การแก่การเจ็บการตายอีกนับไม่ถว้ น กว่าจะได้โอกาสอย่างนี้อกี นี่คอื
โอกาสทองของพวกเราทีแ่ ท้จริง อย่าปล่อยให้หลุดมือไป โบราณท่านสอนว่า นํา้ ขึ้นให้รีบ
ตัก นี้ก็คอื นํา้ ขึ้นแล้วสําหรับพวกเรา ให้รบี ตักตวงเสีย ประโยชน์ทเ่ี ราจะได้รบั จากการ
เป็ นมนุษย์ จากพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้ผ่านไป จะได้ไม่ตอ้ งมาเสียใจในภายหลัง
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๒

บุญทําได้ตลอดเวลา
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม วันลอยกระทง วันอาทิตย์ เป็ นวันทีม่ เี หตุ
ให้ศรัทธาญาติโยมมาทําบุญกันถึง ๓ กรณีดว้ ยกันคือ เป็ นวันพระ เป็ นวันอาทิตย์ เป็ น
วันลอยกระทง แต่ละท่านทีม่ าวัดก็มคี วามดําริ มีเหตุผลทีจ่ ะมาต่างกัน บางท่านก็มา
ประจําทุกวันพระ บางท่านก็มาทุกวันอาทิตย์ บางท่านก็มาเฉพาะวันสําคัญๆ เช่นวันลอย
กระทงเป็ นต้น จึงได้ใช้โอกาสอันดีงามนี้มาทําบุญทํากุศลกัน เพราะบุญกุศลเป็ นอาหาร
ของจิตใจ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ ถ้าขาดบุญแล้วจิตใจจะไม่มคี วามอิม่ ไม่มคี วามสุข ไม่มี
ความปลอดภัย การทําบุญอย่างสมํา่ เสมอจึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทําอย่างยิง่ สําหรับท่านผู ้ที่
ได้ทาํ เป็ นประจําจนเห็นผลของบุญแล้ว ก็จะทําอย่างสมํา่ เสมอตลอดเวลา ไม่ได้เลือกวัน
และไม่ได้เลือกเวลา เพราะเห็นคุณค่าของบุญแล้วว่า เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ สําหรับ
จิตใจ ผูม้ บี ญ
ุ มากๆอยู่อย่างสุขอย่างสบาย แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภยั ต่างๆ ที่
เกิดจากภายนอกและทีเ่ กิดจากภายในเพราะบุญกุศลเป็ นเหมือนกับเกราะคุม้ ครองจิตใจ
ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆ เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลาย ถ้าได้ทาํ บุญไปเรื่อยๆจนเห็นผลแล้ว จะไม่
ต้องบังคับอีกต่อไป เหมือนกับเห็นคุณค่าของการรับประทานอาหาร ถึงเวลารับประทาน
อาหารก็ไม่ตอ้ งบังคับกัน มีแต่จะเรียกร้องกัน มีแต่จะขอไปรับประทานกันมากกว่า ฉัน
ใดถ้าได้ทาํ บุญกันอย่างสมํา่ เสมอจนเห็นผลของการทําบุญแล้ว จะไม่รอเวลา จะไม่รอ
โอกาส เพราะเราสามารถทําบุญได้ทกุ แห่ง ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแต่ไม่รู้กนั เท่านัน้ เอง
เพราะขาดการศึกษา ขาดการได้ยนิ ได้ฟงั ขาดการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จึงไม่เข้าใจถึงคําว่า
บุญว่าเป็ นอย่างไร บุญแปลว่าความสุขใจ ความอิม่ เอิบใจ ความสบายใจ ความรู้สกึ
ปลอดภัย เป็ นผลเกิดขึ้นจากการกระทํา ทีม่ หี ลายแบบหลายชนิดด้วยกัน เช่นวันนี้ญาติ
โยมได้นาํ เอากับข้าวกับปลาอาหาร ของคาวของหวานต่างๆ รวมทัง้ จตุปจั จัยไทยธรรม
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ต่างๆมาถวายพระ เป็ นการให้ ในภาษาบาลีท่านเรียกว่าทาน เมือ่ ให้แล้วก็จะเกิดความสุข
ใจ ความพอใจ ความสบายใจขึ้นมา เพราะได้กาํ จัดสิง่ ทีส่ ร้างความหิวโหย สร้างความ
วุน่ วายให้กบั จิตใจได้แก่ ๑. ความโลภ ๒. ความตระหนี่ ๓. ความเห็นแก่ตวั หลังจากที่
ให้ทานแล้วก็จะเป็ นบุญขึ้นมา เป็ นความสุขใจสบายใจ นอกจากการให้ทานแล้ว บุญยัง
เกิดขึ้นได้อกี หลายทางด้วยกัน เช่นเกิดจากการรักษาศีล เมือ่ สักครู่น้ เี ราก็ได้สมาทานศีล
๕ กัน ทําให้จติ ใจมีความสงบร่มเย็นเป็ นสุข เพราะเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผูอ้ น่ื นัน้ เอง ถ้าไม่ได้ไปฆ่าผูอ้ น่ื ไม่ได้ไปลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื ไม่ได้ไปประพฤติผดิ ประเวณี
ไม่ได้ไปโกหกหลอกลวง ไม่ได้ไปเสพสุรายาเมา จิตใจจะมีแต่ความสบายใจ ไม่
หวาดกลัวว่าจะมีใครมาจับไปลงโทษ จะมีใครมาประณาม ว่าได้ทาํ สิง่ ทีไ่ ม่ดี เพราะไม่ได้
ทํา นี้ก็เป็ นบุญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าศีล
ประการต่อมาบุญก็เกิดขึ้นได้จากการภาวนา คือการพัฒนาจิตใจ สร้างความสงบให้กับ
จิตใจ ปกติจติ ใจของคนเราจะไม่ค่อยสงบกันเท่าไร จะมีแต่เรื่องราวต่างๆเข้ามาอยู่
ตลอดเวลา มาสร้างความวุน่ วาย สร้างความทุกข์ สร้างความกังวล ถ้าภาวนาทําจิตใจให้
สงบได้ จิตใจก็จะมีความสบาย มีความสุข เพราะไม่มเี รื่องราวต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจ
เรียกว่าสมถภาวนา ทําให้จติ ใจสงบ ส่วนการภาวนาเพือ่ ให้เกิดปัญญา เรียกว่าวิปสั สนา
ภาวนา ผูท้ ไ่ี ม่มปี ญั ญาจะไม่รู้จกั แก้ปญั หาต่างๆ ทีร่ ุมเร้าเข้ามาใส่จติ ใจ แต่ผูท้ ม่ี ปี ญั ญา
จะรู้จกั วิธจี ดั การกับปัญหาต่างๆ ไม่ให้ปญั หาต่างๆมาสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วาย
ใจได้เลยนี้คอื บุญทีเ่ กิดขึ้นจากการภาวนา สมถภาวนา ทําจิตให้สงบ วิปสั สนาภาวนา ทํา
ให้เกิดปัญญา ให้เป็ นคนฉลาด รู้จกั แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีม่ ารุมเร้าจิตใจ ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาแล้ว
จะไม่มคี วามทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆ เพราะรู้ทนั ไม่ยดึ ไม่ตดิ อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะ
มาก็มา อะไรจะไปก็ไป ไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ เมือ่ ถึงเวลาเขาจะมาก็หา้ มเขาไม่ได้ เมือ่ ถึง
เวลาเขาจะไปก็หา้ มเขาไม่ได้ เมือ่ ถึงเวลาจะตัง้ ท้องออกลูกก็หา้ มไม่ได้ เมือ่ ถึงเวลาจะตาย
ก็หา้ มไม่ได้ เรื่องอะไรจะต้องไปวุน่ วาย ไปทุกข์ไปกังวลกับเรื่องราวต่างๆ ก็เพราะเราขาด
ปัญญานัน่ เอง
