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กณัฑท์ี่ ๒๖๔ 

จาคะ 
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

การดาํเนินตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมา เป็นการดาํเนินเพือ่ความกา้วหนา้ 

ความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเยน็เป็นสุขอย่างแทจ้ริง ชาวพทุธจงึถอืการเขา้วดัเพือ่มา

ทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นกจิกรรมทีพ่งึกระทาํอย่างสมํา่เสมอ 

อย่างต่อเน่ือง ตราบใดทีย่งัมชีวีติอยู่ก็ไมค่วรละเวน้ปลอ่ยวางหนา้ทีอ่นัสาํคญัน้ี เพราะไม่

มหีนา้ทีใ่ดทีจ่ะใหคุ้ณค่า ใหคุ้ณประโยชนก์บัชวีติจติใจ ไดเ้ท่ากบัการปฏบิตัหินา้ทีข่อง

พทุธศาสนิกชน ทีม่พีระพทุธเจา้เป็นผูส้ ัง่ผูส้อน การมาวดัเป็นการปฏบิตัติามพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีใ่หเ้ริ่มตน้ดว้ยการศึกษาเลา่เรียน ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ใหน้าํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่จะไดป้ระสบกบัผลทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตั ิคอืจติใจมคีวามร่มเยน็เป็นสุข มศีีลมธีรรม มปีญัญา มคีวามฉลาด ต่อจากนัน้ก็

ใหเ้อาไปเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ เป็นการสบืทอดพระศาสนาใหม้อีายุยนืยาวนาน เพราะพระ

ศาสนาเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ถา้ปลอ่ยปละละเลยไมส่นใจทีจ่ะศึกษา ไมส่นใจทีจ่ะ

นาํไปปฏบิตั ิ ก็จะไมเ่หน็ผลอนัประเสริฐทีจ่ะเกดิขึ้น ก็จะไมไ่ดน้าํไปเผยแผ่ใหก้บัอนุชน

รุ่นหลงั ถา้ทกุคนไมส่นใจศึกษาปฏบิตั ิ ต่อไปศาสนาก็จะไมม่หีลงเหลอือยู่ในโลก เพราะ

ศาสนาก็เปรียบเหมอืนกบัตน้ไมท้ีต่อ้งไดร้บัการทาํนุบาํรุง ดูแลรกัษาดว้ยดนิ ดว้ยนํา้ 

ดว้ยปุ๋ย ฉนัใดศาสนาก็เป็นเช่นนัน้  

พระศาสนาจะคงอยู่กบัโลกเพือ่เป็นทีพ่ึง่ใหก้บัสตัวโ์ลกได ้ ก็อยู่ทีพ่วกเราชาวพทุธทีจ่ะ

ปฏบิตัหินา้ที ่ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบหมายไว ้ ซึง่ม ี ๔ ลาํดบัข ัน้ตอนดว้ยกนัคอื ๑. 

ปริยตัิธรรม ศึกษาเลา่เรียนพระธรรมคาํสอน ๒. ปฏิบตัธิรรม ใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั

ไดศึ้กษาไปปฏบิตั ิ๓. ปฏิเวธธรรม บรรลผุลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ๔. เผยแผ่ธรรม เมือ่

ไดบ้รรลแุลว้ก็จะรูว้า่การดาํเนินชวีติตามแนวทาง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ดอีย่างไร 
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ก็นาํเอาไปเผยแผ่ใหผู้อ้ืน่ไดรู้ก้นั เพราะถา้ไมม่กีารเผยแผ่ก็จะไมรู่ว้า่มสีิง่ทีด่ทีีว่เิศษอยู่

ในประเทศไทยอยู่ในโลกน้ี ถา้เผยแผ่ก็จะไดร้บัรูก้นั ส่วนจะสามารถนาํไปปฏบิตัไิด ้

หรือไม ่ก็เป็นเรื่องของเขา ไมใ่ช่เรื่องของเรา เรามหีนา้ทีเ่ผยแผ่ก็ทาํไป จะเชื่อหรือไม ่จะ

ทาํหรือไม ่ ก็ไมต่อ้งไปกงัวล เพราะไมใ่ช่หนา้ทีข่องเรา เราไปบงัคบัจติใจของผูอ้ืน่ไมไ่ด ้

จะยนิดกีบัศาสนาหรือไมก่็เป็นเรื่องของเขา เรามหีนา้ทีเ่ผยแผ่ก็เผยแผ่ไป เวลาบอกเขาก็

สงัเกตดูวา่เขาสนใจมากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไม่สนใจเลย บอกไปแลว้ เขาก็พยายามพูดเรื่อง

อืน่ เราก็ควรหยุดไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบัเวลาเทนํา้ใส่แกว้ ถา้คว ํา่แกว้ไว ้เทนํา้

ลงไปนํา้ก็จะไมเ่ขา้ไปในแกว้ เพราะไมไ่ดห้งายแกว้ขึ้นมารองรบั เวลาเผยแผ่พระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ จงึไมย่ดัเยยีดให ้ไม่บงัคบักนั เพยีงแต่บอกใหรู้เ้ท่านัน้ เมือ่รูแ้ลว้

จะสนใจหรือไมก่็เป็นเรื่องของเขา  

เพราะคนเรามสีตปิญัญาความสามารถต่างกนั คนทีม่ปีญัญานอ้ยก็จะเหน็คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ไรคุ้ณค่า คนทีม่ปีญัญาถงึจะรูคุ้ณค่า เพราะพระธรรมของคาํสอนเป็นเรื่องที่

ค่อนขา้งยากทีจ่ะเขา้ใจได ้ เป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัความรูส้กึของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทีเ่หน็

วตัถขุา้วของเงนิทองเป็นสิง่ทีว่เิศษ เป็นสิง่ทีด่ ี ทีน่าํความสุขมาให ้ แต่ไมเ่หน็สิง่ทีเ่ลวรา้ย

ทีซ่่อนอยู่กบัความวเิศษ คอืความทกุขต่์างๆทีต่ามมา เพราะจะตอ้งกงัวล ตอ้งห่วง ตอ้ง

หวง ตอ้งเสยีดายเสยีใจเมือ่สิง่ของต่างๆ บคุคลต่างๆ ทีไ่ดม้าตอ้งจากไป เพราะไมเ่ป็น

เหมอืนเดมิไปตลอดเวลา มกีารเปลีย่นแปลง มกีารพลดัพรากจากกนัไปในทีสุ่ด น้ีคอืสิง่

ทีเ่ราคดิวา่วเิศษวโิสกนั ทีเ่ราแสวงหากนั จงึไมเ่หน็คุณค่าของพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหต้ดั ใหล้ะ ความโลภ ความอยากไดส้ิง่ต่างๆมากเกนิความ

จาํเป็น เพราะมเีท่าทีจ่ะดูแลอตัภาพร่างกายใหอ้ยู่ไดอ้ย่างสบายก็พอแลว้ มมีากไปกวา่

นัน้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร แต่จะกลายเป็นภาระทางจติใจไปเพราะจะตอ้งคอยดูแลรกัษา 

ตอ้งคอยกงัวลคอยห่วงคอยหวง เพราะสมบตัขิองเรามหีนา้ทีร่บัใชเ้รา คอืดูแลอตัภาพ

ร่างกายของเราใหอ้ยู่อย่างสะดวกอย่างสบาย แต่ถา้มมีากเกนิไปก็แสดงวา่เราไมฉ่ลาด 

ไมม่ปีญัญา เราก็จะกลายเป็นคนรบัใชส้มบตัต่ิางๆไป เพราะจะตอ้งมาคอยดูแลรกัษา 

คอยห่วงคอยกงัวล  
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แต่คนทีม่ปีญัญาคนฉลาดจะรูจ้กัใชส้ิง่ต่างๆเหลา่นัน้ ใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์และไมใ่ห ้

เป็นภาระทางจติใจ ส่วนใดทีม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเก็บไว ้ เพือ่ดูแลรกัษาอตัภาพชวีติ

ร่างกายก็เก็บไว ้ ส่วนทีเ่หลอืก็ไมเ่ก็บไวใ้หเ้ป็นภาระ เอาไปจาํหน่ายจ่ายแจก ไป

สงเคราะหเ์พือ่นมนุษย ์เพือ่นสตัวร่์วมโลก ดกีวา่เก็บไวไ้มไ่ดท้าํประโยชน ์เพราะจะนาํมา

ซึง่ความทกุข ์ ความกงัวลใจต่างๆ น้ีคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนใหพ้วกเรา

ปฏบิตักินั ใหม้จีาคะ คอืการเสยีสละ ถา้ไมม่จีาคะไมม่กีารเสยีสละ เราจะไมส่ามารถเดนิ

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนได ้ เราก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนค์อืความสุขที่เกดิ

จากการปฏบิตัติาม เพราะความตระหน่ีความหวงแหนจะเป็นศตัรูต่อจาคะการเสยีสละ 

แต่ถา้เรามศีรทัธามคีวามเชื่อม ัน่ ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เราก็ตอ้งกลา้ทีจ่ะ

เสยีสละ ในเมือ่สิง่ทีเ่รามอียู่น ัน้ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ เราก็จะรูว้า่ไมไ่ดท้าํใหเ้รามี

ความสุขมากขึ้นไปกวา่ทีเ่ป็นอยู ่ หมดไปก็ไมท่าํใหเ้ราเดอืดรอ้นอย่างไร มไีวก้ลบัเป็น

ภาระ เป็นเหตทุีจ่ะสรา้งความกงัวลใจ สรา้งความห่วงใย สรา้งความเสยีอกเสยีใจ เวลาที่

ตอ้งสูญเสยีไป แลว้ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งจากทกุสิง่ทกุอย่างไป เพราะโลกน้ี

ไมไ่ดเ้ป็นโลกทีจ่ริงัถาวรย ัง่ยนื เรามาแลว้เดีย๋วเราก็ตอ้งไป จะไปดว้ยความสุขหรือไป

ดว้ยความทกุขก์็อยู่ทีว่า่มจีาคะหรือไม ่ 

ถา้มกี็จะไปอย่างสบายอย่างสุขใจ ไปสู่ทีด่ ี ไปสู่สุคต ิ ไดไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็น

พรหม ถา้ไปแบบเสยีอกเสยีใจเสยีดายอาลยัอาวรณ์ เพราะตอ้งจากสิง่ทีร่กัไป ก็จะไปสู่ที่

ไมด่ ี ไปสู่ทคุต ิ ไปสู่อบาย เพราะความทกุขข์องจติใจเป็นเหต ุ เพราะความยดึตดิ ความ

ตระหน่ีถีเ่หนียว ความหวงแหน พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหม้จีาคะ ใหรู้จ้กัเสยีสละ มอียู่ 

๒ ระดบัดว้ยกนั คอื ๑. ระดบัปถุชุนธรรมดาท ัว่ไปอย่างพวกเราท ัง้หลาย ๒. ระดบัพระ

โพธิสตัว ์ ทีสู่งกวา่พวกเรา ท่านสามารถสละไดแ้มแ้ต่ชวีติของท่าน เพือ่ความดงีาม

ท ัง้หลาย ดงัทีไ่ดท้รงสอนเรื่องของการเสยีสละไวเ้ป็นข ัน้ๆคือ ใหเ้สยีสละทรพัยเ์พือ่

รกัษาอวยัวะ ใหเ้สยีสละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ ใหเ้สยีสละชวีติเพือ่รกัษาคุณธรรมความดี

งามท ัง้หลาย น้ีคอืข ัน้ตอนของการเสยีสละทีค่วรปฏบิตักินั บางคนไมย่อมเสยีทรพัยเ์พือ่

รกัษาร่างกาย จะเจ็บไขไ้ดป่้วยอย่างไรก็ไมย่อมไปหาหมอ ไมย่อมไปซื้อยามารกัษา กลวั

จะจน กลวัเงนิทองจะหมด ก็อาจจะพกิลพกิารหรือตายไป เงนิทองมปีระโยชนอ์ะไรใน
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เมือ่ร่างกายพกิลพกิาร ระหวา่งมเีงนิหน่ึงลา้นบาทกบัตอ้งตาบอดไปน้ี เราจะเลอืกอะไร 

ยอมเสยีเงนิหน่ึงลา้นบาทเพือ่รกัษาตา เพือ่จะไดม้องเหน็อะไรต่างๆไดเ้ป็นปกต ิ หรือจะ

ยอมตาบอดเพือ่รกัษาเงนิ บางคนก็อาจจะยอมตาบอดเพือ่รกัษาเงนิ เพราะความตระหน่ี 

ความยดึตดิในเงนิทอง แต่คนฉลาดย่อมเหน็วา่อวยัวะต่างๆมคุีณค่ายิง่กวา่เงนิยิง่กวา่

ทอง  

ถา้ตอ้งเลอืกระหวา่งอวยัวะกบัชวีติเราก็ตอ้งเลอืกชวีติ เมือ่จาํเป็นจะตอ้งตดัแขนตดัขาก็

ตอ้งยอมใหต้ดั เพราะยงัมชีวีติอยู่ได ้ แต่ถา้ไมย่อมตดัแขนตดัขา ก็อาจจะลามปามไป

ส่วนอืน่ของร่างกาย ทาํใหถ้งึแก่ความตายได ้ อย่างน้ีก็ตอ้งกลา้เสยีสละตดัอวยัวะไป 

ระหวา่งการรกัษาชวีติกบัคุณธรรมความดงีามท ัง้หลายนัน้ ถา้เป็นพระโพธิสตัวท์่านก็

ยอมเสยีสละชวีติเพือ่รกัษาคุณงามความดไีว ้ แต่สาํหรบัพวกเราก็คงจะรกัษาชวีติไวก่้อน 

ถา้มใีครจะมาฆ่าเรา เราคงจะไมป่ลอ่ยใหเ้ขาฆ่าเราแน่ ถา้ตอ้งฆ่าเขาเราก็คงจะทาํเพราะ

เรายงัเป็นปถุชุน ยงัไมเ่หน็คุณค่าของคุณธรรมความดงีาม เช่นจาคะการเสยีสละ แต่

พระโพธิสตัวเ์หน็วา่ชวีติน้ีเป็นเพยีงทางผ่าน เป็นข ัน้บนัไดสู่ข ัน้สูงต่อไป จะไปเกดิข ัน้ทีสู่ง

กวา่ไดก้็ตอ้งมคุีณธรรมความดพีาไป ถา้ทาํบาปทาํกรรมก็เป็นการเดนิถอยหลงัแทนทีจ่ะ

เดนิขึ้นก็เดนิลง ถา้ฆ่าผูอ้ืน่เพือ่รกัษาชวีติของเรา เมือ่ตายไปก็จะลดระดบัชวีติใหต้ํา่ลงไป 

แทนทีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีป่ระเสริฐกวา่เก่าดกีวา่เก่า ก็ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน 

เพราะไปฆ่าผูอ้ืน่นัน่เอง ไปทาํบาปทาํกรรมไว ้ พระโพธิสตัวม์คีวามเชื่อในเรื่องเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ในการบาํเพญ็บญุบารม ี ทีจ่ะพฒันาจติใจใหไ้ปถงึจดุสูงสุด ใหห้ลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้ปวงได ้ จงึบาํเพญ็บญุบารมอีย่างต่อเน่ือง คนทีเ่สยีสละไดจ้ะมคีวามสุข

ทางดา้นจติใจมากกวา่คนทีไ่มเ่สยีสละ เช่นกาํลงัจะรบัประทานอาหาร เหน็ขอทานเดนิโซ

ซดัโซเซมาไมไ่ดก้นิขา้วมาหลายวนั ก็เห็นวา่การเสยีสละอาหารจานน้ีใหก้บัเขาไป มี

ประโยชนม์ากกวา่รบัประทานเอง ก็ยอมเสยีสละไป  

การทีท่าํอย่างน้ีแมร่้างกายจะไมไ่ดร้บัอาหาร ยงัมคีวามรูส้กึหวิอยู่ก็ตาม แต่ผลทีไ่ดร้บั