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พอมีลูกก็คดิ ว่าเป็ นลูกของเรา พอเป็ นลูกของเราก็อยากจะให้อยู่อย่างปลอดภัย อยู่อย่าง
สบาย อยู่ดว้ ยความสุข อยู่ไปนานๆ แต่ถา้ เป็ นลูกของคนอืน่ เป็ นลูกของชาวบ้าน จะเป็ น
จะตายอย่างไร จะไม่เห็นเดือดร้อนเลย ความแตกต่างกันอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงทีไ่ ปหลง
คิดว่าเป็ นลูกของเรา กับลูกของคนอืน่ เราไม่หลงว่าเป็ นลูกของเรา แต่ความจริงแล้วถ้ามี
ปัญญาจะเห็นว่าไม่เป็ นของใครเลย ร่างกายนี้ไม่ได้เป็ นของใคร มาจากดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
ของดินนํา้ ลมไฟ เมือ่ ตายไปก็กลับสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ใจผูม้ าครอบครองก็เดินทางต่อไป ไป
หาร่างใหม่ตามบุญตามกรรม ทําบุญไว้มากก็ได้ร่างทีด่ ี ทําบาปไว้มากก็จะได้ร่างทีไ่ ม่ดี นี้
คือปัญญา ถ้าเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้ว จะไม่ลมุ่ หลง จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร จะไม่มี
ปัญหากับอะไรทัง้ สิ้น ใครต้องการอะไร ใครอยากจะได้อะไร ถ้ามีปญั ญาเอาไปได้ก็เอา
ไป ถ้าเรามีปญั ญารักษาไว้ได้ก็รกั ษาไป ถ้าไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะรักษาได้ ก็ตอ้ งยอมรับ ยอม
ให้มนั ไป เท่านี้มนั ก็จบ ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มปี ญั หาอะไรทัง้ สิ้น นี้คอื บุญคือความสุขทีเ่ กิด
จาการมีปญั ญา
นอกจากนัน้ แล้วก็ยงั มีบญ
ุ ทีเ่ กิดจากการอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศล วันนี้เรามาทําบุญ ก็ทาํ ให้
เรามีบญ
ุ อยู่ในใจ มีความสุข ก็สามารถแผ่บญ
ุ คือความสุขให้กบั สรรพสัตว์ทงั้ หลายได้
ถ้ามีผูร้ อรับอยู่ก็จะได้รบั จะมีความสุข เราก็ได้ความสุขเพิม่ ขึ้นมาอีก เพราะได้ทาํ ให้
ผูอ้ น่ื มีความสุขถึงแม้จะไม่ได้เป็ นมนุษย์เหมือนกับเรา แต่เขาก็เป็ นสัตว์โลกเหมือนกับเรา
มีจติ มีใจเหมือนกับเรา ต้องการความร่มเย็นเป็ นสุขเหมือนกับเราเมือ่ ให้ความร่มเย็นเป็ น
สุขกับเขา เขาก็มคี วามสุข ก็ทาํ ให้เรามีความสุขเพิม่ ขึ้นไปอีก นี้คอื บุญทีเ่ กิดจากการอุทศิ
ส่วนบุญส่วนกุศล บุญอีกอย่างหนึ่งทีเ่ ราทําได้คอื บุญทีเ่ กิดจากการรับใช้ผูอ้ น่ื ช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ก็ทาํ ให้เรามีความสุข เวลาเห็นผูอ้ น่ื เดือดร้อน ทุกข์ยากลําบาก เราพอทีจ่ ะ
ช่วยเหลือได้ มีข ้าวให้เขากิน มีเสื้อผ้าให้เขาใส่ มียาให้เขารักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาเจ็บไข้
ได้ป่วย ถ้าไม่มที อ่ี ยู่พอจะหาทีอ่ ยู่ให้เขาได้ก็จดั หาให้เขา ให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายบ้าง
ถึงแม้จะเป็ นชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ก็ยงั ดีกว่าเมินเฉยไม่ดูแลกัน เวลาได้รบั ใช้ผูอ้ น่ื ได้รบั ใช้
สังคมแล้ว เราจะมีความสุขใจ จึงมีมลู นิธิต่างๆเกิดขึ้นมา ทําหน้าทีเ่ ก็บศพของคนทีต่ าย
ในอุบตั เิ หตุ มีการบริจาคโลงศพให้กบั ผูย้ ากไร้ เพราะคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย
ด้วยกันทัง้ นัน้ เมือ่ ตายแล้วก็ตอ้ งมีโลงไว้เก็บ เอาไว้ฝัง เอาไว้เผา จะปล่อยให้นอน
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เหมือนสุนขั ข้างถนน ก็จะเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ เสียศักดิ์ศรีของเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ที่
ไม่มคี วามเมตตากรุณาต่อกันเลย นี้คอื วิธีสร้างความสุขให้กบั เรา ด้วยการรับใช้สงั คม
รับใช้ผูอ้ น่ื ทําได้ตลอดเวลา เวลาไปเจอเหตุการณ์ทต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ ก็ให้ฉวย
โอกาสเพราะจะได้มากกว่าเสีย รับใช้ผูอ้ น่ื อาจจะเสียเวลาบ้าง เช่นเรากําลังรีบแล้วมี
เหตุการณ์ ทีท่ าํ ให้ตอ้ งหยุดช่วยเหลือผูอ้ น่ื เราเสียเวลาไปหน่อย แต่สง่ิ ทีไ่ ด้นนั้ มีคุณค่า
มากกว่าเวลาทีเ่ สียไป คือความสุขใจ ความภูมใิ จ ทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราควร
ทําเมือ่ มีโอกาสเพราะเป็ นบุญเหมือนกัน ทําให้เรามีความสุข มีความภูมใิ จ มีความพอใจ
บุญต่อมาทีเ่ ราทําได้ก็คอื เป็ นผูอ้ อ่ นน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ รู้ทส่ี ูงทีต่ าํ ่ เจอผูใ้ หญ่ก็
รู้จกั ไหว้รู้จกั กราบ ให้ความเคารพ ไม่วา่ จะเจอใครก็จะไม่ยกตนข่มท่าน จะไม่ถอื ว่า
ตนเองวิเศษกว่าผูอ้ น่ื จะคิดเสมอว่า ถึงแม้เราจะฉลาด จะเก่ง จะดีขนาดไหนก็ตาม ก็ยงั
มีคนทีเ่ ก่งทีฉ่ ลาดทีด่ กี ว่าเราอีก การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทําให้ผูอ้ น่ื รักเรา ชื่นชม
ยินดีในตัวเรา ต่างกับคนทีไ่ ม่มคี วามอ่อนน้อมถ่อมตน เป็ นคนถือตัว จะไม่ค่อยมีใคร
อยากจะคบค้าสมาคมด้วย เมือ่ ไม่มคี นชื่นชมยินดีในตัวเรา ไม่คบค้าสมาคมกับเรา ก็จะ
รู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ไม่มคี วามสุขแต่ถา้ มีคนชื่นชมยินดี มีคนคบค้าสมาคม เราจะ
มีความสุขใจ นี้คอื บุญทีเ่ กิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะ
บุญประการต่อมาก็คอื บุญทีเ่ กิดจากการได้ยินได้ฟังธรรม วันนี้เรามาวัดมาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมกัน ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน เช่นได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องของการทําบุญ ว่า
ทําได้ตลอดเวลาไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน อยู่ในวัดก็ทาํ ได้ อยู่นอกวัดก็ทาํ ได้ อยู่บา้ นก็ทาํ ได้ อยู่
ทีไ่ หนก็ทาํ ได้ บุญอะไรทีท่ าํ ได้ตลอดเวลา ก็การระลึกถึงความตายนี้เอง ถ้าเราระลึก
เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เราจะได้ไม่ประมาท จะได้รบี ทําบุญทํากุศล
กัน เพราะเมือ่ ตายไปเราจะได้ไปสู่ทด่ี ี ไปสู่สุคติ แต่ถา้ ไม่รีบทํา มัวแต่หลงกับความสุข
เล็กๆน้อยๆ จากการได้กนิ ได้เทีย่ ว ได้ด่มื พอตายไปก็จะไปแบบขอทาน ไม่มที รัพย์
สมบัตคิ อื บุญติดตัวไปเลย บุญและบาปเท่านัน้ ทีจ่ ะไปกับใจของเรา แต่สง่ิ อืน่ ๆ เช่น
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง สามี ภรรยา บุตรธิดา พ่อแม่ป่ ูย่าตายาย เราเอาไปไม่ได้ ถ้า
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่ตงั้ อยู่ในความประมาท จะทําใจรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น
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เวลาจะตายก็จะไม่วนุ่ วายใจ ไม่เดือดร้อนใจ เพราะเตรียมรับกับเหตุการณ์แล้ว เวลาแก่
ก็ไม่เดือดร้อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน ไม่วุน่ วาย เพราะรู้ลว่ งหน้าแล้วว่า
จะต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาต้องพลัดพรากจากกัน ก็ไม่วนุ่ วายใจเพราะเตรียมตัว
เตรียมใจแล้ว อย่างวันนี้ญาติโยมมาทีน่ ้ กี นั ก็มาเจอกัน พอถึงเวลาแยกจากกัน ก็ไป
อย่างสบาย ไม่วนุ่ วายเสียอกเสียใจแต่อย่างไร เพราะเตรียมตัวทีจ่ ะแยกจากกันแล้ว
นัน่ เอง
เพราะความทุกข์เกิดจากการไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้
ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจแล้ว
รับรองได้วา่ จะไม่ทกุ ข์อย่างแน่นอน เวลาแก่ก็ไม่ทกุ ข์ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทกุ ข์ เวลา
ตายก็ไม่ทกุ ข์ นี้คอื บุญทีเ่ ราสามารถทําได้ตลอดเวลาไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ดเวลาใด ถ้ามีสติ
ระลึกรู้อยู่เสมอว่า นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรทําอยู่เรื่อยๆ ทําแล้วมีความสุขใจ ทําให้กล้าหาญ ไม่
กลัวอะไรทัง้ สิ้น เพราะกลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ไปห้ามความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ไม่ให้เกิดขึ้น มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ ความไม่กลัวต่างหากทีจ่ ะทํา
ให้จติ ใจมีความกล้าหาญ มีความสบายใจ ไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อน ไม่กงั วลกับอะไร
ทัง้ สิ้น นี่คอื บุญทีเ่ ราสามารถทําได้ตลอดเวลา ซึง่ จะรู้ได้เมือ่ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมกัน
เพราะโดยปกติแล้ว เรื่องความตายไม่มใี ครอยากจะคิดถึงกัน เวลาพูดเรื่องความตายกับ
คนทีไ่ ม่รู้ธรรมะ จะหาว่าพูดเรื่องอัปมงคล พูดเรื่องไม่ดี แต่คนทีร่ ู้ธรรมะเข้าใจธรรมะ
จะรู้วา่ นี้แหละคือเรื่องทีด่ ี เรื่องทีป่ ระเสริฐ เรื่องทีว่ เิ ศษ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า ได้เป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา เพราะได้ราํ ลึก
ถึงความตายอยู่เสมอๆนัน่ เอง เพราะเมือ่ ระลึกแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ จะได้
ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ เมือ่ ถึงเวลาจากกัน จิตก็จะไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์กบั อะไร
นี่คอื อานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จะได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ฟงั มา
ก่อน สิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็จะได้ตอกยํา้ เข้าไปอีก ฟังหนเดียวพอออกจากวัดไปก็ลมื
แล้ว อย่างวันนี้เราได้ยนิ ได้ฟงั ตัง้ หลายเรื่องด้วยกัน พอออกจากวัดไปแล้ว ไปคุยกัน
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ลมื แล้วว่าได้ยนิ ได้ฟงั อะไรไปบ้าง จึงต้องกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆ ฟังบ่อยๆ
จะได้เป็ นมงคลขึ้นมา ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคล
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มุตตมัง การฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็ นมงคลอย่างยิง่ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ตอ้ ง
ฟังธรรมกันสักครัง้ หนึ่ง วันพระ วันศีล วันฟังธรรมนี้ เป็ นวันทีเ่ ราควรมาฟังในเรื่องทีด่ ี
ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ดีกว่าฟังเรื่องไร้สาระตามสถานีวทิ ยุต่างๆ พูดไปก็มแี ต่นินทา
กาเล มีแต่โฆษณา ขายข้าวขายของ เพือ่ ไปกระตุน้ ให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความอยาก
แล้วก็เกิดความทุกข์ตามมา เมือ่ อยากแล้วไม่ได้สง่ิ ทีต่ นอยาก แต่ฟงั ธรรมะแล้วจะสอน
ให้ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เพราะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
มีข ้าวของมากมายก่ายกอง มีปจั จัย ๔ คืออาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มก็
พอแล้ว อยู่ได้ มีความสุขได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีอะไรมากไปกว่านี้
แต่เนื่องจากความหลง พอได้ยนิ เขาโฆษณาว่า สิง่ นัน้ ดีสง่ิ นี้ดี ก็อยากจะได้ พอได้มาแล้ว
มันเป็ นอย่างไร ดีตามทีโ่ ฆษณาหรือไม่ หรือกลับมาสร้างความทุกข์ให้กบั เรา อย่างน้อย
ทีส่ ุดก็ทาํ ให้เราจนลงไป เพราะต้องหมดเงินทองไป ถ้าไม่ระมัดระวังก็จะไม่มเี งินเหลือใช้
สูฟ้ งั เทศน์ฟงั ธรรมไม่ได้ เพราะมีประโยชน์มสี าระ ต้องฟังบ่อยๆ ฟังหนเดียวยังไม่พอ
ต้องฟังเรื่อยๆ ถ้าอยู่ทบ่ี า้ นมีการแสดงธรรมผ่านทางโทรทัศน์ทางวิทยุ ก็ควรดูกนั ฟังกัน
ส่วนใหญ่มกั จะเปลีย่ นสถานีกนั เวลาพระออกมาเทศน์ก็จะกดรีโมทกัน ชอบดูหนัง