จากการเสยีสละน้ี จะทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่เอบิ มปีีต ิมคีวามสุข มคีวามภูมใิจ ซึง่ความ

อิม่เอบิใจน้ีจะทาํใหไ้มห่วิขา้วเลย แมร่้างกายจะไมไ่ดร้บัประทานอาหาร เพราะจติใจไมไ่ด ้
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กนิขา้วเป็นอาหาร แต่กนิคุณธรรมความดเีป็นอาหาร กนิบญุ กนิกศุล เช่นจาคะการ

เสยีสละเป็นตน้ ถา้ไดเ้สยีสละแลว้ก็จะทาํใหจ้ติใจไดร้บัอาหาร ทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่เอบิ 

มคีวามสุขใจ ทีม่อีานุภาพมากกวา่ความอิ่มหรือความหวิของร่างกาย สามารถทาํใหไ้มห่วิ

กระหายเลย เมือ่ไดเ้สยีสละอาหารจานนัน้ใหก้บัคนทีเ่ดอืดรอ้นกวา่เรา ในทางตรงกนั

ขา้มถา้มแีต่ความเหน็แก่ตวั มแีต่ความอยาก มแีต่ความโลภ ไปแย่งหรือไปขโมยอาหาร

ของคนอืน่มารบัประทาน ทาํใหเ้ขาเดอืดรอ้น ก็จะไมไ่ดค้วามอิม่เอบิใจ กลบัได ้

ความรูส้กึวา่ยงัไมอ่ิม่ ยงัไมพ่อ ยงัหวิ ยงัอยากอยู่ เพราะไมไ่ดใ้หอ้าหารใจนัน่เอง 

นอกจากไมไ่ดใ้หอ้าหารใจแลว้ยงัใหย้าพษิกบัใจอกี คอืบาปกรรมทีเ่กดิจากการไปลกัไป

ขโมยอาหารของผูอ้ืน่มารบัประทาน ถา้ไดเ้สยีสละแลว้แทนทีจ่ะมคีวามหวิมคีวาม

กระหาย ท ัง้ๆทีร่่างกายไมไ่ดร้บัประทานอาหาร แต่กลบัมคีวามอิม่ มคีวามสุขใจ ในทาง

ตรงกนัขา้มถา้โลภถา้อยาก ต่อใหไ้ดก้นิมากเท่าไร ใจก็จะไมรู่ส้กึวา่อิม่ ไมรู่ส้กึวา่พอ 

เพราะไมไ่ดร้บัอาหารใจ ความอยากความโลภน้ีเป็นตวัสรา้งความหวิ  

น้ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งศึกษาและนาํไปปฏบิตั ิถา้ไดป้ฏบิตักิ็จะเหน็คุณค่าของการเสยีสละ รู ้

วา่การเสยีสละเป็นสิง่ทีค่วรทาํ มากกวา่การเสาะแสวงหาสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ แต่

การแสวงหาก็ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่สยีหายถา้รูจ้กัประมาณ เพราะเราตอ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปาก

เลี้ยงทอ้ง ตอ้งหาเงนิหาทอง หาขา้วหาของต่างๆ มาดูแลอตัภาพชวีติร่างกายของเราและ

ของคนทีเ่ราตอ้งดูแล เช่นบตุร ธิดา สาม ีภรรยา พ่อแมปู่่ย่าตายาย การแสวงหาเพือ่สิง่

เหลา่น้ีไมถ่อืวา่เป็นความโลภ ไมถ่อืวา่เป็นความอยากแต่อย่างใด แต่ถา้มพีอเพยีงแลว้

ยงัไมรู่จ้กัพอ ยงัแสวงหาอกี โดยคดิวา่เมือ่ไดม้ามากขึ้นแลว้จะมคีวามสุขมากยิง่ขึ้น นัน้

เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะแทนทีจ่ะมคีวามสุขมากยิง่ขึ้น กลบัจะมคีวามทกุขค์วาม

วุน่วายใจเพิม่มากขึ้น ท ัง้ในขณะทีไ่ปแสวงหาและเมือ่ไดม้าแลว้ เพราะตอ้งคอยดูแล

รกัษา ตอ้งหวง ตอ้งห่วง ตอ้งทกุข ์ ตอ้งกงัวลใจ จงึควรแสวงหาพอประมาณ ถา้หามา

ไดม้ากโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ ถา้มเีหลอืกนิเหลอืใช ้ก็ไมค่วรเก็บเอาไว ้ควรนาํมาเสริมสรา้งบญุ

บารม ีดว้ยการทาํบญุใหท้าน แจกจ่ายบริจาคใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะจะทาํใหจ้ติใจสูงขึ้นดขีึ้น 

มคีวามเมตตากรุณา ไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหก้ลายเป็นคนมศีีลขึ้นมา คอื

เมือ่ก่อนไมม่ศีีลเพราะมวัแต่ไปแสวงหาสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ เมือ่อยากไดอ้ะไร
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มากๆ ก็จะไมค่าํนึงวา่จะไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่หรือไม ่ หามาไดด้ว้ยวธิีใดก็หามา จะ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่หรือไมก่็ตอ้งหามา เพราะความอยากมกีาํลงัมาก ทีเ่ราฝืนไมไ่ด ้ 

ก็เหน็กนัอยู่ทกุวนัน้ี คนทีม่คีวามอยากมากๆ แมจ้ะมเีงนิทองมากมายเพยีงไรกต็าม ก็

ยงัตอ้งไปสรา้งความเสยีหาย ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่อยู่เพราะความอยากน้ีมนัเป็นตวัที่

ผลกัดนัใหไ้ปทาํ แต่ถา้มกีารให ้มกีารเสยีสละอยู่เสมอๆ ก็จะตดักาํลงัของความอยากให ้

เบาลงไปๆ สรา้งความเมตตากรุณาใหเ้กดิขึ้นมา มไีมตรีจติคดิดกีบัผูอ้ืน่ มคีวามสงสาร

เวลาเหน็ผูอ้ืน่เดอืดรอ้น ทาํใหไ้มช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะชอบสงเคราะห ์ ชอบ

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่มากกวา่ เพราะเวลาทีไ่ดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่จะมคีวามสุขใจ จติใจไดร้บัอาหาร 

ทาํใหม้คีวามสุขใจ มคีวามภูมใิจ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะไม่

สบายใจ รูส้กึไมด่ทีีไ่ปขม่เหงรงัแก ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ก็ทาํใหไ้มส่บาย

อกไมส่บายใจทาํใหเ้สยีใจ เพราะความโลภกบัความอยากน้ีเอง ถา้ไมบ่าํเพญ็บญุบารมี

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เช่นจาคะการเสยีสละ ทานการให ้ สงเคราะหช่์วยเหลอื

ผูอ้ืน่อยู่เรื่อยๆแลว้ ความอยากความเหน็แก่ตวัก็จะมกีาํลงัมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํใหก้าร

เสยีสละทาํยากขึ้นไปเรื่อยๆ แมจ้ะมเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร ก็จะหวง จะเสยีดาย เวลา

ทีจ่ะตอ้งเสยีไปโดยไมไ่ดร้บัผลตอบแทนกลบัมา เวลาสูญเสยีไปหรือตอ้งจากกนัไปก็จะ

ทกุขท์รมานใจมาก เพระความหวง ความตระหน่ี ความผูกมดัตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ แต่คน

ทีเ่คยใหเ้คยเสยีสละอยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ เวลาจะตอ้งจากสิง่ต่างๆไป จะไมรู่ส้กึเสยีใจ

วุน่วายใจแต่อย่างใด เพราะเคยใหม้าอยู่อย่างสมํา่เสมอ และเหน็คุณค่าของการให ้กลบั

มคีวามสุขเสยีอกีทีไ่ดใ้หส้ิง่ต่างๆ ไดจ้ากสิง่ต่างๆไป  

เพราะใจไมม่คีวามจาํเป็นกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีเลย ไมว่า่จะเป็นขา้วของเงนิทองหรือบคุคล

ต่างๆ ใจไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากสิง่ต่างๆเหลา่น้ีเลย มแีต่รบัความทกุข ์ถา้ไปหลงไปยดึไป

ตดิ ก็ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ เวลาตอ้งพลดัพรากจากกนั เวลาอยู่ร่วมกนัก็ตอ้งคอยห่วง

ตอ้งคอยกงัวล มแีต่ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา เพราะใจไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ เช่นใจของ

พระพทุธเจา้กบัใจของพระอรหนัตสาวก ทา่นไมม่อีะไรเลย หลงัจากทีร่่างกายแตกดบัไป

แลว้ ใจของท่านก็ไมไ่ปแสวงหาอะไรอกีต่อไป ท่านจงึไมต่อ้งไปเกดิอกี ใจอยู่ในพระ
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นิพพาน เป็นใจทีม่คีวามสุขเต็มที ่มคีวามสุขมาก เรียกวา่ ปรมงัสขุงั ไมต่อ้งการอะไรอกี

แลว้ เพราะมคีวามสุข มคีวามพออยู่ในใจ แต่ใจของพวกเรายงัมคีวามโลภมคีวามอยาก

อยู่ จงึไมพ่อไมอ่ิม่ ยงัอยากจะไดม้าอกี มมีากนอ้ยเพยีงไรก็ยงัอยากจะไดม้าอกี เมือ่

ตายจากโลกน้ีไปก็ยงัตอ้งไปแสวงหาอกี ไปเริ่มตน้ใหม ่ เหมอืนกบัพวกเราทีต่ายจากชาติ

ก่อนแลว้มาเกดิในชาตน้ีิ เวลามาก็ไมไ่ดม้อีะไรตดิตวัมา พอโตขึ้นมาก็แสวงหาสิง่นัน้สิง่น้ี

กนั หาไดเ้ท่าไรก็ไมเ่คยถงึคาํวา่พอสกัท ี เพราะคาํวา่พอจะไมไ่ดม้าจากการแสวงหาสิง่

ต่างๆในโลกน้ี คาํวา่พอน้ีจะเกดิขึ้นต่อเมือ่เราฉลาด เราตดั เราละ เราปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ีเท่านัน้ ไมย่ดึไมต่ดิ ไมอ่าศยัสิง่ต่างๆในโลกน้ีมาใหค้วามสุขกบัเรา เพราะ

ใจมคีวามสุขในตนเองอยู่แลว้ ไมต่อ้งไปหาความสุขจากทีอ่ืน่ ถา้เปรียบเทยีบก็

เหมอืนกบัอาคารหลงัน้ี ทีม่คีวามสามารถปรบัอากาศไดใ้นตวัของมนัเอง ทาํใหเ้ยน็ได ้

ตลอดเวลา น้ีเป็นเพยีงสมมตวิา่ถา้อาคารน้ีเป็นอาคารทีว่เิศษ ทีส่ามารถปรบัความเยน็ได ้

ในตวัของมนัเอง ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปซื้อเครื่องปรบัอากาศมาตดิต ัง้  

ฉนัใดก็ฉนันัน้ ใจมคีวามสามารถทีจ่ะผลติความสุขใหก้บัตนเองได ้โดยไมต่อ้งมอีะไรมา

สรา้งความสุขให ้ แต่ใจของพวกเราไมม่ปีญัญา ไมม่คีวามรูท้ีถู่กตอ้ง มคีวามหลง ที่

หลอกใหค้ดิวา่ความสุขอยู่กบัสิง่ภายนอก จงึไปแสวงหากนั ไปหาขา้วของเงนิทองต่างๆ 

ไปหาบคุคลต่างๆ มาใหค้วามสุข พอไดม้าแลว้เราก็ตอ้งมาแบกความทกุขก์บัสิง่ต่างๆ

เหลา่น้ี ความทกุขท์ีไ่ดก้บัความสุขทีไ่ดน้ ัน้มนัแตกต่างกนัมาก เราไดค้วามสุขเพยีงนิด

เดยีวจากการมสีามภีรรยา แต่ตอ้งทกุขก์บัสามภีรรยาไปเป็นเวลาอนัยาวนาน จนถงึวนัที่

ตอ้งจากกนัไป ก็ยงัตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เวลาเขาจากไป เราก็อยู่อย่างไมม่ี

ความสุข อยู่อย่างเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ไมม่ชีวีติชวีา เพราะใจหลงไปหาความสุขจากสิง่

ภายนอกนัน่เอง แต่ถา้หนัเขา้มาหาความสุขในใจ ดว้ยการสรา้งบญุกศุล สรา้งบญุบารม ี

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เช่นจาคะ การเสยีสละเป็นจดุเริ่มตน้แลว้ รบัรอง

ไดว้า่ต่อไปจติของเราจะมคีวามสุขเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ  

ขอใหเ้ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนและพยายามปฏบิตัติามเถดิ จะไดพ้บกบั

ความสุขทีแ่ทจ้ริง จะไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่ราหลงไปยดึไปตดิไปแบก
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ดว้ยตวัของเราเอง ไมม่ใีครบงัคบัใหเ้ราไปแบก แต่ความหลงมนัหลอกใหเ้ราไปแบก ให ้

เราไปแสวงหาสิง่ต่างๆมาแบกกนั พวกเราโชคดทีีเ่กดิมาแลว้ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา 

ไดเ้จอคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดเ้หน็แบบฉบบัอนัดเีลศิของพระพทุธเจา้และพระอริย

สงฆส์าวกท ัง้หลาย ทีด่าํเนินชวีติแบบไมพ่ึง่พาอาศยัสิง่ต่างๆจากภายนอกมาใหค้วามสุข 

แต่แสวงหาความสุขภายใน ดว้ยการบาํเพญ็บญุบารม ี คุณงามความดที ัง้หลาย อย่างที่

ท่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เป็นการกระทาํทีถู่กตอ้ง ทีค่วรส่งเสริมและควร

ปฏบิตัใิหม้มีากยิง่ขึ้นไป รบัรองไดว้า่ความสุขในจติใจของท่านจะมเีพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนถงึจดุสูงสุด ทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงัอย่างแน่นอน ไม่ชา้ก็เร็ว จงึขอฝากเรื่องการบาํเพญ็

บญุบารมอีย่างสมํา่เสมอน้ี ใหท้่านนาํไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ความสุขทีแ่ทจ้ริงทีจ่ะ

ตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๖๕ 

ดบัทกุขด์ว้ยธรรมโอสถ 
๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

การมาวดัเพือ่มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เป็นเหมอืนกบั

การใหย้าป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บทางดา้นจติใจ คอืความทกุข ์ ความเศรา้หมอง ความ

เสยีใจ ความกงัวล ความวุ่นวายใจต่างๆ ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะระงบัหรือป้องกนัความ

ทกุขใ์จได ้ นอกจากบญุและกศุลเท่านัน้ การมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอจงึเป็นเหมอืนกบั

การมารบัยาไปรบัประทาน เหมอืนกบัไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะท่านผูท้ีม่อีายุมากแลว้ 

จะตอ้งไปโรงพยาบาลอยู่เสมอๆ เพราะแพทยจ์ะตอ้งนดัใหไ้ปตรวจไปรบัยา เมือ่มอีายุ

มากแลว้ก็จะมโีรคภยัเบยีดเบยีนอยู่เรื่อยๆ จาํเป็นตอ้งไปหาหมอ ตอ้งมยีารบัประทาน

เพือ่จะไดค้วบคุมโรคภยัต่างๆ ไมใ่หก้าํเริบจนทาํลายชวีติได ้ ฉนัใดการมาวดั มาทาํบญุ

ทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรม ก็เป็นการมารบัยา คอืธรรม

โอสถของพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ซึง่เป็นเหมอืนกบัหมอทีเ่คยไดร้บั

ประโยชนจ์ากยาธรรมโอสถแลว้ ไดเ้หน็คุณอนัวเิศษทีส่ามารถยกจติใจของท่านใหอ้ยู่

เหนือความทกุขต่์างๆได ้ ไมว่า่จะเป็นความทกุขท์ีเ่กดิจากการพลดัพรากจากกนัก็ด ีทกุข ์

ทีเ่กดิจากการประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาท ัง้หลายก็ด ี จะไมส่ามารถเขา้มาเหยยีบยํา่