มากกว่า ชอบดูคนยิงกันฆ่ากัน เบียดเบียนทําลายกัน ดูแล้วสนุก แต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเรา
ถูกเขาฆ่าถูกเขาทําร้ายบ้างจะเป็ นอย่างไร แทนทีจ่ ะดูธรรมะทีส่ อนไม่ให้เบียดเบียนกัน
ให้มคี วามเมตตาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน สังคมเราจึงมีแต่การฆ่ากันทําลายกันเบียดเบียน
กันตลอดเวลา เพราะรับจากสือ่ ต่างๆ ทีฝ่ งั เข้าไปในจิตในใจของเรา พอเกิดความเสียใจ
เกิดความโกรธขึ้นมา ก็จะทําตามสิง่ ทีไ่ ด้เห็นได้ดูกนั ผลร้ายจึงเกิดขึ้นกับตัวเรา ถ้าไม่ถูก
จับเข้าคุกเข้าตะรางก็จะถูกฆ่าตายไป เพราะไม่ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เราจึงควรบังคับ
ตัวเราให้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่เรื่อยๆ จะได้เกิดปัญญา มีความฉลาด รู้จกั วิธีดาํ เนิน
ชีวติ ทีถ่ ูกต้อง รักษาจิตใจให้สงบ ไม่ให้วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ นี้คอื บุญทีเ่ ราสามารถทํา
ได้ตลอดเวลา
บุญประการต่อมาคือการมีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง
สวรรค์มจี ริง ตายแล้วต้องไปเกิด เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เวียนว่ายตาย
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เกิดไปอยู่เรื่อยๆ ในภพน้อยภพใหญ่ ขึ้นอยู่กบั บุญกับกรรมทีท่ าํ ไว้ ถ้าทําบุญก็ได้ไปสู่
สุคติทาํ บาปก็ไปสู่ทคุ ติ นี้คอื ความเห็นทีถ่ ูกต้อง เป็ นสิง่ ทีค่ วรทําความเข้าใจอยู่เสมอๆ
ให้มคี วามเชื่อมันว่
่ าเป็ นความจริงอย่างแท้จริง เมือ่ เชื่อจริงๆแล้วจะได้ไม่กล้าทําบาป จะ
ทําแต่บญ
ุ อย่างเดียว เมือ่ ทําแต่บญ
ุ อย่างเดียวก็จะมีแต่ความสุขตามมา นี้ก็คอื บุญที่
เกิดขึ้นจากการมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง
ประการสุดท้ายก็คอื บุญทีเ่ กิดจากการเผยแผ่ธรรม อย่างวันนี้เรามาฟังธรรมะแล้ว เราก็
ได้รู้อะไรดีๆ ถ้าไปเจอคนทีม่ คี วามทุกข์ใจ มีความวุน่ วายใจ เศร้าโศกเสียใจ ก็เอาธรรมะ
ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปสอน ไปแจกจ่ายให้กบั เขา ให้เขารู้จกั ปลง รู้จกั วาง รู้จกั ลดละความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ถ้า
รับไปทําได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมา เราก็จะดีใจ มีความสุขด้วย นี่คอื การทําบุญด้วยการ
เผยแผ่ธรรมะ
บุญทัง้ หมดนี้เราสามารถทําได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่สถานทีใดเวลาใด จึงไม่ควรรอวัน
ลอยกระทง รอวันพระ รอวันอาทิตย์ ควรจะทําตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ทําได้
ตลอดเวลา ตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็ระลึกถึงความตายไปเรื่อยๆ เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย ถ้าเจอคนเดือดร้อนพอจะช่วยได้ก็ช่วยไป ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นพระเดิน
บิณฑบาตก็หาอะไรมาใส่บาตร อย่างนี้กไ็ ด้ทาํ บุญตลอดเวลา เพราะการทําบุญเป็ น
เหมือนกับการหายใจ ถ้าไม่หายใจเพียงไม่ก่วี นิ าทีร่างกายก็ตาย ฉันใดบุญก็เป็ น
เหมือนกับลมหายใจของใจ ถ้าไม่ได้รบั บุญแล้วใจก็จะเหีย่ วแห้ง เศร้าสร้อยหงอยเหงา
ไม่มคี วามสุข แม้จะมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ตาม มีตาํ แหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่มี
บุญมาหล่อเลี้ยงแล้ว จิตใจจะมีแต่ความเศร้าหมอง นี้คอื ความสําคัญของบุญทีเ่ ราไม่
ควรจะมองข้ามไป ถ้าอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข อยู่อย่างอิม่ อย่างพอ อยู่อย่าง
แคล้วคลาดปลอดภัย ก็ตอ้ งหมันทํ
่ าบุญอยู่เรื่อยๆ จะได้ไม่ตอ้ งไปขอความสุขจากใคร
เพราะเมือ่ มีบญ
ุ แล้ว จะทําให้จติ ใจมีความอิม่ มีความพอ ถึงแม้จะไม่มสี มบัตขิ ้าวของ
เงินทอง จะเป็ นจะตายอย่างไร ก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ได้เป็ นร่างกาย จะตายก็ไม่ไป
ขอความเมตตาจากใคร จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ไปขออะไรจากใคร เพราะใจไม่หวันไหว
่
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กับเรื่องเหล่านี้ รู้วา่ อย่างไรก็ตอ้ งเกิดขึ้นอยูด่ ี เป็ นมหาเศรษฐีก็หนีไม่พน้ ความเจ็บไข้ได้
ป่ วย ความตาย จะมีเงินทองรักษามากมายเพียงไร ก็รกั ษาไม่หาย เมือ่ เจอโรคทีไ่ ม่มยี า
อะไรในโลกนี้จะรักษาได้ มีแต่ฟืนกับไฟเท่านัน้ ทีจ่ ะรักษาโรคนี้ได้ จึงอยากให้ท่าน
ทัง้ หลายจงเห็นความสําคัญของบุญและกุศล มากกว่าสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ นี้คอื
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ถ้ามีความเห็นอย่างนี้แล้วก็จะพาไปสู่การทําบุญทํากุศล เมือ่ ได้ทาํ
แล้วก็จะนํามาซึง่ ความสุข ความอิม่ ความพอ ความปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตราย
ทัง้ หลาย จึงขอฝากเรื่องการทําบุญอย่างสมํา่ เสมอ ให้ท่านนําไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๓

การไม่เกิดเป็ นสิง่ ที่ดีท่สี ดุ
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้สละเวลาอันมีค่ามาวัดกัน เพือ่ ประกอบคุณงามความดี เสริมสร้าง
สติปญั ญาศรัทธาความเพียรให้เกิดขึ้น เพือ่ ผลักดันให้ดาํ เนินชีวติ ไปในทางทีถ่ ูก ทีต่ อ้ ง
ทีค่ วร ทีด่ ี ทีง่ าม ทีเ่ จริญ ทีน่ าํ มาซึง่ ความร่มเย็นเป็ นสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฟังเทศน์
ฟังธรรม เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์มาก เพราะเป็ นการศึกษาหาความรู้ สติปญั ญาความ
ฉลาด ถ้าได้ฟงั เทศน์อยู่เรื่อยๆ ก็จะมีปญั ญา มีความฉลาด ทําให้รู้ทนั อวิชชาความไม่รู้
ทีค่ อยหลอกล่อจิตใจให้ไปในทางทีไ่ ม่ถูก ไม่ตอ้ ง ไม่ดี ไม่งาม ปัญญาเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
อย่างยิง่ ต่อการดําเนินชีวติ
ระหว่างคนทีไ่ ม่มปี ญั ญากับคนทีม่ ปี ญั ญานัน้
มีความ
แตกต่างกันมาก คนทีม่ ปี ญั ญาจะอยู่อย่างสุข อย่างสบาย ไม่มปี ญั หา ไม่มเี รื่องราวมา
สร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายใจ แต่คนทีไ่ ม่มปี ญั ญา คนทีไ่ ม่ฉลาด มีแต่ความลุม่
หลง จะถูกความทุกข์ต่างๆครอบงําจิตใจอยู่ตลอดเวลา การศึกษาจึงเป็ นสิง่ สําคัญอย่าง
ยิง่ ของพุทธศาสนิกชน เพราะเมือ่ มีการศึกษา มีความรู้ ก็จะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง
สัมมาทิฐิ ทีจ่ ะลบล้างมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นผิด
เป็ นถูก เห็นถูกเป็ นผิด ดีเป็ นชัว่ ชัว่ เป็ นดีได้ ถ้ามีความหลงแล้วก็คอื ไม่มปี ญั ญาก็จะมี
มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ ทีต่ ดิ กับเรามาตลอด แต่เราไม่รู้กนั
นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาศึกษาและแก้ปญั หา ทีม่ อี ยู่ในใจของมนุษย์จน
เห็นอย่างแจ้งชัดว่า ปัญหาทัง้ หมดของมนุษย์นนั้ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทต่ี วั มนุษย์เอง อยู่ท่ี
ความโง่เขลาเบาปัญญา อยู่ทโ่ี มหะความหลง อยู่ทอ่ี วิชชาความไม่รู้ความเป็ นจริงของ
ชีวติ ไม่รู้วา่ สุขทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร นี้คือปัญหาของมนุษย์ทกุ ๆคน ความหลงเป็ นตัว
ผลักดันให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จกั จบจักสิ้น นี้คอื เป็ น
ปัญหาของสัตว์โลกทัง้ หลาย ทีเ่ กิดกันก็เพราะความหลงพาให้มาเกิด เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ ง
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ต่อสูก้ บั ความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตาย
การพลัดพรากจากกัน ทีม่ อี ยู่ในทุกภพทุกชาติ พระพุทธเจ้าผูม้ ปี ญั ญาแหลมคม ได้
สะสมปัญญาบารมีมาอย่างต่อเนื่องหลายกัปหลายกัลป์ จนสามารถมองเห็นถึงปัญหาที่
แท้จริงของพวกเรา ว่าอยู่ทค่ี วามหลง หลงทาง แทนทีจ่ ะไปทางสวัสดีมชี ยั มีความ
ร่มเย็นเป็ นสุข กลับเดินไปทางทีม่ แี ต่ศตั รู ข ้าศึก มีแต่ปญั หา มีแต่ความทุกข์ต่างๆ รุมเร้า
อยู่ตลอดเวลา เพราะไม่รู้นนั ่ เอง เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว ก็ทรงสรุปได้วา่ ปัญหา
ของมนุษย์นนั้ อยู่ทไ่ี ม่รู้วา่ การไม่เกิดเป็ นสิง่ ที่ดีท่สี ดุ การไม่เกิดเป็ นการดับปัญหาต่างๆ
ได้หมด เพราะเมือ่ ไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ ไม่ตอ้ ง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ทีพ่ วกเรากําลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ ปัญหาต่างๆของพวกเราจะ
ถูกกําจัดได้หมดสิ้นไป ถ้าเราไม่กลับมาเกิดอีก
ถ้าเราตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีก เราก็ไม่มปี ญั หากับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่
ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาคนรักจากเราไป ไม่ตอ้ งมาเสียใจเวลาสิง่ ทีเ่ รารักสูญหายไป ไม่
ต้องมาวุน่ วายใจเมือ่ ต้องเจอในสิง่ ทีเ่ ราไม่ปรารถนาไม่ชอบกัน สิง่ เหล่านี้อยู่กบั การเกิด
ทัง้ สิ้น มีความเกิดเป็ นต้นเหตุ นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น และทรงรู้ดว้ ยว่าอะไร
เป็ นเหตุทพ่ี าให้พวกเรามาเกิดกัน ก็คอื ความอยากต่างๆนัน่ เอง ได้แก่ ๑. กามตัณหา
ความอยากในกาม ๒. ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่
มีอยากไม่เป็ น ลองสังเกตดูวา่ ในตัวของเรามีตณั หาทัง้ ๓ ชนิดนี้หรือไม่ ถ้ายังอยากดู
อยากฟัง อยากลิ้มรส อยากรับประทานสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อยากจะไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ้ อี ยู่ ก็แสดง
ว่ายังมีกามตัณหาความอยากในกาม กามนี้ก็คอื รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรียกว่า
กามคุณ ๕ ทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย เพราะใจของเรายังมีความอยากกับสิง่
เหล่านี้อยู่ เราจึงต้องไปแสวงหากันแทบทุกวันเลย พอตื่นขึ้นมาก็แต่งเนื้อแต่งตัวออก
จากบ้านกันไปแล้ว ไปทํางานเพือ่ จะได้มเี งินมาซื้อสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จอยากจะได้ อยากจะดู
อยากจะฟัง ทีท่ าํ ให้ใจอยู่น่ิงเฉยไม่ได้ เมือ่ อยู่น่งิ เฉยไม่ได้ก็จะไม่มคี วามสุข ไม่มคี วาม
สบาย ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไร ความอยากก็ไม่ได้หมดกับสิง่ ทีไ่ ด้มา เราได้ไปเที่ยว
ได้ไปกิน ได้ไปดืม่ มาเมือ่ คืนนี้ เดีย๋ วคืนนี้เราก็ยงั อยากจะออกไปอีก เพราะความอยากนี้
ไม่ได้หมดไปกับสิง่ ทีเ่ ราได้มา นี้คอื ความอยากในกาม ลองถามตัวเราเอง ลองพิจารณาดู
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ว่ายังมีอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีอยู่น้ ีแหละคือตัวปัญหา ถ้าต้องการจะตัดความทุกข์ ก็ตอ้ ง
พยายามระงับดับความอยากนี้ให้ได้ นี้คอื ความอยากชนิดหนึ่ง
ความอยากอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น เรายังมีความอยากนี้
หรือไม่ ยังอยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะได้สง่ิ นี้หรือไม่ อยากจะได้รถคันใหม่ อยากจะได้
บ้านใหม่ อยากจะได้สามีใหม่ อยากจะได้ภรรยาใหม่ อยากจะได้ลูก อยากจะได้หลาน