ทาํลายจติใจไดเ้ลย เพราะธรรมโอสถเป็นเหมอืนเกราะคุม้กนัจติใจ ไมใ่หค้วามทกุข ์

ต่างๆ เขา้มาเบยีดเบยีน  

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก ไดพ้สูิจนไ์ดส้มัผสัธรรมโอสถทีว่เิศษน้ีแลว้ จงึได ้

นาํเอามาเผยแผ่ เอามาแจกจ่ายใหก้บัพวกเรา ซึง่เปรียบเหมอืนกบัคนไขท้ีย่งัไมม่ี

ภูมคุิม้กนั เมือ่ถูกโรคภยัของจติใจเขา้มากระทบ ก็จะตอ้งทกุขต์อ้งทรมานใจ แต่ถา้

ไดร้บัการดูแลดว้ยธรรมโอสถ ทีเ่ป็นเหมอืนกบัการรบัประทานยาหรือการฉีดยาป้องกนั

โรคภยัต่างๆแลว้ ก็จะมภูีมคุิม้กนั ทาํใหส้ามารถต่อสูก้บัทกุขช์นิดต่างๆได ้ ใจก็เป็น



12 
 

เหมอืนกบัร่างกาย ทีต่อ้งมภูีมคุิม้กนัเช่นเดยีวกนั ยาทีจ่ะสรา้งภูมคุิม้กนัใหก้บัจติใจกค็อื 

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหห้ม ัน่ทาํความด ี ละการกระทาํบาปและ

ชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม อย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง ไมใ่ช่ปีหน่ึงจะมากนัสกัครัง้หน่ึง แลว้ก็ไม่

รบัยาไปใหค้รบดว้ย ส่วนใหญ่จะมแีต่ทาํบญุตกับาตรถวายทาน แลว้ก็กลบับา้นไป ไม่

สนใจทีจ่ะรกัษาศีล ไมส่นใจทีจ่ะภาวนา ไมส่นใจทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทีเ่ป็นเหมอืนกบั

ยาชนิดต่างๆ ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการปกป้องคุม้ครองรกัษาจติใจไมใ่หค้วามทกุขต่์างๆ 

เขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายนัน่เอง ถา้รบัประทานยาเพยีงตวัเดยีวคอืการใหท้าน ก็จะไม่

เพยีงพอต่อการต่อตา้นความทกุขต่์างๆ จงึจาํเป็นตอ้งรบัประทานยาใหค้รบ  

เหมอืนกบัเวลาเป็นไขห้วดัไปหาหมอ หมอก็จะใหย้ามาสามสีช่นิด ถา้รบัยามาแลว้แต่

รบัประทานเพยีงชนิดเดยีว โรคก็จะไมห่าย ถา้หายก็ชา้ ตอ้งทรมานไปนาน แต่ถา้

รบัประทานยาใหค้รบ เพยีงไมก่ี่วนัโรคภยัไขเ้จ็บก็จะหายไป ฉนัใดธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้

ไดท้รงหยบิยืน่ใหก้บัพวกเราก็เป็นเช่นนัน้ เป็นเหมอืนยาหลายขนานหลายชนิด ทีต่อ้ง

เอาเขา้มาสู่จติสู่ใจดว้ยการศึกษาในเบื้องตน้ ตอ้งไดย้นิไดฟ้งั เหมอืนกบัหมอทีต่อ้งบอก

ใหร้บัประทานยาครัง้ละกี่เมด็ รบัประทานตอนไหน ยาบางชนิดก็รบัประทานตอนก่อน

อาหาร บางชนิดก็รบัประทานหลงัอาหาร บางชนิดก็รบัประทานวนัละเมด็ บางชนิดก็ตอ้ง

รบัประทานวนัละสีเ่วลาหลงัอาหาร เชา้ กลางวนั เยน็ และก่อนนอน เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งรู ้

ถา้รบัยามาแลว้ไมรู่ว้า่จะรบัประทานอย่างไร กนิผดิกนิถูกเขา้ไป โรคภยัแทนทีจ่ะหาย

กลบัมเีพิม่มากขึ้น เพราะแพฤ้ทธิ์ยา ฉนัใดธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีจ่ะมารกัษา

โรคใจ ก็ตอ้งศึกษาเสยีก่อน คอืฟงัเทศนฟ์งัธรรมหรืออ่านหนงัสอืธรรมะ เพือ่จะไดรู้ว้า่

จะตอ้งทาํอย่างไร ถงึจะเอาธรรมโอสถทีว่เิศษเขา้มาสู่ใจได ้ ถา้ไมไ่ดศึ้กษาไม่ไดป้ฏบิตั ิ

หรือปฏบิตัไิมถู่กทาง ก็จะไมส่ามารถนาํเอาธรรมโอสถทีว่เิศษเขา้สู่จติใจได ้ ต่อใหย้าจะ

วเิศษขนาดไหนก็ตาม หมอจะวเิศษจะเก่งขนาดไหนก็ตาม ก็ไมเ่กดิประโยชนก์บัคนไข ้

เพราะไมส่ามารถนาํเอายาเขา้สู่ร่างกายได ้ 
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ฉนัใดธรรมโอสถ ยารกัษาใจก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งเอาเขา้สู่ใจดว้ยการไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ 

คาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ เหมอืนกบัการอ่านฉลากยา ทีจ่ะบอกสรรพคุณและ

วธิีรบัประทาน และจะบอกวา่ถา้เกดิอาการแพข้ึ้นมาควรจะทาํอย่างไร ฉนัใดการศึกษาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็เป็นเหมอืนกบัการศึกษาถงึสรรพคุณของธรรมโอสถ ศึกษาวธิี

ทีจ่ะนาํเอาธรรมโอสถเขา้ไปสู่ใจ และถา้เกดิมปีญัหาต่างๆ ทีเ่กดิจากการนาํเอาธรรม

โอสถเขา้สู่ใจ ก็จะไดรู้จ้กัวธิีแกไ้ข เพราะธรรมโอสถก็เป็นเหมอืนยาทีต่อ้งรบัประทานให ้

ถูกวธิี ใหถู้กเวลา ถงึจะเกดิประโยชนเ์กดิผลอย่างสูงสุด ถา้รบัประทานแบบสุ่มสีสุ่่มหา้ 

อยากจะรบัประทานก็รบัประทาน ไมอ่ยากรบัประทานก็ไมร่บัประทาน หรืออยากจะให ้

หายเร็วๆ ก็รบัประทานไปท ัง้กาํมอื อย่างน้ีโรคแทนทีจ่ะหายกลบัทาํใหต้ายได ้ เพราะกนิ

ยาเกนิขนาด ฉนัใดการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เป็นเช่นนัน้ ตอ้ง

มคีวามพอด ี เรียกวา่มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ไมเ่คร่งจนเกนิไป ไมห่ย่อน

จนเกนิไป ใหพ้อดกีบักาํลงัความสามารถ ถา้ยงัไมส่ามารถปฏบิตัขิ ัน้ทีสู่งกวา่ทีจ่ะปฏบิตัิ

ได ้ พอปฏบิตัไิปก็จะเกดิความทอ้แทเ้บือ่หน่าย ไมอ่ยากจะปฏบิตั ิ เพราะไมเ่หน็ผล จงึ

ตอ้งรูจ้กักาํลงัของตน เหมอืนกบัเวลายกของหนกั ตอ้งรูว้า่ยกไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ถา้ยก

มากกวา่ทีจ่ะยกได ้ ก็จะยกไมไ่หว ถา้ยกนอ้ยกวา่ทีย่กไดก้็จะเสยีเวลา แทนทีจ่ะยกได ้

มากๆ กลบัไปยกทลีะเลก็ทลีะนอ้ย งานก็เลยไมค่บืหนา้  

การดาํเนินตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็เป็นเช่นนัน้ เราตอ้งดูความสามารถ

ของเรา วา่สามารถทาํอะไรไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็พยายามทาํไปตามความสามารถก่อน 

แลว้ค่อยขยบัขึ้นไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ถา้เคยยกนํา้หนกัได ้๒๐ กโิลกรมัก็ขยบัขึ้นไปเป็น 

๒๒, ๒๔, ๒๖ ค่อยๆขยบัขึ้นไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จนรูส้กึวา่ไมไ่หวแลว้ก็หยุดก่อน เมือ่

ร่างกายไดพ้กัผ่อนจนมกีาํลงัวงัชาแลว้ ก็จะยกไดม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึรอ้ยกโิลกรมัก็

ได ้ แต่เวลาเริ่มตน้ถา้คดิวา่ตอ้งยกรอ้ยกโิลกรมัก็คงบอกวา่ไมไ่หวแน่ ก็จะไมอ่ยากยก

เลย ไมอ่ยากฝึกเลย ก็จะไมไ่ดพ้ฒันาร่างกายใหแ้ขง็แรง ใหส้ามารถยกรอ้ยกโิลกรมัได ้

แต่ถา้ค่อยๆทาํจากกาํลงัทีม่อียู่ มมีากนอ้ยเพยีงไรก็ยกไปก่อน แลว้ค่อยขยบัขึ้นไปที

ละโลสองโล จนในทีสุ่ดก็จะสามารถยกไดถ้งึรอ้ยกโิล ถา้คนอืน่ยกไดเ้ราก็ควรจะยกได ้

เหมอืนกนั ฉนัใดการปฏบิตัธิรรมตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็เป็นเช่นนัน้ 
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เป็นข ัน้เป็นตอนไป ต ัง้แต่อนุบาลจนถงึข ัน้ปริญญาเอก ตอ้งขยบัขึ้นไปตามความสามารถ 

ไมใ่ช่วา่พอเขาบอกวา่ตอ้งเรียนใหจ้บปริญญาเอก เรายงัไมท่นัเริ่มตน้เลย พอคิดถงึ

ปริญญาเอกก็คดิวา่ไมไ่หวแลว้ จะเรียนอย่างไรไหว แต่ถา้เขาบอกวา่ไมไ่ดใ้หไ้ปเรียน

ปริญญาเอกเลย ตอนตน้ก็เรียนอนุบาลก่อน แลว้ค่อยขยบัขึ้นประถม ขึ้นมธัยม ขึ้น

มหาวทิยาลยัจนจบปริญญาตรีก่อน แลว้ค่อยเรียนต่อโท แลว้ค่อยเรียนปริญญาเอก  

ฉนัใดการบาํเพญ็เพือ่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ในทางพระพทุธศาสนาก็ตอ้ง

ปฏบิตัเิป็นข ัน้เป็นตอนไป ไมใ่ช่จะใหอ้อกบวชกนัทกุคนเลย ใหส้ละทกุสิง่ทกุอย่าง สามี

ภรรยาบตุรธิดา ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง แลว้ก็มาถอืศีล ๒๒๗ ขอ้ ถอืธุดงควตัร 

รบัประทานอาหารวนัละหน่ึงมื้อ อย่างน้ีไมใ่ช่ฐานะทีท่กุคนจะทาํกนัได ้ เพราะไดศึ้กษาได ้

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน มามากนอ้ยต่างกนัในแต่ละภพในแต่ละชาต ิ เหมอืนกบั

เรียนหนงัสอื ทีแ่ต่ละคนก็ไดเ้รียนมามากนอ้ยต่างกนั บางคนก็เรียนจบแค่มธัยม บาง

คนจบแค่ประถม บางคนจบแค่ปริญญาตรี เวลาไปเรียนต่อจงึต่างกนั คนทีจ่บประถม

แลว้ก็ไปเรียนชัน้มธัยมต่อ คนทีจ่บมธัยมก็ไปเรียนมหาวทิยาลยั จบปริญญาตรีกไ็ป

เรียนปริญญาโท ปริญญาโทก็ไปต่อปริญญาเอก เป็นข ัน้ๆไป ตามความสามารถของแต่

ละคน คนเราเกดิมาในชาตน้ีิจงึมคีวามแตกต่างกนั บางคนทาํไดแ้ต่ทาํบญุใหท้านเท่านัน้ 

ยงัไมส่ามารถรกัษาศีลได ้ บางคนก็ทาํไดท้ ัง้ทานและรกัษาศีลควบคู่กนัไปดว้ย แต่รกัษา

ไดเ้พยีงศีล ๕ เท่านัน้ บางคนก็รกัษาไดท้ ัง้ศีล ๕ และศีล ๘ วนัธรรมดาก็รกัษาศีล ๕ 

วนัพระก็รกัษาศีล ๘ บางคนก็สามารถรกัษาศีล ๘ ไดต้ลอดเวลา บางคนก็สามารถออก

บวชไดเ้ลยไมต่อ้งอยู่บา้นต่อไป บางคนสามารถนัง่สมาธิเป็นช ัว่โมงๆ ปฏบิตัธิรรมเดนิ

จงกรมไดเ้ป็นช ัว่โมงๆ  

วนัท ัง้วนัไมต่อ้งทาํอะไรเลยนอกจากนัง่สมาธิกบัเดนิจงกรม ทาํจติใจใหส้งบใหเ้กดิ

ปญัญา ใหรู้ค้วามเป็นจริงของชวีติ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัเป็น

ธรรมดา เกดิมาแลว้ตอ้งเจอกบัสิง่ต่างๆ ทีไ่มป่รารถนากนัเป็นธรรมดา เพราะชวีติเป็น

อย่างน้ี ถา้รูธ้รรม ไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจแลว้ เวลาเกดิการพลดัพรากจากกนั เวลาตอ้ง

เผชญิกบัสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา ใจจะไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะสามารถทาํใจใหน่ิ้งเฉย
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ได ้ เพราะรูล้ว่งหนา้ไวก่้อนแลว้วา่จะตอ้งเกดิเหตกุารณ์เหลา่น้ีขึ้นมา จงึเตรียมตวัเตรียม

ใจไวก่้อน เมือ่เตรียมตวัเตรียมใจแลว้ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร ถา้ยงัเตรียมตวัยงัทาํใจไมไ่ด ้

ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ตอ้งจากกนั ท ัง้ๆทีรู่ว้า่จะตอ้งเจอสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา ก็เป็นเพราะวา่ยงัไมเ่คย

ทาํใจใหน่ิ้งใหส้งบใหว้างเฉย จงึตอ้งฝึกทาํสมาธิ ในเบื้องตน้ก็ไหวพ้ระสวดมนตไ์ปก่อน 

สวดไปภายในใจก็ได ้ ขอ้สาํคญัตอ้งมสีต ิ รูอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ สวดไปนานๆ สวดสกั

ครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง แลว้ใจจะน่ิงเฉย วางเฉยได ้มกีาํลงัทาํใจได ้ถา้ยงัทาํใจใหน่ิ้งให ้

เฉยไมไ่ด ้ เวลาไปเจอกบัสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา เวลาทีต่อ้งสูญเสยีสิง่ทีร่กัไป จะทาํใจไมไ่ด ้

ท ัง้ๆทีรู่อ้ยู่วา่เป็นธรรมดา แต่กห็กัหา้มจติใจ ไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่หวุ้น่วายไมไ่ด ้ เพราะไมเ่คย

ทาํใจใหน่ิ้ง ใหว้างเฉย มแีต่ปลอ่ยใหใ้จไปไขวค่วา้สิง่ต่างๆทีต่อ้งการอยู่เรื่อยๆ พอไม่

ตอ้งการสิง่ทีป่รากฏขึ้นมา ก็ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร หนีไปทางไหนก็หนีไมพ่น้ เพราะมนัฝงัอยู่

ในใจ  

เรื่องราวต่างๆถงึแมจ้ะเกดิขึ้นไปแลว้ แต่กย็งัตดิใจฝงัใจอยู่ สรา้งความทกุข ์ สรา้งความ

วุน่วายใจใหก้บัเราอยู่ เพราะไมรู่จ้กัหยุดคดิ ถงึเรื่องราวทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความ

วุน่วายใจ ยิง่คดิก็ยิง่ทกุข ์ท ัง้ๆทีไ่มอ่ยากจะคดิ แต่ก็หา้มไมใ่หค้ดิไมไ่ด ้เพราะไมเ่คยฝึก