หรือไม่ ความอยากนี้จะผลักดันให้จติ อยู่น่งิ เฉยไม่ได้ ต้องไปแสวงหาอยู่เรื่อยๆ เมือ่
ได้มาแล้วก็จะไม่อม่ิ ไม่พอ ก็จะมีความอยากอย่างอืน่ ขึ้นมาแทนที่ ได้สง่ิ นี้แล้วก็เบือ่ สิง่ นี้
ก็อยากจะได้สง่ิ ใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆ ปัญหาต่างๆ จึงตามมา เพราะไม่รู้วา่ ปัญหาอยู่
ทีค่ วามอยาก แทนทีจ่ ะต่อสูร้ ะงับดับความอยาก กลับทําตัวเป็ นทาสของความอยาก
ส่งเสริมให้ความอยากมีกาํ ลังมากขึ้น เมือ่ มีกาํ ลังมากขึ้นก็จะสร้างปัญหาให้มากขึ้น สมัย
ทีเ่ ป็ นเด็กๆ ก็มคี วามอยากแบบเด็กๆ ปัญหาก็นอ้ ย อย่างเด็กๆก็อยากจะเล่นเท่านัน้ เอง
แต่พอโตขึ้นมาเป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ความอยากก็ใหญ่ข้นึ ทําให้มปี ญั หามากขึ้นตามมา เช่น
อยากใช้เงินใช้ทอง ก็ใช้กนั แบบไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน ใช้จนไม่พอใช้ เมือ่ ไม่พอใช้ก็ไปกู ้
หนี้ยมื สิน แล้วก็ไม่มปี ญั ญาไปใช้ ในทีส่ ุดก็มปี ญั หาตามมา ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง
ไป หรือหนีหวั ซุกหัวซุน หนีเจ้าหนี้ ไม่ให้มาทวงหนี้
นี้คอื ปัญหาทีเ่ ราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองโดยไม่รู้สกึ ตัว คิดว่ากําลังสร้างความสุข
ให้กบั เรา แต่หารู้ไม่วา่ เป็ นความสุขทีบ่ งั ความทุกข์ เป็ นความสุขทีม่ าก่อน คือความสุขที่
ได้จากการใช้เงินใช้ทอง แต่เมือ่ เงินทองหมด ไม่พอใช้ ก็ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สินมาใช้ต่อ
เพราะเมือ่ เคยใช้เงินแล้วก็หยุดไม่ได้ มันติดเป็ นนิสยั เมือ่ ไปกูห้ นี้ยมื สินมาก็ไม่มปี ญั ญา
ใช้คนื ก็ตอ้ งมีปญั หาตามมา มีเรื่องมีราวตามมา ต้องหลบหนี ถ้าหนีไม่พน้ ก็ถูกจับเข้าคุก
เข้าตะรางไป นี้คอื ปัญหาทีเ่ กิดจากความอยากมีอยากเป็ น ทําให้ไม่มคี วามสุขกัน อยู่
เฉยๆไม่ได้ อยู่ไม่เป็ นสุข ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพก็มพี อเพียงอยู่แล้ว คือปัจจัย
๔ ข้าวก็มกี นิ เสื้อผ้าก็มใี ส่ ยาก็มรี กั ษาโรค บ้านก็มอี ยู่ แต่ไม่พอ มีแค่น้ ไี ม่พอ ต้องมี
ปัจจัย ๕ ปัจจัย ๖ ปัจจัย ๗ ปัจจัย ๘ ต้องมีรถยนต์ มีโทรศัพท์มอื ถือ มีโทรทัศน์ มี
วิทยุ มีตูเ้ ย็น มีเครื่องปรับอากาศ มีอะไรร้อยแปดพันประการ แล้วเป็ นอย่างไรชีวติ ของ
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เรา มันดีข้นึ กว่าเดิมไหม หรือเหมือนเดิม หรือแย่กว่าเดิม แย่ตรงทีจ่ ติ ทีก่ ลายเป็ นจิตใจ
ทีอ่ ่อนแอ ไม่สามารถอยู่แบบเรียบง่ายได้ ต้องอยู่แบบคนพิการอยู่ ต้องมีสง่ิ ต่างๆคอย
สนับสนุน อยู่แบบไม่มแี อร์ก็อยู่ไมได้ ไม่มรี ถก็อยู่ไม่ได้ ไม่มตี ูเ้ ย็นก็อยู่ไม่ได้ ไม่มี
โทรศัพท์มอื ถือก็อยู่ไม่ได้ เพราะความอยากผลักดันให้ไปหามานัน่ เอง
ผลักดันให้อยากมีอยากเป็ น อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ ต้องมีสามี ต้องมีภรรยา ต้องมีเพือ่ น
มีอะไรต่างๆ อยู่แบบธรรมดาเป็ นราษฎรเต็มขัน้ ก็อยู่ไม่ได้ ต้องมีตาํ แหน่ง มียศมีเกียรติ
อยากจะเป็ นสส. อยากจะเป็ นนายกฯ อยากจะเป็ นรัฐมนตรี อยากจะเป็ นหัวหน้า
อยากจะเป็ นผูจ้ ดั การ อยากจะเป็ นอธิบดี เหล่านี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็ นทัง้ นัน้
เป็ นตัวสร้างปัญหาให้กบั ใจ ทีเ่ ป็ นเหมือนกับทาสคอยรับใช้ความอยาก คนทีเ่ ป็ นทาสกับ
คนทีไ่ ม่เป็ นทาสต่างกันไหม เวลาเจ้านายเรียกเจ้านายสังก็
่ ตอ้ งไปทําตามคําสัง่ จะบอกว่า
ผมขอนอนเฉยๆ ผมกําลังพักผ่อน อย่างนี้ทาํ ไม่ได้ พอเจ้านายสังแล้วก็
่
ตอ้ งทําตามคําสัง่
ทันที แต่คนทีไ่ ม่เป็ นทาสเป็ นอย่างไร เขาสบาย มีอสิ ระ ไม่มใี ครมาสัง่ อยู่ได้อย่างสบาย
นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราไม่คดิ กัน เพราะความอยากเมือ่ เกิดขึ้นแล้วทําให้ไม่มสี ติปญั ญา คิดไม่เป็ น
มีแต่จะต้องทําตามคําสังของความอยากเท่
่
านัน้ ถ้าไม่ได้ทาํ แล้วมันทรมานใจ เวลา
อยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดงใจ
ั ่ คิดดูซวิ า่ เป็ นอย่างไร พอไม่ได้ก็เสียใจ ขณะทีพ่ ยายาม
หามาก็มคี วามวุน่ วายใจอีกแบบหนึ่ง พอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจอีกแบบหนึ่ง ล้วนเป็ น
ความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่ถา้ ไม่อยากเลยนี้เป็ นอย่างไร แสนจะสบาย นัง่ อยู่เฉยๆก็สบาย ไม่
ต้องไปดิ้นรนกับอะไรทัง้ สิ้น
ความอยากอีกอย่างหนึ่งก็คอื วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น อยากไม่มหี นี้
อยากไม่มปี ญั หาต่างๆ อยากไม่มคี วามทุกข์ อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่จน ไม่ตดิ คุก
ติดตะราง เรียกว่าวิภวตัณหา ก็เป็ นปัญหาเหมือนกัน เพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน เมือ่ เกิดมีความอยากไม่เป็ นขึ้นมา ก็ทาํ ให้เกิด
ความทุกข์ข้นึ มา เวลาคิดถึงความแก่เป็ นอย่างไรบ้าง ดีใจไหม คิดว่าต่อไปเราจะแก่นะ ดี
ใจไหมทีต่ ่อไปจะแก่ แต่ถา้ อยากจะแก่พอได้แก่ ก็จะดีใจใช่ไหม เหมือนกับอยากจะได้
สามี อยากจะได้ภรรยา พอได้มาก็ดอี กดีใจ แต่ถา้ ไม่อยากจะมีสามีมภี รรยา แล้วเกิดไป
77

ทําอะไรผิดพลาดต้องมีสามีภรรยาขึ้นมา ก็จะไม่สบายใจ นี้คอื ความอยากทีส่ ร้างความ
ทุกข์ต่างๆให้กบั เรา เป็ นตัวผลักดันจิตใจ ทําให้อยู่เฉยๆไม่ได้ หลังจากทีร่ ่างกายนี้
แตกดับไปแล้ว ความอยากก็จะผลักให้จติ ใจไปภพใหม่ภูมใิ หม่ชาติใหม่ ไปเกิดอีก เพือ่
จะได้ทาํ ตามความอยากอีกนัน่ เอง
ร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง ทีเ่ ราใช้อยู่ทกุ วัน เราต้องออกจากบ้านไปทํา
โน้นทํานี้ ไปทีน่ นั ่ ไปทีน่ ้ ี เราก็ตอ้ งใช้รถยนต์ พอรถยนต์พงั ไป แต่เรายังต้องออกไปนอก
บ้าน อยู่เฉยๆไม่ได้ ก็ตอ้ งไปหารถยนต์คนั ใหม่ ถ้ามีเงินก็ซ้อื รถใหม่มา ถ้าไม่มกี ็ข้นึ
รถเมล์ข้นึ รถแท็กซี่ แต่จะให้หยุดไปไหนมาไหนนี้หยุดไม่ได้ เพราะติดเป็ นนิสยั แล้ว เคย
สังเกตกันไหมว่าวันๆหนึ่ง เคยอยู่บา้ นเฉยๆได้บา้ งไหม เช่น วันหยุดวันเสาร์วนั อาทิตย์
เคยบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะไม่ไปไหน ไม่ทาํ อะไร นอกจากเวลาไม่สบายเท่านัน้ แหละที่
ไม่ไป ถ้าสบายดี เดีย๋ วต้องหาเรื่องไปจนได้ เพราะมีความอยากฝังอยู่ในใจ เป็ นเหมือน
เครื่องยนต์ทค่ี อยผลักดันให้รถวิง่ นี้คอื ปัญหาของพวกเราทีเ่ ราไม่รู้กนั มีคนอย่าง
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ทีร่ ู้เรื่องราวเหล่านี้ดี เพราะได้ศึกษาจนเห็นแล้ว
ว่าปัญหาคือความอยาก และก็รู้จกั วิธีทด่ี บั ความอยากนี้ได้ เป็ นสิง่ ทีด่ บั ได้ ไม่ได้เป็ นสิ่งที่
สุดวิสยั ถ้าตัง้ ใจจะดับแล้ว ต้องดับได้ เช่นสูบบุหรี่ ถ้ารู้วา่ บุหรี่เป็ นโทษ ทําให้ตายก่อน
เวลาอันควร ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็เลิกสูบเสีย ตอนทีเ่ ลิกใหม่ๆก็ทรมานใจบ้าง แต่ไม่
นานเดีย๋ วก็หายไป เป็ นเหมือนการรักษาแผล ก็เจ็บบ้าง ใส่ยาไปเรื่อยๆ ทนไปสักหน่อย
เดีย๋ วแผลหาย ความเจ็บก็หายไป เหมือนกับเวลามีหนามตําอยู่ทเ่ี ท้า ก็ตอ้ งบ่งออก ก็
ต้องเจ็บบ้าง เวลาทีเ่ ข็มทิม่ แทงเข้าไป แต่ถา้ ไม่เอาออก เวลาเดินไปไหนมาไหน ก็จะเจ็บ
อยู่ตลอดเวลา จะไม่มที างหายได้ จนกว่าจะเอาหนามออกมา ถ้ายอมเจ็บตัวบ่งหนามสัก
หน่อย พอออกมาแล้วความเจ็บก็หายไป พอแผลหายก็ไม่มคี วามเจ็บหลงเหลืออยู่เลย
ความอยากต่างๆ ก็เป็ นเหมือนเสี้ยนหนามทีฝ่ งั อยู่ในจิตในใจ ทีเ่ ราต้องพยายามบ่ง
ออกมาให้ได้ อย่าปล่อยให้ฝงั อยู่อย่างนัน้ เพราะไม่ใช่วธิ ีแก้ปญั หา การทําตามความ
อยากก็ไม่ได้ทาํ ให้ปญั หาหายไป แต่กลับทําให้เสี้ยนหนามคือความอยาก ฝังลึกเข้าไปใน
จิตในใจมากขึ้น ทําให้เวลาทีจ่ ะต้องบ่งต้องถอนออกมา ยิง่ ทรมานยิง่ เจ็บมากยิง่ ขึ้น เรา
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จึงไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง ในการละความอยากต่างๆ เพราะถ้าปล่อยให้อยู่ไปนานๆ
ทําตามความอยากไปเรื่อยๆ ก็จะมีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น เวลาทีจ่ ะถอนจะละ ก็จะ
ทรมานจิตใจมากยิง่ ขึ้นไป ถ้าเราต้องการพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งละความอยาก
ต่างๆ ด้วยปัญญาเป็ นหลัก เพราะไม่มอี ะไรจะถอดถอนกิเลส ถอดถอนตัณหาความ
อยากต่างๆได้นอกจากปัญญาเท่านัน้ สมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุนปัญญา ศีลเป็ นเครื่อง
สนับสนุนสมาธิ ทานเป็ นเครื่องสนับสนุนศีล ถ้ายังไม่มศี ีลก็ตอ้ งทําบุญทําทานไปก่อน
เมือ่ ทําบุญทําทานแล้วก็จะมีศีล เมือ่ มีศีลก็จะสามารถปฏิบตั ใิ ห้เกิดสมาธิข้นึ มาได้ เมือ่ มี
สมาธิแล้วก็จะสามารถใช้ปญั ญาถอดถอนความอยากได้ เช่นเรารู้วา่ การสูบบุหรี่เป็ นโทษ
ถ้าไม่มสี มาธิเราจะเลิกมันไม่ได้ จะสูม้ นั ไม่ไหว ไม่มกี าํ ลัง แต่ถา้ มีสมาธิแล้วใจจะมีกาํ ลัง
จะสามารถละความอยากสูบบุหรี่ได้ ความอยากทัง้ หมด จะเป็ นกามตัณหาก็ดี ภวตัณหา
ก็ดี วิภวตัณหาก็ดี จะต้องดับด้วยปัญญา จะต้องถอดถอนด้วยปัญญา โดยมีสมาธิเป็ น
เครื่องสนับสนุน มีศีลเป็ นเครื่องสนับสนุนสมาธิ มีทานเป็ นเครื่องสนับสนุนศีล มี
สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบเป็ นเครื่องสนับสนุนทานอีกที
การทีเ่ ราจะรู้วา่ การทําบุญทําทานจะพาไปสู่การเจริญศีล การเจริญสมาธิ การเจริญ
ปัญญา เพือ่ นําไปสู่การดับทุกข์ ด้วยการละตัณหาความอยากทัง้ หลายให้หมดไปจากจิต
จากใจ ก็เกิดขึ้นจากการมีสมั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ ทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอยู่
เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เราจะได้เข้าใจว่าทําไม
ต้องมาทําบุญทําทาน ทําไมต้องรักษาศีล ทําไมต้องเจริญสมาธิ ทําไมต้องเจริญปัญญา
พิจารณาให้เห็นโทษของสิง่ ต่างๆ เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ล ้วนเป็ นโทษทัง้ นัน้ ล้วนเป็ น
ทุกข์ทงั้ นัน้ เป็ นเหมือนยาพิษ อยู่คนเดียวไม่มปี ญั หาอะไร พออยู่กบั อีกคนหนึ่งก็มี
ปัญหาตามมา มีสามี มีภรรยา ก็มปี ญั หามีความทุกข์ตามมา ทุกข์เพราะความห่วงใย
ทุกข์เพราะความกังวล ทุกข์เพราะทะเลาะเบาะแว้งกัน ทุกข์เพราะจากกัน นี้คอื ความทุกข์
ทีเ่ กิดขึ้นตามมา กับทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ปแสวงหามา เพราะไม่ใช้ปญั ญากัน ทําตามความ
อยากกัน คิดว่ามีสามี มีภรรยา จะมีความสุข ก็ไปหามาโดยไม่คดิ ว่าจะได้ทงั้ ความสุข
และความทุกข์ปนกันมา เป็ นเหมือนกับเหรียญทีม่ อี ยู่ ๒ ด้าน มีหวั มีกอ้ ย ฉันใดทุกสิง่
ทุกอย่างทีเ่ ราอยากได้มาครอบครอง ก็เป็ นเหมือนกับเหรียญทีม่ ี ๒ ด้าน มีทงั้ คุณมีทงั้
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โทษ มีทงั้ ทุกข์มที งั้ สุข แต่ไม่เห็นกัน เห็นเพียงด้านเดียว เห็นด้านความสุข แต่ไม่เห็น
ด้านความทุกข์ทต่ี ามมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความทุกข์ทจ่ี ะตามมาอย่างยาวนาน คือการเวียนว่ายตายเกิด ทีเ่ กิด
จากความอยากต่างๆ เราไม่เห็นกัน ก็เลยต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างทีเ่ ป็ นอยู่กนั ทุก
วันนี้ ภพชาติต่างๆทีเ่ ราเคยผ่านมาแล้ว นับไม่ถว้ น นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ มากมาย