ทาํใจใหน่ิ้ง ใหห้ยุด ไมใ่หค้ดิเรื่องราวต่างๆนัน่เอง การฝึกทาํสมาธจิงึเป็นเรื่องทีส่าํคญั

มาก ทีไ่มค่วรมองขา้มไป อย่าไปคดิวา่มปีญัญาแลว้จะสามารถทาํใจได ้ ขณะน้ีเราทาํใจ

ไดว้า่ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งจากกนั ตอ้งสูญเสยีสิง่นัน้สิง่น้ีไป แต่พอถงึเวลาที่

เกดิขึ้นจริงๆ ยงัจะทาํใจสบายๆแบบทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ีไดห้รือไม ่ ถา้ทาํไดก้็จะสบายใจ 

ถา้ทาํไมไ่ดก้็จะลาํบากจะทกุขม์าก จงึควรหดัทาํสมาธิใหม้ากๆ ใหส้ามารถควบคุมใจให ้

น่ิงเฉยได ้ ถา้ไมอ่ยากจะคดิเรื่องอะไรก็สามารถระงบัได ้ ดว้ยวธิีการงา่ยๆ เช่นสวดมนต์

ไปก็ได ้เวลามเีรื่องมาสรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรา แทนทีจ่ะไปคดิถงึอยู่เรื่อยๆ ก็หนัมา

สวดมนตไ์ปเรื่อยๆแทน พอสวดมนตไ์ปเรื่อยๆแลว้ เรื่องทีส่รา้งความวุน่วายใจก็จะไม่

สามารถเขา้มาสู่ใจได ้ เมือ่ไมเ่ขา้มาสู่ใจก็จะไมร่บกวนใจ ไมส่รา้งความวุน่วายใจ ถงึแม ้

เรื่องจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็เป็นเรื่องภายนอกใจ ก็เหมอืนกบัอยู่ในหอ้งปรบัอากาศ 

ถงึแมข้า้งนอกจะรอ้นขนาดไหนก็ตาม ความรอ้นก็ไมส่ามารถเขา้มาสู่ภายในหอ้งได ้

ภายในหอ้งจะมแีต่ความเยน็สบาย  
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ใจของเราก็เช่นเดยีวกนั ถา้ทาํสมาธิจนใจสงบ ก็เป็นเหมอืนกบัตดิเครื่องปรบัอากาศ

ใหก้บัใจ ถงึแมจ้ะมเีหตกุารณ์ต่างๆ จะรอ้นแรงขนาดไหน จะรุนแรงขนาดไหน ก็อยู่

ภายนอก จะไมเ่ขา้มาสู่ภายในใจ อย่างมากเหตกุารณ์ต่างๆจะทาํไดก้็คอื ทาํลาย

ทรพัยส์นิสมบตัขิา้วของและชวีติ ไมว่า่จะเป็นชวีติของเราหรือชวีติของคนทีเ่รารกั แต่จะ

ไมส่ามารถทาํลายความสุขในใจไดเ้ลย ถา้มสีมาธิ มคีวามม ัน่คงอยู่ในความสงบ จะเกดิ

อะไรขึ้นกบัใครก็ตาม กบัเราก็ด ี กบัคนอืน่ก็ด ี กบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็ด ี

ก็ปลอ่ยใหเ้กดิขึ้นไดอ้ย่างสบายใจ ในเมือ่ไมส่ามารถทาํอะไรไดแ้ลว้ จะไปเดอืดรอ้นไป

วุน่วายใจไปทาํไม ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เสยีของแลว้ เสยีคนแลว้ อย่าไปเสยีใจ อย่าไป

เจ็บใจ เพราะเราสามารถรกัษาใจไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หเ้สยีใจได ้ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ดว้ยการ

ฝึกทาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็เจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ สอนตนอยู่เรื่อยๆ วา่สกัวนัหน่ึงทกุ

สิง่ทกุอย่างก็ตอ้งจบ ทกุสิง่ทกุอย่างกต็อ้งหมดไป ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นไปอย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

มพีระนิพพานกบัการเวยีนวา่ยตายเกดิทีไ่มม่ทีีส่ิ้นสุด เป็น ๒ ทางเลอืกคือ ๑. ไปทาง

ธรรมะกจ็ะไปสู่พระนิพพาน ไปสู่ความสุขตลอดอนนัตกาล ไมม่กีารเปลีย่นแปลง มแีต่

ความสุขไปตลอด ไมม่กีารสิ้นสุด ๒. ไปทางโลกอย่างทีพ่วกเราไปกนัอยู่ในขณะน้ี ก็ไปสู่

การเวยีนวา่ยตายเกดิแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไปสู่ความทกุขท์ีเ่กดิจากความเกดิแก่เจ็บ

ตาย จากการพลดัพรากจากกนั ก็ไมม่ทีีส่ิ้นสุดเหมอืนกนั เป็นความทกุขท์ีพ่วกเราได ้

ผ่านมาแลว้นบัไมถ่ว้นและจะเป็นความทกุขต่์อไปแบบนบัไมถ่ว้น แบบไมม่ทีีส่ิ้นสุด

เช่นเดยีวกนั  

เราจงึตอ้งเลอืกทางเดนิวา่จะไปทางไหนด ี ทางไปสู่ความสุขตลอดอนนัตกาล หรือทาง

ไปสู่ความทกุขต์ลอดอนนัตกาล ก็เป็นทางเลอืกของเรา เราตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจ ถา้

ตอ้งการความสุขตลอดอนนัตกาล ก็ตอ้งไปทางทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ไดด้าํเนินไป ท่านเป็นเพยีงผูส้อนเรา ชี้ทางใหก้บัเรา เขยีนแผนทีใ่หเ้รา บอกเรา

วา่วธิีทีจ่ะไปถงึจดุหมายปลายทางน้ีไปอย่างไร เรามทีางเลอืกแลว้ ไม่เหมอืนกบัคนทีไ่ม่

รูจ้กัพระศาสนา ไมเ่คยเจอพระพทุธศาสนา หรือเจอแต่ก็ไมรู่ว้า่ศาสนามไีวท้าํไม เป็น

เหมอืนกบัคนทีไ่มม่แีผนทีน่าํทาง ไมม่คีนชี้ทาง เป็นคนดอ้ยโอกาส สูพ้วกเราไมไ่ดท้ีไ่ด ้

เจอแผนที ่ ไดเ้จอคนชี้ทางแลว้ ตอนน้ีก็อยู่ทีต่วัเราวา่จะเดนิไปไดม้ากนอ้ยเพยีงไร หรือ
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วา่ยงัมคีวามรกั มคีวามยนิดกีบัทางโลกอยู่ ทางแห่งความทกุขอ์ยู ่ จงึยงัไมก่ลา้มาทางน้ี

กนั เพราะยงัรกักบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ ทีเ่กดิขึ้นก่อนทีจ่ะไดร้บัความทกุข ์ ความสุขที่

เราไดส้มัผสัเมือ่จางหายไป ก็จะมคีวามทกุขต์ามมาแทนที ่ เช่นเรารกัใครสกัคนหน่ึง

มากๆ แลว้เกิดตอ้งจากเราไปดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง เราจะสูญเสยีความสุขทีไ่ดร้บัจากคนนัน้ 

มแีต่ความทกุขค์วามเศรา้โศกเสยีใจตามมา ถา้ไมเ่คยฝึกทาํใจเลย ดไีมด่อีาจจะไม่

สามารถทนอยู่ต่อไปได ้อาจจะตอ้งทาํลายชวีติของเราไป เพราะทนกบัความทกุขใ์จความ

วา้เหวใ่จไมไ่ดน้ ัน่เอง  

น้ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งคาํนึงตอ้งพนิิจพจิารณาอยูเ่รื่อยๆ เพือ่สรา้งภูมคุิม้กนัความทกุข ์ เริ่ม

ต ัง้แต่การทาํบญุใหท้าน ทีจ่ะพาใหเ้ราเขา้สู่การรกัษาศีลต่อไป เมือ่รกัษาศีลไดแ้ลว้ก็

อยากจะทาํจติใจใหส้งบ ทาํสมาธ ิ เพราะเหน็คุณค่าของความสงบทีเ่กดิจากการรกัษาศีล 

ทีเ่กดิจากการทาํบญุใหท้าน วา่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง และอยากจะไดม้ากเพิม่ขึ้นไปอกี ก็

ตอ้งภาวนา นัง่ทาํสมาธิและเจริญปญัญา เพราะเป็นวธิีสรา้งความสงบใหก้บัจติใจไดเ้ต็ม

รอ้ย แต่ตอ้งเริ่มตน้จากชัน้ประถมขึ้นไปก่อน ทาํบญุใหท้านอยู่เรื่อยๆ อย่าเสยีดายเงนิ

เสยีดายทองทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ ไมม่คีวามจาํเป็นกบัเรา ก็เอามาทาํบญุทาํทาน แลว้ก็

รกัษาศีล ไมว่า่จะทาํอะไรก็ไมเ่บยีดเบยีน ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะจะ

ยอ้นกลบัมาหาเรา เป็นเหมอืนเงา หรือเป็นเหมอืนกบักระจกทีส่ะทอ้นการกระทาํของเรา 

เวลาเรายนืทีห่นา้กระจกทาํหนา้บึ้งตงึ คนทีอ่ยู่ในกระจกก็ทาํหนา้บึ้งตงึ เวลายิ้มคนทีย่นื

อยู่ในกระจกก็ยิ้ม ฉนัใดถา้เราไมเ่บยีดเบยีน ไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ ทกุขน์ ัน้ก็จะ

ไมก่ลบัมาหาเรา เมือ่ไมม่ทีกุขท์ีเ่กดิจากการกระทาํบาป การกระทาํผดิศีลผดิธรรม ใจก็

สงบ ใจก็สบาย ก็ทาํใหท้าํสมาธิไดง้า่ยขึ้น เวลานัง่ทาํสมาธิจะงา่ยกวา่คนทีม่คีวามทกุข ์

ความวุน่วายใจ ทีเ่กดิจากการทาํผดิศีลผดิธรรม เมือ่ทาํจติใหส้งบแลว้ ก็จะมกีาํลงัทีจ่ะ

ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พรอ้มทีจ่ะรบักบัสภาพต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น  

ไมว่า่จะเป็นการสูญเสยี หรือการเผชญิกบัสิง่ทีเ่ลวรา้ยขนาดไหนก็ตาม จะสามารถเผชญิ

กบัมนัไดอ้ย่างสบาย เหมอืนกบัมเีครื่องปรบัอากาศอยู่ในใจของเรา ขา้งนอกจะวุน่วาย 

จะรอ้นขนาดไหน ก็ไมส่ามารถเขา้มาในใจได ้ ใจจะเยน็จะสบาย น้ีคอือานิสงสข์องธรรม
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โอสถทีพ่วกเรามารบักนัในวนัน้ี เรามารบัธรรมโอสถเพือ่นาํเอาไปปฏบิตั ิ ตามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้ความทกุขต่์างๆ ท ัง้หลายก็จะค่อยหมดไป จะห่างไกลจาก

ใจไปจนไมม่หีลงเหลอือยู่เลย น้ีคอือานิสงสข์องธรรมโอสถ ของการรบัประทานยาของ

พระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จงึขอใหท้่านมคีวามเชื่อม ัน่ในยาน้ีและนาํไป

รบัประทานอย่างสมํา่เสมอ ดว้ยการมาวดัอย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยก็อาทติยล์ะครัง้หน่ึง 

หรือถา้มากกวา่นัน้ไดย้ิง่ด ีถา้มาอยู่วดัปฏบิตัธิรรม รกัษาศีล ๘ ไดก้็ยิง่ด ีหรือถา้จะบวช

ไดก็้ยิง่ดใีหญ่ เป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนสามารถขยบัขึ้นไปได ้ จากข ัน้ตํา่ไปสู่ข ัน้สูง ถา้มคีวาม

พยายามแลว้ความสาํเร็จย่อมเป็นสิง่ทีต่ามมาอย่างแน่นอน จงึขอฝากเรื่องการมารบัยา

ธรรมโอสถอย่างสมํา่เสมอ ใหท้่านนาํไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมา

ต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๖ 

ของฝาก ของยมื 
๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

การเขา้วดัอย่างสมํา่เสมอจะทาํใหเ้ราฉลาดขึ้น มปีญัญาความรูม้ากขึ้น เพราะสิง่ทีไ่ดย้นิที่

วดัเป็นสิง่ทีม่คุีณค่า ทีจ่ะไมไ่ดย้นิจากทีอ่ืน่ๆ เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการจะพฒันา

สตปิญัญาของตน ใหฉ้ลาดรอบรูใ้หท้นักบัเหตกุารณ์ต่างๆ ใหส้ามารถรบักบัสภาพต่างๆ

ไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น ไมห่วาดกลวั เพราะถา้รูค้วามจรงิแลว้ก็จะไมม่อีะไรน่า

หวาดกลวั น่าสะทกสะทา้นแต่อย่างใด การทีพ่วกเรามคีวามหวาดกลวั มคีวามสะทก

สะทา้น มคีวามหว ัน่ไหวกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นแลว้ก็ด ี ทีย่งัไมเ่กดิขึ้นก็ด ี ก็เป็น

เพราะขาดสตปิญัญาความรูท้างพระพทุธศาสนานัน่เอง ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่

ต่างๆวา่เป็นอย่างไร แต่ถา้ไดม้าวดัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ ก็จะเขา้ใจวา่ไม่มี

อะไรในโลกน้ีเป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของเรา ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่เป็นอยู่น ัน้ เป็น

เหมอืนของทีย่มืมา ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้ริง ถา้รูอ้ย่างน้ีก็จะไดท้าํใจใหถู้กตอ้ง 

ปฏบิตักิบัสิง่ต่างๆใหถู้กตอ้ง ถา้เรารูว้า่มขีองอยู่ชิ้นหน่ึงเป็นของคนอืน่ฝากไว ้ ใหเ้รายมื

ใช ้ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งมาเอาคนืไป เราก็จะไมย่ดึไมต่ดิ ไมห่วงแหน ไมถ่อืวา่เป็นของเรา 

เวลาทีเ่ขามาเอาคนืไป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมห่วาดกลวัไมท่กุขแ์ต่อย่างใด เพราะรูอ้ยู่

ต ัง้แต่ตน้แลว้วา่เป็นของคนอืน่ สกัวนัหน่ึงเขาก็จะมาเอาคนืไป เราก็คนืเขาไปอย่างสบาย

อกสบายใจ ไมเ่สยีอกเสยีใจ ไมร่อ้งห่มรอ้งไหแ้ต่อย่างใด เพราะรูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นของเรา  

น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายทรงรูท้รงเหน็ เมือ่ไดศึ้กษาและ

ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิเจริญวปิสัสนา รกัษาศีล ทาํบญุใหท้าน ก็จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

ในโลกน้ีไมไ่ดเ้ป็นของใครเลย ทกุสิง่ทกุอย่างมาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น

ร่างกายของเราก็ด ี ร่างกายของคนอืน่ก็ด ี สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็ดทีีม่อียู่ในโลกน้ี 

ลว้นมาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้สิ้น มารวมตวักนัเป็นสิง่ต่างๆ เป็นตน้ไม ้ เป็นตน้หญา้ เป็น
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สตัว ์ เป็นคน มาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้สิ้น ถา้พจิารณาอย่างละเอยีดต ัง้แต่ตน้จนจบ กจ็ะ

เหน็วา่เป็นอย่างนัน้จริงๆ เช่นตน้ไมม้าจากไหน ก็จากเมลด็ทีฝ่งัไวใ้นดนิ พอไดน้ํา้ได ้

อากาศไดแ้ดด ก็ค่อยๆ เจริญเตบิโตขึ้นมาจนเป็นตน้ไมใ้หญ่ เมือ่ตายไปก็กลบัคนืสู่ดนิ

นํา้ลมไฟไป ไมไ่ดเ้ป็นตน้ไมไ้ปตลอด ฉนัใดร่างกายของเราก็เป็นแบบเดยีวกนั มาจาก

ดนินํา้ลมไฟเช่นเดยีวกนั โดยผ่านทางอาหารทีเ่รารบัประทาน ก็มาจากดนินํา้ลมไฟ เช่น

ขา้วทีเ่รารบัประทานก็มาจากตน้ขา้ว ตน้ขา้วก็ตอ้งมดีนิ มแีดด มลีม มนีํา้ จงึจะโตขึ้นมา