ก่ายกอง และจะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ถอดถอนความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากจิต
จากใจ มันก็จะฉุดลากพาเราไปแบบลุม่ ๆดอนๆ สุขบ้างทุกข์บา้ ง เวลาสุขก็ไม่มปี ญ
ั หา
อะไร แต่เวลาทุกข์น้ ีทรมานมาก ดีไม่ดอี าจจะทนอยู่ไม่ได้ เวลาทีม่ คี วามทุกข์มากๆ
ถึงกับทําร้ายชีวติ ของตนเองไปก็มี เพราะคิดว่าเมือ่ ทําลายชีวติ แล้วความทุกข์ก็จะถูก
ทําลายไปด้วย แต่ความทุกข์ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกายแต่อยู่ทใ่ี จ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ลายไม่ได้
ทําลายร่างกายก็ไม่ได้ทาํ ลายความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจ เพราะความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจเกิดจาก
ความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะทําลายความทุกข์ก็ตอ้ งทําลายความอยาก ต้องลดความ
อยาก ละความอยากทัง้ ๓ ประการ คือ ความอยากในกาม กามตัณหา ความอยากมี
อยากเป็ น ภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น วิภวตัณหา นี้คอื เป้ าหมายของชีวติ ที่
แท้จริง เป็ นศัตรู ทแ่ี ท้จริง ทีเ่ ราจะต้องทําลายให้ได้
ขอให้ใช้เหตุผลเวลาต้องการอะไร ให้ถามว่ามีความจําเป็ นไหม ถ้าไม่มแี ล้วจะอยู่ได้ไหม
ถ้าคําตอบคืออยู่ได้ ก็แสดงว่าไม่จาํ เป็ น แต่ถา้ ไม่มแี ล้วอยู่ไม่ได้ก็ถอื ว่าจําเป็ น สิง่ ทีห่ ามา
ด้วยความจําเป็ นไม่ถอื ว่าเป็ นความอยาก เช่นลมหายใจมีความจําเป็ นไหม ถ้าไม่มลี ม
หายใจจะอยู่ได้หรือไม่ อยู่ไม่ได้ อย่างนี้มคี วามจําเป็ น ต้องมีลมหายใจ แต่รถยนต์มี
ความจําเป็ นไหม ถ้าไม่มรี ถยนต์อยู่ได้หรือไม่ ถ้าอยู่ได้และถ้าไม่มปี ญั ญาไม่มเี งินทองที่
จะไปซื้อมา ไปดิ้นรนหามันมาทําไม ให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆ ความสุขทีไ่ ด้จากรถไม่คมุ ้
กับความทุกข์ทต่ี ามมา ทุกข์ทจ่ี ะต้องคอยผ่อนหนี้ ทุกข์ทจ่ี ะต้องคอยซ่อมแซม ทุกข์ท่ี
จะต้องคอยเติมนํา้ มัน มีแต่ความทุกข์มแี ต่ปญั หาต่างๆตามมา เราไม่คดิ กัน ถ้าหยุดคิด
กันสักหน่อย ก็จะตัดปัญหาต่างๆได้ ตัดความอยากต่างๆได้ เราสามารถทําได้ทกุ คน
เมือ่ ตัดความอยากได้มากน้อยเพียงไร ความทุกข์ก็จะหมดไปมากน้อยเพียงนัน้ ถ้าตัด
80

ความอยากได้หมดเลยก็จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่ในจิตในใจเลย นี้คือสิง่ ทีเ่ ราควร
พุ่งเป้ าไป คือการตัดความอยาก ละความอยากทัง้ ๓ ให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะไม่
มีอะไรเป็ นโทษมากกว่าความอยากทัง้ ๓ นี้
เราจึงต้องศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมให้เกิดความเข้าใจ ให้รู้อย่างแจ้งชัดเจนว่า ปัญหาของ
พวกเราอยู่ทค่ี วามหลง ทีไ่ ม่รู้วา่ ความอยากเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ทุกวันนี้ทเ่ี ราทุกข์
กันก็ทกุ ข์เพราะความอยาก เราจึงต้องเข้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้คอย
เตือนสติ คอยสอนเราไม่ให้ไปอยากกับอะไรในโลกนี้ เพราะไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ น
ความทุกข์มากกว่าความสุข ไม่มกี ลับสบายกว่า กลับมีความสุขมากกว่าเหมือนกับคนที่
ติดยาเสพติด กับคนทีไ่ ม่ตดิ ยาเสพติดนี้ ใครจะมีความทุกข์มากกว่ากัน คนทีไ่ ม่เสพนัน้
แหละมีความทุกข์นอ้ ยกว่าคนทีเ่ สพ ฉันใดคนทีไ่ ม่มอี ะไรเลย มีความทุกข์นอ้ ยกว่าคนที่
มีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ คนทีไ่ ม่มสี ามีไม่มภี รรยาเป็ นคนทีส่ บายกว่า ทุกข์นอ้ ยกว่าคนทีม่ สี ามีมี
ภรรยา แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญาก็จะมองไม่เห็น จะคิดว่ามีสามี มีภรรยา แสนจะสุขกัน นี้คอื
ความหลง เราจึงต้องเข้าวัดมาศึกษา มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาทํา
กันอย่างสมํา่ เสมอ มากันอย่างต่อเนื่อง ควรทําต่อไปเรื่อยๆ แล้วปัญญาจะเจริญงอกงาม
ทําให้เห็นผิดเป็ นผิด เห็นทุกข์เป็ นทุกข์ เห็นสุขเป็ นสุข ไม่ได้เห็นตรงกันข้ามอย่างทีพ่ วก
เราเห็นกันทุกวันนี้
เรายังเห็นทุกข์เป็ นสุขอยู่ จึงวิง่ ไปหาความทุกข์อยู่ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ไม่รู้จกั เบือ่ พอทุกข์
ขึ้นมาก็รอ้ งห่มร้องไห้ โทษคนนัน้ โทษคนนี้ แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลย ไม่โทษความหลง
ความโง่เขลาของตน ทีว่ ง่ิ ไปหาความทุกข์ต่างๆ เราก็มตี วั อย่างทีด่ แี ล้ว เช่นพระพุทธเจ้า
พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ท่านได้ดาํ เนินชีวติ สู่ความสุขอย่างแท้จริงให้พวกเราดูกนั เรา
ก็ไม่ยดึ เอามาเป็ นแบบเป็ นฉบับ กลับไปยึดแบบของคนโง่ ทีต่ อ้ งมีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง
มีอะไรต่อมิอะไรมากมายก่ายกอง แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้ มาทุกข์มาวุน่ วายใจ ไม่รู้จกั
จบจักสิ้น เพราะไม่มปี ญั ญา คิดไม่เป็ น ถ้ายึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นแบบ
เป็ นฉบับแล้ว รับรองได้วา่ ชีวติ ของเราจะเดินไปสู่ความสุข ไกลจากความทุกข์อย่าง
แน่นอน จึงขอฝากเรื่องการศึกษาเพือ่ จะได้เกิดปัญญา เพือ่ จะได้เอาไปทําลายความหลง
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ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ ทําลายความอยากทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจาก
จิตจากใจ ให้นาํ ไปพินจิ พิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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