เป็นตน้ขา้ว แลว้ก็ออกรวงขา้วเป็นเมลด็ขา้ว เมือ่เอาเมลด็ขา้วมารบัประทาน ก็

เปลีย่นเป็นอาการ ๓๒ ทีม่อียู่ในร่างกายของเรา มผีม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงัเป็นตน้ 

ถา้ไมร่บัประทานขา้วเขา้ไป จะมร่ีางกายอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ีไดไ้หม ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้

เพราะการเจริญเตบิโตของร่างกายตอ้งอาศยัอาหารเป็นเครื่องสนบัสนุนนัน่เอง เมือ่

ร่างกายเจริญเต็มทีแ่ลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งตายไป ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟเช่นเดยีวกนั  

เวลาตายไปแลว้ นํา้ทีม่อียู่ในร่างกายก็ตอ้งไหลออกมา ลมก็ออกมา ไฟคอืความรอ้นก็

ออกมา ถา้ไปจบัร่างกายของคนตายจะแตกต่างกบัคนเป็น คนเป็นจะมคีวามอบอุ่น

เพราะยงัมธีาตไุฟอยู่ แต่คนตายจะไมม่คีวามอุ่นอยู่เลย จะมแีต่ความเยน็ เพราะธาตไุฟ

ไดอ้อกจากร่างกายไปหมด เหลอืแต่ธาตดุนิคอืส่วนทีแ่ขง็ เช่นกระดูก หนงั เน้ือ ต่อไปก็

แหง้กรอบ กลายเป็นขี้ฝุ่ นขี้ดนิไปในทีสุ่ด ถา้พจิารณาอย่างละเอยีดแลว้ จะเหน็วา่

ร่างกายก็เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง ไมไ่ดม้ตีวัเราอยู่ในร่างกายน้ีเลย ตวัเราน้ีมาจาก

อะไร ก็มาจากใจทีม่าครอบครองร่างกายขณะทีเ่ริ่มก่อตวัขึ้นมา หลงัจากทีไ่ดร้บัธาตขุอง

พ่อกบัแมม่าผสมกนั ก็จะมใีจทีต่ายจากชาตก่ิอนมาครอบครอง จงึเกดิการปฏสินธิขึ้นมา

เป็นรูปร่าง เป็นทารกอยู่ในครรภ ์ก็อาศยัอาหารทีอ่ยู่ในร่างกายของคุณแม ่ มาหลอ่เลี้ยง

ร่างกายของทารกใหเ้จริญเตบิโต เมือ่โตเต็มทีแ่ลว้ก็ตอ้งคลอดออกมา ก็มกีารเกดิทีค่รบ

ท ัง้ ๒ ส่วน คอืร่างกายและจติใจ จติใจไมไ่ดม้าจากพ่อจากแม ่ร่างกายมาจากพ่อจากแม ่

แต่จติใจมาจากดวงวญิญาณของผูท้ีต่ายไปแลว้จากชาตก่ิอน อย่างพวกเราเมือ่ตายไป

ดวงวญิญาณก็ออกจากร่างไป ก็ไปแสวงหาร่างใหม ่ ชาตก่ิอนเราตายไปแลว้ ก็ออกจาก

ร่างไปแสวงหาร่างใหม ่ จนในทีสุ่ดก็ไดร่้างกายของมนุษย ์ จงึเกดิเป็นมนุษย ์ แลว้ก็มา

หลงมายดึมาตดิวา่เป็นตวัเรา เป็นของเรา  
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พอตอ้งจากร่างกายไป ตอ้งตายไป ก็รอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ทกุขใ์จ วุน่วายใจ 

เพราะไมม่ใีครบอกวา่ร่างกายไมใ่ช่ของเรา เป็นของทีไ่ดร้บัมาจากคุณพ่อคุณแม ่แต่จะไม่

อยู่กบัเราไปตลอด เป็นเหมอืนของฝาก ธรรมชาตคิอืดนินํา้ลมไฟมาฝากเราไว ้ แลว้สกั

วนัหน่ึงก็จะเอากลบัคนืไป ถา้เรารูว้า่เป็นอย่างน้ี ก็จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน

ลว่งหนา้ วา่ร่างกายของเราน้ีสกัวนัหน่ึงตอ้งคนืเขาไป ตอ้งคนืธรรมชาต ิ คนืดนินํา้ลมไฟ

ไป ถา้รูแ้ลว้ก็เป็นเหมอืนกบัของทีย่มืมา ตอ้งคนืเจา้ของไป เราก็ไมห่ลงยดึตดิวา่เป็นของ

เรา เราก็เตรียมตวัเตรียมใจ คอยวนัเวลาทีเ่จา้ของจะมาเอาคนืไป ก็คนืเขาไปเท่านัน้เอง 

ก็ไมเ่หน็มปีญัหาอะไร เราก็อยู่อย่างมคีวามสุขกบัของทีเ่ขาฝากไว ้เราก็เอามาใช ้เอามาทาํ

ประโยชนไ์ปเรื่อยๆ พอถงึวนัทีเ่ขาจะมาเอาคนืไปก็คนืเขาไป ก็ไมเ่หน็จะมปีญัหาอะไร 

ร่างกายของเราก็ดหีรือสมบตัต่ิางๆทีเ่รามอียู่ก็ด ี ก็เป็นอย่างนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นของเรา เป็น

ของฝาก เราก็ดูแลรกัษาและนาํไปใชป้ระโยชนเ์ท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้ ถา้ฉลาดก็เอามาทาํ

ประโยชนแ์ก่จติใจ ใหฉ้ลาดขึ้น รูม้ากขึ้น มกีาํลงัมากขึ้นทีจ่ะต่อสูก้บัความหลง ทีจ่ะคอย

หลอกลอ่ใหไ้ปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ ปญัหาของพวกเราก็คอื ใจของพวกเราไมม่กีาํลงัที่

จะสูก้บัความหลง ทีห่ลอกใหไ้ปยดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ ใหอ้ยากไดส้ิง่ต่างๆ โดยไมค่ดิเลย

วา่ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้ริง เป็นเพยีงของฝาก เป็นของยืมมา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนื

เขาไป  

น้ีคอืสิง่ทีเ่ราขาดกนั คอืสตปิญัญาและกาํลงัใจทีจ่ะต่อสูก้บัความหลง ท ัง้ๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งั

พระพทุธเจา้ทรงสอนอยู่บ่อยๆวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมม่ตีวัตน ไม่เป็นเรา ไมเ่ป็น

ของเรา ทกุสิง่ทกุอย่างมาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้สิ้น มใีจมาครอบครองแลว้ก็หลงคดิวา่เป็น

ของเรา เป็นตวัเรา ถา้ไดศึ้กษาไดป้ฏบิตัจินทาํใหจ้ติใจมกีาํลงัทีจ่ะต่อสู ้ ก็จะสามารถ

เอาชนะความหลงความยดึตดิได ้ เราก็จะไมไ่ปยนิด ี ไมไ่ปอยากไดอ้ะไรมาครอบครอง 

มาเป็นสมบตั ิ เพราะรูว้า่ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนืไปหมด ซึง่จะเป็น

เวลาทีท่กุขท์รมานมาก ถา้ไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้ แต่ถา้เรารูเ้ราก็จะไมไ่ปขวนขวาย

หาสิง่ต่างๆ มามากมายก่ายกองเกนิความจาํเป็น มไีวท้าํไมเงนิมากๆ ตายไปก็เอาไป

ไมไ่ดส้มบตัทิกุชิ้นทีม่อียู่ก็ตอ้งทิ้งใหค้นอืน่ไปหมด มไีวก้็มแีต่ความลาํบากลาํบนตอ้ง

คอยดูแลรกัษา ตอ้งห่วง ตอ้งหวง ไมม่คีวามสุขเลย แต่ไมค่ดิกนั เพราะถูกความหลง
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หลอกอยู่ตลอดเวลา หลอกใหค้ดิวา่ มสีิง่นัน้มสีิง่น้ีแลว้จะมคีวามสุข แต่เป็นความสุขใน

ขณะทีไ่ดม้าเท่านัน้ เวลาไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจ หลงัจากนัน้ก็เอาไปวางไวเ้ฉยๆ ไมไ่ดไ้ป

สนใจอกีต่อไป จงึมขีองเต็มบา้นไปหมด แต่ใจก็ยงัไมพ่อ ก็ยงัอยากจะไดอ้กีเพราะ

อยากจะสมัผสักบัความสุขในขณะทีไ่ดม้าเท่านัน้เอง แต่ก็ไมไ่ดม้องถงึความทกุขท์ีจ่ะ

ตามมา เมือ่มสีมบตัแิลว้ก็มคีวามหลงยดึตดิ มคีวามหวง ความห่วง มคีวามเสยีดาย

เวลาทีห่ายไป เวลาทีจ่ากไป ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดใ้ชม้นัเลย ถูกขโมยไปก็เสยีใจเสยีดาย เพราะถูก

ความหลงหลอกใหย้ดึใหต้ดินัน่เอง  

แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆ มา

เตอืนสตอิยู่เรื่อยๆวา่ ของทกุสิง่ทกุอย่างไมใ่ช่ของเรา เป็นของทีย่มืมา สกัวนัหน่ึงก็

จะตอ้งคนืไป เราก็จะไมก่งัวล ไมห่วง ไม่ห่วงกบัของต่างๆทีม่อียู่ เพราะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็ว

จะตอ้งจากเราไป แต่เราจะอยู่อย่างสบายใจ ไมวุ่น่วาย ไม่เดอืดรอ้นอะไร อยู่แบบไมต่อ้ง

มอีะไรมากมายก็อยู่ได ้ แต่ไมช่อบอยู่กนั ชอบอยู่แบบมอีะไรมากๆ มสีิง่ต่างๆมา

เอื้ออาํนวยความสุขความสบาย มพีดัลม มวีทิยุ มโีทรทศัน ์ มตูีเ้ยน็ ทีไ่มม่เีราก็อยู่ได ้

สมยัก่อนสมยัทีเ่มอืงไทยไมม่ไีฟฟ้า เราก็ไมม่ตูีเ้ยน็ ไมม่พีดัลม ไมม่โีทรทศัน ์ ไมม่วีทิยุ 

ไมม่เีครื่องปรบัอากาศ ปู่ย่าตายายของเราก็อยู่กนัมาไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย ไมเ่หน็มี

ปญัหาอะไร เพราะใจของเราสามารถอยู่ไดโ้ดยทีไ่มม่อีะไร เช่นใจของพระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตสาวก ทา่นก็อยู่แบบไมม่อีะไร บา้นก็ไมม่ ี สมยัก่อนพระไมม่วีดัอยู่กนั ส่วน

ใหญ่จะอยู่ตามถํา้ ตามโคนไม ้ อยู่ตามเรือนรา้ง ก็อยู่กนัได ้ พอมทีีห่ลบแดดหลบฝนก็

อยู่ไดแ้ลว้ มเีสื้อผา้เพยีงชดุเดยีวก็พอ คอืผา้ไตรจวีร ผา้ ๓ ผนื มผีา้นุ่ง ผา้ห่ม แลว้ก็ผา้

ห่มกนัหนาวอกีผนืหน่ึง เทา่น้ีก็พอเพยีงแลว้ น้ีคอืความจริงทีพ่วกเราไมค่่อยไดส้นใจ

ศึกษากนั ปลอ่ยใหค้วามหลงมาหลอกใหส้รา้งความสุขตามจนิตนาการของเรา ฝนัวา่มี

สิง่นัน้มสีิง่น้ีแลว้จะมคีวามสุข พอไดม้าก็สุขใจช ัว่ขณะหน่ึง แลว้ก็ตดิสิง่นัน้ไป เหมอืน

คนทีต่ดิยาเสพตดิ คนเราไมเ่สพยาเสพตดิก็อยูไ่ดแ้ละมคีวามสุขสบายกวา่คนทีต่ดิยา

เสยีอกี  
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ฉนัใดคนทีต่ดิโทรทศัน ์ ตดิวทิยุ ตดิอะไรต่างๆ ก็เป็นอย่างนัน้ คนทีไ่มต่ดิจะไม่

เดอืดรอ้นเหมอืนกบัคนทีต่ดิ คนทีต่ดิละครพอถงึเวลาก็ไปไหนไมไ่ด ้ตอ้งคอยดูละคร ดู

แลว้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ดูเพือ่ความเพลดิเพลนิ แลว้ก็ผ่านไป แลว้ก็มเีรื่องใหมม่าให ้

ตดิมาใหดู้อกี ก็เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆจนแก่ตาย ก็ยงัไมห่ยุด ยงัไมเ่จอความสุขทีแ่ทจ้ริง

สกัท ี ยงัมคีวามอยาก มคีวามตอ้งการดูสิ่งนัน้ดูสิง่น้ีอยู่เรื่อยๆ เพราะไมเ่ขา้ใจธรรมชาติ

ของใจ วา่ความสุขของใจอยู่ตรงไหน แต่ถา้ไดม้าพบพระพทุธเจา้ ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะรูว้า่ความสุขของใจไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่ภายนอก มมีากนอ้ย

เพยีงไรก็ไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง มแีต่จะใหค้วามทกุข ์ เพราะไปหลงไปยดึไปตดิ ตอ้ง

คอยกงัวลดูแลรกัษา ตอ้งหวง ตอ้งห่วง ตอ้งเสยีอกเสยีใจเวลาทีจ่ากไป พระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตสาวกจงึไมม่สีมบตัอิะไรเลย นอกจากสิง่จาํเป็นทีดู่แลรกัษาชวีติน้ีเท่านัน้เอง 

แต่สิง่ทีท่า่นม ีทีพ่วกเราไมม่กีนั ก็คอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ คอืความสงบของจติของใจน้ีเอง 

ถา้ใจสงบเมือ่ไรเราจะพบกบัความสุขเมือ่นัน้ เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีม่อียู่ในใจอยู่แลว้ 

เพยีงแต่ใจไมรู่ ้ แทนทีจ่ะพยายามทาํใจใหน่ิ้ง กลบัไปกวนใจดว้ยการคดิ ดว้ยการ

แสวงหา ดว้ยความอยากกบัสิง่ต่างๆ เมือ่ไดม้าแลว้ก็ตอ้งมาวุน่วายกบัการดูแลรกัษา ใจ

จงึไมเ่คยสมัผสัความสุขทีแ่ทจ้ริงเลย 

พระพทุธเจา้ตอนก่อนทีจ่ะทรงตรสัรู ้ ก็เป็นเหมอืนพวกเรา มสีมบตัขิา้วของเงนิทอง

มากมาย เป็นถงึราชโอรส มคีรบถว้นทกุอย่างเรื่องความสุขทางโลก แต่ทรงมคีวามฉลาด

จงึเหน็วา่ ความสุขเหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ จงึทรงพยายามศึกษาหาความรู ้ วา่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีไ่หน ก็ไดท้รงทราบวา่มพีวกนกับวชทีก่าํลงัแสวงหาความสุขที่

แทจ้รงิกนั หาความสุขจากความสงบของจติใจ ทีจ่ะสงบระงบัไดก้็ตอ้งกาํจดัสิง่ทีท่าํใหไ้ม่

สงบ คอืกเิลสตณัหาโมหะความหลงทีม่อียู่ในใจ ถา้อยากจะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็

ตอ้งกาํจดักเิลสตณัหาความหลงต่างๆ ใหห้มดไปจากจติจากใจ ดว้ยการปฏบิตัติามทาง

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงดาํเนินมา ตอ้งสละทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ สมบตัขิา้วของเงนิ

ทองต่างๆ สามภีรรยา แลว้ก็ออกบวชกนั ไปปฏบิตัธิรรม รกัษาศีล บงัคบักายวาจาใจ

ไมใ่หไ้ปทาํบาปทาํกรรม ทีจ่ะทาํใหท้กุขใ์หวุ้น่วายใจ แลว้ก็บาํเพญ็ภาวนา นัง่สมาธิทาํ

จติใจใหส้งบ ดว้ยการมสีตริะลกึถงึลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ หายใจ
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ออกก็รูว้า่หายใจออก ใหรู้อ้ยู่อย่างนัน้ ไมต่อ้งไปรูเ้รื่องอืน่ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ให ้

รูแ้ต่ลมหายใจเขา้ออก หรือจะบริกรรมพทุโธๆไปภายในใจก็ได ้ก็พทุโธๆไปเรื่อยๆ ไมใ่ห ้

ไปคดิอะไร เพราะถา้คดิแลว้ใจจะไมน่ิ่งไมส่งบ ถา้อยู่กบัลมหายใจเขา้ออกหรืออยู่กบัพทุ

โธๆไปเรื่อยๆแลว้ ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะสงบตวัลงไป เมือ่สงบแลว้เราจะรูท้นัทเีลยวา่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ตรงน้ีเอง  

เมือ่ก่อนน้ีเราหลงไปหาความสุขจากเงนิทอง จากขา้วของต่างๆ จากคนนัน้จากคนน้ี แต่

ไมไ่ดเ้จอความสุขแบบน้ีเลย เป็นความสุขทีล่ะเอยีด สุขมุเต็มไปดว้ยความอิม่ความพอ 

เพยีงแต่วา่ความสุขทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิอยู่ไดไ้มน่าน จติก็ตอ้งถอนออกมา แลว้ก็เริ่ม

ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ตามอาํนาจของความหลงทีผ่ลกัดนัใหไ้ปอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี จงึตอ้ง

ปฏบิตัธิรรมอกีข ัน้หน่ึง ทีเ่รียกวา่ปญัญาหรือวิปสัสนา ตอ้งคอยสอนจติสอนใจไมใ่หไ้ป

เอาสิง่ต่างๆทีอ่ยากไดม้า เพราะไมเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่เป็นความทกุข ์มกีารเกดิขึ้น

ต ัง้อยู่แลว้ดบัไป เราไดอ้ะไรมาวนัน้ีเราก็ดใีจ แต่พอมนัเสยีไป พงัไป หายไป จากเราไป 

เราก็ตอ้งเสยีอกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้น้ีคอืปญัญา คอืวปิสัสนา ทกุครัง้ทีอ่ยากจะไดอ้ะไร 

ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปหกัหา้ม ถามวา่จาํเป็นไหม ถา้จาํเป็นจริงๆ ก็เอามาไดเ้พราะยงัตอ้ง

ดาํรงชพีอยู่ เช่นลมหายใจ เรายงัตอ้งหายใจเขา้ออกอยู่ ถา้ไมม่ลีมหายใจเราก็อยู่ไมไ่ด ้

อย่างน้ีก็ตอ้งมลีมไวห้ายใจ อาหารก็ตอ้งมไีวร้บัประทาน เป็นของจาํเป็น แต่ของทีไ่ม่

จาํเป็น เช่นวทิยุ โทรทศัน ์ เครื่องปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ พดัลม อะไรต่างๆเหลา่น้ี ไมม่กี็อยู่

ได ้ถา้ไมจ่าํเป็นก็อย่าไปมดีกีวา่ แต่ถา้จาํเป็นตอ้งมกี็ตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจไว ้ ไมไ่ปยดึ

ไปตดิ ตอ้งพรอ้มใหจ้ากไป ถา้ไมพ่รอ้ม ไปหลงไปยดึไปตดิ ก็จะมแีต่ความทกุข ์ทางทีด่ี

ทีสุ่ดก็คอืไมม่ไีดจ้ะดกีวา่ เอาพระพทุธเจา้ เอาพระอรหนัตสาวกเป็นตวัอย่าง  

น้ีคอืเป้าหมายของพวกเรา ทีค่วรขยบัขึ้นไปๆ ควรลดละสิง่ต่างๆทีม่อียู่ใหน้อ้ยลง ไมไ่ป

สะสม ไปแสวงใหม้มีากขึ้น เพราะเป็นการเดนิผดิทาง ไมไ่ดเ้ดนิไปสู่ความสุข แต่ไปสู่

ความทกุข ์ ถา้ตอ้งการความสุขตอ้งลด ตอ้งละ ตอ้งตดั ใหม้นีอ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่าํเป็น ให ้

พอเพยีงต่อการดาํรงชวีติก็พอ แลว้ทุ่มเทเวลามากบัการรกัษาศีล กบัการภาวนาดกีวา่ 

มาต่อสูก้บัความโลภ ความอยากต่างๆ ความหลงต่างๆ ดว้ยการนัง่สมาธิและเจรญิ
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ปญัญา ถา้ทาํแบบน้ีแลว้ต่อไปความโลภ ความอยาก ความหลงต่างๆ จะเบาบางลงไป

เรื่อยๆ ทาํใหอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบายมากขึ้น ท ัง้ๆทีเ่มือ่ก่อนน้ีมอีะไรมากมายก่ายกอง แต่

หาความสุขไมเ่จอ มแีต่ความวุน่วายอยู่ตลอดเวลา แต่ตอนน้ีพอไดล้ดไดล้ะไดต้ดัความ

โลภ ความหลง ความอยากใหน้อ้ยลง อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ไมต่อ้งไปกดรีโมทเปิดดู

โทรทศัน ์ ไมต่อ้งออกไปดูหนงั ไมต่อ้งออกไปกนิเลี้ยง ไมต่อ้งไปเทีย่วทีน่ ัน้ ไมต่อ้งไป

เทีย่วทีน้ี่ เพราะไมม่คีวามอยากผลกัใหไ้ปนัน่เอง อยู่เฉยๆก็มคีวามสุขแลว้ เรื่องอะไร

ตอ้งไปเหน่ือยยากกบัการไปตามสถานทีต่่างๆทาํไม เวลาออกไปก็ดใีจ เพราะความอยาก

ไดส้มอยาก แต่พอกลบัมาแลว้เป็นอย่างไร เหน่ือยไหม เพลยีไหม รูอ้ย่างน้ีไมอ่อกไป

ดกีวา่ แต่ก็อยู่บา้นไมไ่ด ้ อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะสูก้บัความอยากกบัความ

หลงนัน่เอง แต่ถา้เอาพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง พยายามปฏบิตัอิย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ปฏบิตั ิ ก็จะมกีาํลงัทีจ่ะต่อสู ้ ทรงมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร ก็ทรงสละไป

หมด ทรงบาํเพญ็รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจรญิปญัญา พวกเราก็สามารถทาํได ้ ไมม่ใีครมา

หา้ม  

มตีวัเราเท่านัน้ทีห่า้มตวัเราเอง มคีวามหลงเท่านัน้ทีค่อยหา้มเราอยู่เสมอ แต่ถา้ไดน้ ัง่

วเิคราะหน์ัง่พจิารณาอย่างจรงิจงัแลว้ ก็จะตอ้งเดนิตามพระพทุธเจา้ เพราะเป็นทางเดยีว

เท่านัน้ ทีจ่ะใหค้วามสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมเ่ช่นนัน้แลว้ชวีติของเราก็จะเป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุ

วนัน้ี เป็นแบบสุกๆ ดบิๆ มสุีขมทีกุขผ์สมกนัไป เวลาทกุขก์็ทรมานแทบตายเลยทเีดยีว 

เรามทีางเลอืกอยู่ ๒ ทาง เมือ่เลอืกแลว้ก็ตอ้งยอมรบัผลทีต่ามมา อย่าไปโทษใคร ถา้ไม่

กลวัความทกุขย์งัอยากจะไปทางทีเ่คยไปอยู่ เมือ่เกดิความทกุขข์ึ้นมาก็อย่าไปโทษใคร ก็

ตอ้งทนไป แต่ถา้ไมอ่ยากจะเจอกบัความทกุขก์็ตอ้งไปทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินไป 

เป็นทางทีไ่มม่คีวามทกุขใ์นบ ัน้ปลาย แต่จะมคีวามยากลาํบากในเบื้องตน้ เพราะการต่อสู ้

กบัความโลภความอยากความหลงเป็นสิง่ที่ยากลาํบากมาก การสละสมบตัขิา้วของเงนิ

ทอง สามภีรรยา ไปอยู่คนเดยีว ไมใ่ช่เป็นสิ่งทีง่า่ย แต่ก็ไมสุ่ดวสิยั พวกเราสามารถทาํได ้

ถา้ฉลาดและมกีาํลงัใจพอทีจ่ะทาํ จงึอยากจะใหท้า่นท ัง้หลายนาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใน

วนัน้ี ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิตามกาํลงัสตปิญัญา ศรทัธาความเพยีร เพือ่ความสุขที่

แทจ้รงิทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๗ 

เช้ือแหง่ภพชาติ 
๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายมคีวามตัง้ใจมาวดักนั เพือ่มาเสริมสรา้งสริิมงคลใหแ้ก่ชวีติ ดว้ยการ

บูชาพระรตันตรยั ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ตามกาํลงัแห่ง

สตปิญัญาของแต่ละท่าน อนัเป็นเหตุทีจ่ะนาํมาซึง่ความร่มเยน็เป็นสุข ความ

เจริญกา้วหนา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การบูชาพระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

เป็นกจิทีพ่งึกระทาํอย่างสมํา่เสมอ ทกุเชา้ทกุเยน็และทกุเวลาถา้สามารถทาํได ้ เพราะการ

บูชาพระรตันตรยัไมไ่ดห้มายถงึการจดุธูปเทยีนแลว้ก็กราบ ๓ ครัง้เท่านัน้ แต่เป็นการ

เจริญพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ

พระพทุธศาสนา และเป็นเป้าหมายทีพ่ทุธศาสนิกชนพงึดาํเนินไปใหถ้งึใหไ้ด ้ เพราะเป็น

จดุพฒันาทีสู่งสุดของจติใจ มพีระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกทีไ่ดด้าํเนินไปแลว้เป็น

ตวัอย่าง ทีส่ามารถยกระดบัจติจากปถุชุนธรรมดาสามญัอย่างพวกเราท ัง้หลาย ทีย่งัอยู่

ในหว้งของความทกุข ์ ความเกดิแก่เจ็บตายแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ใหเ้ป็นพระอริยบคุคล 

ใหอ้ยู่เหนือความทกุขท์ ัง้ปวงได ้ ดว้ยการศึกษาและปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ส่วนพระพทุธเจา้เองก็ตอ้งศึกษาดว้ยพระองคเ์อง เพราะไมม่คีรูไมม่ี

อาจารยท์ีจ่ะสามารถสอนใหพ้ฒันาจติใจใหถ้งึจดุสูงสุดได ้ บรรดาครูบาอาจารยต่์างๆ ที่

ไดท้รงไปศึกษาก็สอนไดเ้พยีงระดบักลางๆเท่านัน้ ยงัไมถ่งึข ัน้สูงสุด สอนไดใ้นระดบั

สมาธิ ระดบัฌาน แต่ไมม่ใีครจะสามารถสอนในระดบัปญัญา ทีเ่รียกวา่วปิสัสนา ความรู ้

แจง้เหน็จรงิตามสภาพความเป็นจริง ของสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่ไมม่ตีวัไมม่ตีน  

ไมม่ใีครสามารถรูส้ามารถเหน็ ความไมม่ตีวัตนในสภาวธรรมท ัง้หลายได ้ มแีต่พระ

โพธิสตัวผู์บ้าํเพญ็เพยีรอย่างแก่กลา้ เช่นเจา้ชายสทิธตัถะ คอืพระพทุธเจา้ของเราเท่านัน้ 

ทีต่อ้งบาํเพญ็ดว้ยพระองคเ์อง ศึกษาคน้ควา้พจิารณาไปเอง จนเหน็ธรรมอนัประเสริฐ
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ทีว่า่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมท ัง้หลายไมม่ตีวัไมม่ตีน ซึง่เป็นวสิยัของพระพทุธเจา้

เท่านัน้ ทีจ่ะมปีญัญามองทะลเุหน็ความจรงิ ของสภาวธรรมท ัง้หลายไดด้ว้ยตนเอง เช่น

ร่างกายของพวกเราเป็นตน้ ทรงเหน็อย่างชดัแจง้วา่ ไมม่ตีวัตนอยู่ในร่างกายน้ีเลย ไมม่ี

เรา ไมม่อีะไรเป็นของเรา หลงัจากทีไ่ดท้รงรูท้รงเหน็แลว้ จงึนาํเอาเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่

ต่อไป ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้มปีญัญาสามารถรบัไปพนิิจพจิารณาได ้ ก็จะสามารถมองเหน็

อย่างเดยีวกนักบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเหน็ วา่เป็นสพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมท ัง้ปวงไมม่ี

ตวัไมม่ตีน เมือ่สามารถมองเหน็ทะลอุย่างชดัแจง้แลว้ก็จะปลอ่ยวางสภาวธรรมท ัง้หลาย

ได ้ ไมย่ดึไมต่ดิ เมือ่ไมย่ดึไมต่ดิ ความทกุขต่์างๆก็จะไมเ่ขา้มาสู่จติใจอกีต่อไป น้ีคอื

คุณธรรมอนัวเิศษของพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ทีเ่ราสวดกนัอยู่ทกุ

วนั อติิปิโส ภควาอรหงั สมัมาสมัพทุโธฯลฯ คาํวา่อรหงัแปลวา่ผูท้ีส่ิ้นกเิลส สมัมาสมัพทุ

โธ ผูท้ีต่รสัรูโ้ดยชอบดว้ยตนเอง ไมม่ใีครส ัง่ไมม่ใีครสอน ตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง คอื

พระพทุธเจา้ สาํหรบัผูอ้ืน่ไมต่อ้งมาสอนตนเอง ใหย้ากใหล้าํบากใหเ้สยีเวลา คน้ควา้หา

ความจริง เพราะความจรงิทีป่รากฏอยู่ในพระทยัของพระพทุธเจา้ ไดถู้กนาํออกมาเผย

แผ่ใหก้บัสตัวโ์ลกไดร้บัรูก้นัแลว้ เพยีงแต่รบัไปพนิิจพจิารณาเท่านัน้ ก็จะเหน็อย่างที่

พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็  

ไมต่อ้งเสยีเวลาคลาํหาทางเหมอืนกบัคนตาบอด ถา้ตอ้งเดนิทางไปคนเดยีวโดยลาํพงั ไม่

มคีนตาดนีาํพาไป ก็จะไมส่ามารถไปถงึจดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปได ้ แต่ถา้มคีน

นาํทางไปก็จะไปไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ถา้คลาํหาทางไปเองอาจจะไปถงึก็ได ้ อาจจะไป

ไมถ่งึก็ได ้ แลว้แต่ความสามารถ ถา้เก่งจรงิๆฉลาดจริงๆ ก็อาจจะไปถงึจดุหมาย

ปลายทางก็ได ้แต่จะตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนานกวา่จะไปถงึ นานกวา่เวลามคีนพาไป ไมต่อ้ง

เสยีเวลาทดลองไปถนนเสน้นัน้ไปถนนเสน้น้ี น้ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดป้ฏบิตักิบั

พระองคใ์นเบื้องตน้ ปฏบิตัชิาํระพระทยัของพระองคใ์หส้ิ้นจากกเิลส ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ดว้ยการเจริญวปิสัสนา จนตรสัรูเ้หน็สพัเพ ธมัมา อนัตตา ไมม่อีะไร

เป็นตวัเป็นตน เมือ่ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน ก็ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร ไมอ่ยากจะไดอ้ะไร 

เพราะเมือ่ไดอ้ะไรมาแลว้ก็ตอ้งสูญเสยีไป เพราะธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ สภาวธรรมต่างๆ 

ลว้นเป็นอนิจจงัท ัง้สิ้น คอืไมเ่ทีย่ง ถา้ไปหลงไปยดึไปตดิอยากจะใหอ้ยู่กบัตนไปนานๆ 
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เวลาทีจ่ากกนัก็ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ผูท้ีม่วีปิสัสนาญาณ มปีญัญา ย่อมเหน็

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสภาวธรรมท ัง้หลาย เมือ่เหน็แลว้ก็ไมย่นิด ี ไมม่คีวามปรารถนาที่

จะไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เพราะไมอ่ยากเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัความทกุขน์ ัน่เอง  

เพราะสภาวธรรมคอืสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีพ่วกเราท ัง้หลายหลงรกั หลงยนิด ี หลงชอบ 

อยากไดม้าเป็นสมบตั ิ ก็เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เพราะธรรมชาตขิองเขาเป็นอย่างนัน้ เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา อนิจจงัไม่เทีย่ง ทกุขก์็คอืใหค้วามทกุขก์บัผูท้ีไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย 

อนัตตาไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองผูห้น่ึงผูใ้ด เป็นของธรรมชาต ิทกุสิง่ทกุอย่างน้ีเป็นของโลกน้ี 

มดีวงจติดวงใจของพวกเรามาครอบครองวา่เป็นสมบตัขิองเรา เพราะความหลง จงึไป

ยดึไปตดิ อยากจะใหเ้ป็นไปตามความปรารถนา ตามความตอ้งการ เมือ่ไม่ไดด้งัใจก็

เศรา้โศกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ แต่ผูท้ีม่วีปิสัสนาญาณแลว้เช่น พระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายท่านจะไมย่ดึไมต่ดิ ท่านปลอ่ยวาง ไมใ่หค้วามสาํคญักบัสิง่ต่างๆ

ในโลกน้ี เพราะไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งมสีิง่ต่างๆมาใหค้วามสุข สิง่ต่างๆในโลกน้ีใหค้วามสุข

ไดก้็เพยีงช ัว่ขณะ เป็นครัง้เป็นคราว แต่ความทกุขท์ีแ่ถมมาดว้ยเป็นความทกุขท์ีแ่สน

สาหสั แสนเจ็บปวด แสนทรมาน ไมคุ่ม้กบัความสุขทีไ่ดร้บัจากสิง่ต่างๆเลย น้ีคอืวสิยั

ของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก คาํวา่อรหนัตก์็แปลวา่ ผูส้ิ้นกเิลส ผูไ้มม่คีวาม

โลภ ความโกรธ ความหลง อยูใ่นจติในใจ เป็นจติใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เป็นจติทีไ่มม่ภีพ

ชาตอิกีต่อไป เพราะเหตทุีจ่ะสรา้งภพสรา้งชาตกิ็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง

นัน่เอง เมือ่ไมม่เีหต ุ ผลก็ไมม่ตีามมา เหมอืนกบัไฟถา้ไมม่เีชื้อ ไฟก็ตอ้งดบัไป ถา้จดุ

เทยีนทิ้งไว ้ เมือ่เทยีนถูกเผาไหมไ้ปหมดแลว้ ไฟก็ตอ้งดบัตามไปดว้ย เพราะไมม่เีชื้อไฟ

นัน่เอง  

ฉนัใดภพชาตกิ็ตอ้งหมดไป เมือ่เชื้อของภพชาต ิคอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ได ้

ถูกทาํลายไปหมด พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายจงึไมก่ลบัมาเกดิอกีต่อไป 

จติของท่านเป็นพระนิพพานเป็นจติทีไ่มต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปหาความสุขความ

ทกุขจ์ากสิง่ต่างๆ ในสงัสารวฏั ในภพท ัง้ ๓ ไมว่า่จะเป็น กามภพ รูปภพ หรืออรูปภพก็

ตาม จติของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตไ์มไ่ปไหนแลว้ อยู่ทีพ่ระนิพพาน ทีเ่ป็นปรมงัสุ
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ขงั เป็นความสุขอย่างยิง่ยวดทีสุ่ด ไมม่คีวามสุขอืน่ใดในโลกน้ี จะเสมอหรือเหนือกวา่

ความสุขของพระนิพพานไปได ้ น้ีคอืความหมายของอรหนัต ์ เป็นฐานะทีพ่วกเราสามารถ

ไขวค่วา้ได ้ถา้มปีญัญาเขา้ใจถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขา้ใจถงึวธิีการปฏบิตั ิ

เขา้ใจวา่ทาํไมจะตอ้งทาํบญุใหท้าน ทาํไมจะตอ้งรกัษาศีล ทาํไมจะตอ้งนัง่สมาธิ ทาํไม

ตอ้งเดนิจงกรม ทาํไมตอ้งพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เกดิแก่เจ็บตาย ทาํไมตอ้งฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ถา้เป็นคนฉลาดจะรูจ้ะเขา้ใจวา่เป็นวธิีกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ กาํจดัเช้ือแหง่ภพชาติใหห้มดไป เมือ่ไมม่เีชื้อของภพ

ของชาตแิลว้การเวยีนวา่ยตายเกดิก็ไมม่อีกีต่อไป เมือ่ไมม่กีารเวยีนวา่ยตายเกดิ ทกุขท์ี่

เกดิจากการแก่การเจบ็การตายก็หมดไปเช่นเดยีวกนั ดงัทีพ่ระบาลแีสดงไวว้า่ทกุขย่์อม

ไม่มีแกผู่ไ้ม่เกดิ ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ ทกุขย์่อมมกีบัผูเ้กดิท ัง้นัน้ ไมว่า่ใครท ัง้สิ้น  

เพราะเมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เมือ่

เกดิกบัผูท้ีย่งัมคีวามหลง มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่อยู่ ก็จะตอ้งทกุขอ์ย่างแน่นอน ยกเวน้จติ

ของผูท้ีห่ลดุพน้แลว้ เช่นจติของ พระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์ แมย้งัจะตอ้งอยู่กบัสิง่

ต่างๆในโลกน้ีในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ แต่จติของท่านจะไมม่คีวามสะทกสะทา้นกบัเรื่อง

ต่างๆเลย ไมว่า่จะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากกนั จะไมม่ี

ความรูส้กึอะไรกบัสิง่เหลา่น้ีเลย รูส้กึวา่เป็นเรื่องธรรมดาเหมอืนกบัฝนตกแดดออก 

อย่างไรก็อย่างนัน้ พวกเราก็ไมม่คีวามสะทกสะทา้น ไมม่คีวามหว ัน่ไหวกบัฝนตกแดด

ออก แต่ทาํไมตอ้งมาสะทกสะทา้นกบัเรื่องแก่ เรื่องเจ็บ เรื่องตาย เรื่องพลดัพรากจากกนั 

ก็เป็นเพราะยงัมคีวามหลงอยู ่ ทาํใหเ้กดิมคีวามอยาก อยากใหส้ิง่ทีต่นชอบอยู่ไปนานๆ 

แต่เมือ่ไมอ่ยู่ไปนานๆ ก็เศรา้โศกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ เวลาทีต่อ้งจากกนั เวลาทีอ่ยู่ก็มี

แต่ความกงัวลใจ ไมรู่ว้า่จะจากกนัเมือ่ไร น้ีคอืผลของความหลง หลงใหไ้ปยดึไปตดิให ้

ไปอยาก แต่คนฉลาดทีก่าํจดัความหลงไดแ้ลว้ จะเหน็วา่หา้มไมไ่ด ้สิง่ต่างๆในโลกน้ีตอ้ง

เป็นไปตามเรื่องของเขา เมือ่มเีกิดแลว้ก็ตอ้งมแีก่ มเีจ็บ มตีาย มกีารพลดัพรากจากกนั

เป็นธรรมดา หา้มไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีห่า้มไดก้็คอืใจ หา้มดว้ยปญัญาไมใ่หไ้ปหลง ไปยดึ ไป

ตดิ ใหเ้พยีงแต่รูว้า่เป็นอย่างน้ี มกี็ไดไ้มม่กี็ได ้ เวลามกี็ไมย่ดึไมต่ดิ เวลาไมม่เีวลาหมด

ไป ก็ไมเ่สยีอกเสยีใจ  
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น้ีคอืจติของผูท้ีไ่มม่กีเิลส จะเป็นอย่างน้ี จติของพระพทุธเจา้ จติของพระอรหนัตเ์ป็น

อย่างน้ี ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ก็จะไมท่กุขก์บัอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นการเจริญของลาภ

ยศสรรเสริญสขุท ัง้หลาย จะไดเ้งนิทองมามากนอ้ยเพยีงไรก็ไมรู่ส้กึอะไร จะไดย้ศได ้

เกยีรตกิ็ไมรู่ส้กึอะไร ไดร้บัคาํสรรเสริญเยนิยอมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมรู่ส้กึอะไร จะเหน็จะ

สมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ มากนอ้ยเพยีงไร หยาบหรือละเอยีดขนาด

ไหน วเิศษขนาดไหนก็ตาม ก็จะไมรู่ส้กึอะไร จะรูส้กึเฉยๆ ในทางตรงกนัขา้มเวลาทีส่ิง่

ต่างๆเหลา่น้ีเสือ่มไป ก็จะไมรู่ส้กึอะไรเช่นกนั เวลาเสือ่มลาภ เงนิทองหมดไป ไมม่เีหลอื

แมแ้ต่บาทเดยีว จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจเลย เพราะไมไ่ดอ้าศยัเงนิทองเป็นทีพ่ึง่น ัน้เอง จะ

ถูกปลดออกจากตาํแหน่งต่างๆก็ไมรู่ส้กึอะไร เพราะไมไ่ดย้ดึไมไ่ดต้ดิกบัตาํแหน่ง

เหลา่นัน้ จะถูกนินทาวา่กลา่วใหร้า้ยอย่างไรก็จะไมรู่ส้กึอะไร เพราะไมไ่ดอ้ยู่กบัขี้ปากของ

คน ไมด่ใีจเวลามคีนสรรเสริญเยนิยอ ไม่รอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจเวลาถูกด่าวา่นินทา

สาปแช่ง เพราะจติไมไ่ดอ้ยู่กบัคาํพูดของคนนัน่เอง จติอยู่กบัธรรมะ อยู่กบัความจริง 

อยู่กบัปญัญา เมือ่มปีญัญา มธีรรมะ มคีวามจริงอยู่ในใจแลว้ จะไมม่อีะไรมาสรา้งความ

ทกุขค์วามวุน่วายใจใหไ้ดเ้ลย น้ีคอืจติของผูท้ีห่ลดุพน้แลว้ เป็นอย่างน้ี มคีวามสุขอยู่

ตลอดเวลา ท ัง้เวลาหลบัและเวลาตื่น ท ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่และในขณะทีต่ายไป 

หลงัจากทีต่ายไปแลว้ก็ยงัมคีวามสุข 

เพราะจติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย จติเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ไมว่า่จะเป็นจติของพระพทุธเจา้ 

ของพระอรหนัตก์็ด ี หรือจติของปถุชุนอย่างพวกเราท ัง้หลายก็ด ี ก็เป็นสิง่ทีไ่มต่าย

เหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีจ่ติของพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตไ์มต่อ้งไปเกดิอกีแลว้ หมด

สิ้นจากความทกุขแ์ลว้ มแีต่ความสุขเต็มเป่ียมอยู่ในหวัใจ แต่จติของพวกเราเป็นจติของ

ปถุชุน ทีย่งัมกีเิลสตณัหา ความโลภ ความอยาก ความหลงอยู่ จงึยงัตอ้งไปก่อไปสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัตนเอง ดว้ยการไปเกดิ ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปพลดัพรากจากกนั แลว้

ก็ไปใชเ้วรใชก้รรมทีไ่ดส้รา้งมาในแต่ละภพในแต่ละชาต ิไปอย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ตราบใด

ยงัไมไ่ดก้าํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ การทีจ่ะ

กาํจดักเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปไดน้ัน้ ในเบื้องตน้ตอ้ง

เจริญพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ คอืการบูชาพระรตันตรยันัน่เอง ถา้อยู่ที่
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ไหนกราบพระไดก้็กราบ แต่ถา้ไมเ่หมาะสมกบัการกราบก็ไมเ่ป็นไร เพราะการบูชาไมไ่ด ้

อยู่ตรงนัน้ การบูชาทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีก่ารระลกึถงึพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

ระลกึถงึพระคุณของพระพทุธเจา้วา่ เป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้นกเิลส เป็นจดุเป้าหมายที่

ตอ้งไปถงึใหไ้ด ้ แลว้ก็ศึกษาต่อไปวา่จะตอ้งทาํอย่างไร ถงึจะไดเ้ป็นผูท้ีส่ิ้นกเิลส

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ ก็ตอ้งเจริญพระธรรมคุณ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่

จะพาไปสู่พระนิพพานนัน่เอง ก็ตอ้งรูว้า่พระธรรมคุณมอีะไรบา้ง เช่นสวากขาโต ภควตา 

ธมัโม ธรรมของพระพทุธเจา้ตรสัไวช้อบแลว้  

หมายความวา่คาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุบททกุบาททกุคาํนัน้ ลว้นเป็นความจริงท ัง้สิ้น 

ไมม่คีวามโกหกหลอกลวงเจอืปนอยู่เลย ทรงสอนวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้ง

ตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็เป็นความจรงิ ตายแลว้ตอ้งไปเกดิก็เป็นความจริง ไปเกดิ

ในสวรรคใ์นนรก ขึ้นอยู่กบับาปกบับญุทีท่าํไว ้ ถา้ทาํบญุไวม้ากเมือ่ไดเ้วลาทีบ่ญุจะส่งผล

ให ้ ก็จะไดไ้ปเกดิบนสวรรคไ์ปสู่สุคต ิ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นอริยบคุคล หรือ

กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เพือ่มาบาํเพญ็บญุกศุลต่อไป ถา้เป็นวาระของบาปทีจ่ะแสดงผล 

ก็ตอ้งไปเกดิในอบาย ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก น้ีคอืที่

ไปของจติใจของปถุชุนอย่างเราอย่างท่านท ัง้หลาย ผูท้ีย่งัไมส่ามารถตดัภพชาตไิด ้ จงึ

ตอ้งไปเกดิในภพชาตต่ิางๆ ตามบญุตามกรรมทีไ่ดส้ะสมมา ถา้ไมต่อ้งการทีจ่ะไปเกดิใน

อบายในนรก อยากจะไปเกดิในสวรรค ์ หรืออยากจะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็ตอ้งรกัษา

ศีล ๕ ใหไ้ด ้เพราะศีล ๕ จะเป็นตวัแยกแยะระหวา่งอบายกบัสุคต ิถา้มศีีล ๕ ก็จะไดไ้ป

สุคต ิ ทีอ่ยู่ของมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ถา้รกัษาศีล ๕ 

ไมไ่ดก้็ตอ้งไปอยู่กบัเดรจัฉาน เปรต อสุรกายและสตัวน์รกท ัง้หลาย น้ีเป็นความจริงที่

พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้นาํเอามาส ัง่สอนเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก พวกเราเมือ่ไดย้นิ

ไดฟ้งัแลว้จงึอย่าไปสงสยั ถา้สงสยัแลว้กจ็ะทาํใหไ้มอ่ยากจะปฏบิตัติาม ทาํใหไ้มเ่ชื่อ 

แลว้ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์เป็นเหมอืนกบัคนตาบอดจะไปปฏเิสธคนตาดไีดอ้ย่างไร  

โดยเฉพาะอย่างยิง่คนตาดอีย่างพระพทุธเจา้ ผูม้ศีีลมธีรรม ผูม้จีติใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ 

ไมม่คีวามโลภความตอ้งการอะไรจากใครท ัง้สิ้น การสอนธรรมะของพระพทุธเจา้นัน้ 
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ทรงสอนดว้ยพระเมตตากรุณาปรารถนาดสีงสารสตัวโ์ลก ทีย่งัลุม่หลงอยู่กบัสิง่ต่างๆ ให ้

มดีวงตาเหน็ธรรม เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย จงึอตุส่าหส์ละเวลาถงึ ๔๕ 

ปีดว้ยกนั ทรงส ัง่สอนสตัวโ์ลกอย่างต่อเน่ือง ไมไ่ดเ้รียกเก็บค่าตอบแทนเลยแมแ้ต่บาท

เดยีว การเชื่อพระพทุธเจา้จงึเป็นสิง่ทีค่วรจะเชื่อ เพราะเราไมม่ทีางเลอืกอืน่ ทางเลอืกอืน่

ก็คอืไมเ่ชื่อ ถา้ไมเ่ชื่อเราก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไร ถา้เชื่อเราจะไดร้บัประโยชน ์ เพราะ

มคีนอืน่ทีเ่ชื่อพระพทุธเจา้มามากมายแลว้ ไมม่ใีครผดิหวงั เช่นพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ก่อนทีท่่านจะเป็นอรหนัตสาวก ทา่นก็เป็นเหมอืนพวกเรา เป็นปถุชุนธรรมดา มี

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเต็มอยู่ในหวัใจ แต่เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอนแลว้ ก็เกดิความเชื่อขึ้นมา เชื่อวา่สามารถปฏบิตัยิกจติใจของตนเอง ใหห้ลดุพน้

จากกองทกุขแ์หง่การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ จงึนอ้มเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไปปฏบิตั ิ

ซึง่มหีวัขอ้ใหญ่ๆอยู่ ๓ หวัขอ้ดว้ยกนัคือ ๑. ละเวน้การกระทาํบาปท ัง้หลาย ๒. ทาํความ

ดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ชาํระจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ  

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ไมย่่อทอ้ ในการกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงจน

หมดสิ้นไปจากจติจากใจ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา มจีติทีส่ะอาดบริสุทธิ์เหมอืนกบั

จติของพระพทุธเจา้ ไมแ่ตกต่างกนัเลยในเรื่องของความบริสุทธิ์ เป็นเหมอืนเสื้อผา้ทีซ่กั

แลว้ก็จะสะอาดเท่าๆกนัหมด ไมม่คีวามแตกต่างกนัเลย ไมว่า่จะเป็นพระพทุธเจา้หรือจะ

เป็นพระอรหนัตสาวก ต่างกนัตรงสมมตฐิานะเท่านัน้ วา่เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ

อรหนัตสาวก เป็นพระพทุธเจา้ก็หมายถงึเป็นผูช้าํระจติของตนเองใหส้ะอาดบริสุทธิ์ได ้

ดว้ยตนเอง ไมม่ใีครส ัง่ ไมม่ใีครสอน ส่วนพระอรหนัตสาวกนัน้ ไมส่ามารถทาํไดด้ว้ย

ตนเอง ถา้ไมม่ใีครสอนก็จะไมรู่จ้กัวธิีชาํระจติใจใหส้ะอาดได ้ จงึเป็นสาวก คาํวา่สาวก

แปลวา่ผูฟ้งั ผูไ้ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมว่า่จะจากพระโอษฐ์

โดยตรงก็ด ี เช่นในสมยัพระพทุธกาล หรือจากคาํสอนของพระอริยสงฆก์็ด ี อย่างเช่น

พวกเราในสมยัน้ี ก็อาศยัการไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนจากพระอริยสงฆบ์า้ง จาก

พระไตรปิฎกบา้ง ก็เป็นพระธรรมคาํสอนเช่นเดยีวกนั ถา้มศีรทัธาแลว้นอ้มเอาคาํสอน
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ของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ไมช่า้ก็เร็วจติใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจด เหมอืนกบั

จติของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย  

สิง่ทีเ่ราควรทาํถา้มศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธเจา้แลว้ ก็คอืศึกษาใหรู้ว้า่ตอ้งทาํอะไร ก็

มอียู่ ๓ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ละการกระทาํบาปท ัง้ปวง ดว้ยการรกัษาศีล ๕ นัน่เอง 

ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤตผิดิ

ประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ถา้จะปฏบิตัใิหม้าก

ยิง่ขึ้นไปกวา่นัน้ไดย้ิง่ด ี จากศีล ๕ ก็ใหถ้อืศีล ๘ จากศีล ๘ ก็ใหถ้อืศีล ๑๐ ถอืศีล 

๒๒๗ ต่อไป น้ีคอืเรื่องของการละการกระทาํบาปท ัง้ปวง ส่วนประการที ่ ๒ คอืการ

กระทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ก็มกีารมาวดั มาทาํบญุใหท้าน มาปฏบิตัธิรรม มาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม อยู่ทีบ่า้นก็ดูแลคุณพ่อคุณแมถ่า้เป็นผูม้อีายุมากแลว้ มคีวามกตญั�ู

กตเวท ี มสีมัมาคารวะ มคีวามเมตตาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามกรุณา สงสารผูต้กทกุขไ์ด ้

ยากท ัง้หลาย น้ีคอืการกระทาํความดต่ีางๆ ทีพ่งึกระทาํอย่างสมํา่เสมอ และประการที ่๓ 

ก็คอืการชาํระจติใจดว้ยการภาวนา สมถภาวนาคอืการนัง่สมาธ ิ วปิสัสนาภาวนาคอืการ

เจริญปญัญา น้ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํเมือ่มศีรทัธาและไดศึ้กษาจนรูแ้ลว้วา่จะตอ้งทาํอะไร ก็

ทาํไปเรื่อยๆตามกาํลงั ตามเวลาทีม่ ี ควรจะตดัสิง่อืน่ๆไปบา้งทีไ่มจ่าํเป็น เอาเวลาทีไ่ป

เทีย่วไปกนิไปเลน่มาชาํระจติใจจะไดป้ระโยชนม์ากกวา่  

ถา้ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนไดค้รบถว้นบริบูรณ์แลว้ รบัรองไดว้า่สกัวนัหน่ึงจติใจกจ็ะ

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง จะสะอาดบริสุทธิ์เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้และจติ

ของพระอรหนัต ์ เพราะพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไมม่กีรอบเวลา สามารถปฏบิตัิ

ไดท้กุยุคทกุสมยั ไมว่า่จะเป็นสมยัพระพทุธกาลก็ดหีรือในสมยัปจัจบุนัก็ด ี ผูป้ฏบิตัิ

สามารถบรรลผุลไดเ้ท่าๆกนั สมยัพระพทุธกาลปฏบิตัไิปแลว้ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์

สมยัปจัจบุนัน้ีปฏบิตัไิปก็จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์หมอืนกนั ไมม่คีวามแตกต่างกนั 

อยู่ทีส่ตปิญัญาศรทัธาความเพยีรเท่านัน้ ถา้มมีากและสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างต่อเน่ืองไม่

หยุดหย่อน ก็จะไปถงึจดุหมายปลายทาง ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย 

ไดไ้ปถงึอย่างแน่นอน การจะไปถงึไดก้็จะตอ้งบูชาพระรตันตรยัอย่างสมํา่เสมอ เพือ่จะ
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ไดไ้มล่มืหนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของเรา วา่จะตอ้งทาํอะไร ถา้ไมเ่จริญไมนึ่กถงึพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ ก็จะถูกอาํนาจของความหลงหลอก ใหไ้ปสรา้งไปก่อ ไปทาํโน่นไปทาํน่ี 

ไปหาสิง่นัน้หาสิง่น้ี จนลมืหนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของเรา วา่จะตอ้งทาํอะไร  

แต่ถา้ไดบู้ชาพระรตันตรยัอยู่เรื่อยๆแลว้ ทกุครัง้ทีก่ราบพระพทุธก็จะระลกึถงึพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูส้ิ้นกเิลส ทกุครัง้ทีก่ราบพระธรรมก็จะระลกึถงึสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทกุครัง้ทีก่ราบพระอริยสงฆก์็จะทาํใหร้ะลกึถงึวา่ สกัวนัหน่ึงก็

จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสาวกเช่นเดยีวกนั ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้รบัรองไดว้า่ จะไมอ่ยู่

ห่างไกลจากพระนิพพาน จากการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง จงึขอใหท้า่นท ัง้หลายจง

ใหค้วามสาํคญัต่อการบูชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ อย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง 

บูชาไดท้ ัง้กายวาจาใจ หรือจะบูชาแต่ใจอย่างเดยีวก็ได ้ ดว้ยการระลกึถงึพระพทุธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนเวลาใด ก็สามารถเจริญพระพทุธคุณ พระ

ธรรมคุณ พระสงัฆคุณไดเ้สมอ ถา้ไม่ลมืไมเ่ผลอ จงึขอฝากเรื่องการมาวดัเพือ่มา

เสริมสรา้งความเป็นสริิมงคลใหแ้ก่ชวีติของท่าน ดว้ยการบูชาพระรตันตรยั ทาํบญุให ้

ทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๘ 

การกระทาํที่ไม่เกดิโทษ 
๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีทา่นท ัง้หลายไดม้าวดั เพือ่มาทาํในสิง่ทีไ่มเ่กดิโทษกนั ทาํสิง่ทีเ่กดิคุณเกิดประโยชน ์

อนัเป็นเหตนุาํมาซึง่ความร่มเยน็เป็นสุข เช่นการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ปฏบิตัธิรรม ละเวน้จากอบายมขุต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการเสพสุรายาเมา เลน่การ

พนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ถา้หลกีเลีย่งไดก้็จะไมม่โีทษตามมา เมือ่ไมม่ี

โทษก็ย่อมมคีวามสุข พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชน ทาํในสิง่ทีไ่มเ่กดิโทษ

ตามมา ไมว่า่จะทาํอะไรก็ตาม จะทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง จะไปหาความสุขจากสิง่

ต่างๆ ก็ตอ้งอยู่ในกรอบของการไมเ่กดิโทษ เพราะถา้ทาํไปแลว้เกดิโทษ ก็จะไดไ้มคุ่ม้

เสยี เช่นทาํมาหากนิดว้ยวธิีทีม่ชิอบ ผดิกฎหมาย ก็จะมโีทษตามมา เช่นขายยาบา้ ซึง่

เป็นการทาํผดิกฎหมาย ถงึแมจ้ะไดเ้งนิมางา่ยและมาก แต่ก็มโีทษตามมา จะตอ้งถูก

เจา้หนา้ทีต่ามจบัไปลงโทษ จบัเขา้คุกเขา้ตะราง ความสุขทีไ่ดม้ากบัความทกุขท์ีต่ามมาจะ

ไมคุ่ม้ค่ากนั แต่ถา้ทาํมาหากนิดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง ไมผ่ดิกฎหมาย อย่างทีเ่ราท ัง้หลายทาํกนั

อยู่ โทษก็จะไมม่ตีามมา ทกุขก์็ไมต่ามมา มแีต่ความสุข ซึง่มอียู่ในตวัของเราแลว้ 

เพยีงแต่ถูกความโลภ ถูกความอยากบดบงัไว ้ เหมอืนกบัพระอาทติยท์ีม่สีิง่อืน่มาปกปิด 

เช่นเมฆหรอืดวงจนัทร ์ ทีน่านๆจะมมีาบดบงัพระอาทติยส์กัครัง้หน่ึง จนทาํใหก้ลางวนั

กลายเป็นกลางคนืไป ฉนัใดความสุขทีม่อียู่ในตวัของเราที ่ อยู่ในใจของเรานัน้ มอียู่แลว้ 

แต่ถูกความโลภ ความอยาก ความหลงมาปกปิดไว ้ทาํใหรู้ส้กึวา่ไมม่คีวามสุข ยงัขาดสิง่

นัน้ขาดสิง่น้ีอยู่ จงึตอ้งไปแสวงหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาอยู่เรื่อยๆ แสวงหามามากนอ้ยเพยีงไรก็

ไมเ่คยพบกบัความสุขทีท่าํใหอ้ิม่ใหพ้อเลย มแีต่อยากจะไดเ้พิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ 

ถา้ไปหามาดว้ยวธิีทีม่ชิอบ ผดิศีลผดิธรรม ไมว่า่จะเป็นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง โทษคอืความทกุขค์วามวุน่วายต่างๆก็จะเป็นผล
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ตามมา พระพทุธเจา้ทรงพจิารณาเหน็อยา่งถ่องแทแ้ลว้ จงึสอนพทุธศาสนิกชนใหห้า

ความสุขจากการกระทาํที่ไม่เกดิโทษ ไมใ่หไ้ปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น

การเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื ทีไ่ดไ้มคุ่ม้เสยี ไดค้วามสุขไมคุ่ม้กบั

ความทกุขท์ีไ่ดม้า เวลาเสพก็สนุกมคีวามสุขด ี เช่นเวลาไดเ้สพสุรายาเมาก็มคีวามสุขด ี

แต่ต่อไปก็จะกลายเป็นความทกุข ์ เพราะเมือ่เสพแลว้ก็จะตดิ ตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ ถา้วนั

ไหนไมไ่ดเ้สพ ก็จะทรุนทรุาย ไมส่บายอกสบายใจ ถา้เสพไปมากๆก็จะทาํใหเ้กดิอาการ

มนึเมา ไมส่ามารถควบคุมสตใิหต้ ัง้อยู่ในความถูกตอ้งดงีามได ้ตอ้งไปก่อเหตกุ่อเรื่องก่อ

ราว นาํเอาความทกุขท์ ัง้หลายมาสู่ตน ถา้เสพสุราไปเรื่อยๆอายุก็จะส ัน้ลงไป สุขภาพ

ร่างกายก็จะหมดไป มแีต่โรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีน เป็นการกระทาํทีเ่กดิโทษ ไมไ่ดส้รา้ง

ความสุขแต่สรา้งความทกุข ์ เช่นเดยีวกบัการเลน่การพนนั เวลาเลน่ก็มคีวามสุข

เพลดิเพลนิ มคีวามหวงัทีจ่ะไดเ้งนิเป็นกอบเป็นกาํ เมือ่ไดม้าก็เกดิความโลภอยากจะได ้

มากขึ้นไปอกี ก็ตอ้งเลน่ต่อไปอกี เมือ่เลน่ไปเรื่อยๆไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเสยี เมือ่เสยีก็

อยากจะไดค้นื ก็ตอ้งเลน่ต่อไปอกี มเีงนิทองขา้วของเท่าไหร่ก็ตอ้งขนมาเลน่ จนหมดเน้ือ

หมดตวั ขายขา้วของ ขายบา้นขายช่อง ขายทีข่ายนา จนไมม่อีะไรเหลอือยู่เลย ถา้ไม่

ระวงัยงัไมห่ยุดเลน่ ไปกูห้น้ียมืสนิมาเลน่ต่ออกี แลว้ไมม่ปีญัญาใชห้น้ี ดไีมด่กี็อาจจะ

ตอ้งถูกฆ่าตายไป เพราะไมส่ามารถใชห้น้ีได ้ น่ีคอืการกระทาํทีไ่มด่เีลย เป็นการกระทาํที่

มโีทษตามมา เช่นเดยีวกบัการเทีย่วกลางคนื ก็ตอ้งนอนดกึ แลว้ก็ตื่นไปทาํงานไมท่นั 

เทีย่วไปเรื่อยๆก็จะขาดงานไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ตอ้งถูกไลอ่อกจากงาน สุขภาพก็ไมด่ ี

เพราะเทีย่วกลางคนืก็ตอ้งกนิเหลา้เมายา ตอ้งใชเ้งนิใชท้องจนหมดเน้ือหมดตวั ไมม่ี

รายไดเ้ลย  

ไมเ่หมอืนกบัการกระทาํทีไ่มเ่กดิโทษ ทาํมาหากนิอย่างปกต ิ ตื่นเชา้ก็ออกไปทาํงานที่

สุจริตไมผ่ดิกฎหมาย พอสิ้นเดอืนก็ไดเ้งนิเดอืนมาใชจ่้าย มาเก็บไว ้ ยิง่ขยนัทาํมาก

เพยีงไร ก็จะไดป้ระโยชนม์ากเพยีงนัน้ จนรํา่รวยเป็นมหาเศรษฐขีึ้นมา จากการทาํงานทาํ

การทีสุ่จรติไมผ่ดิกฎหมาย ไมผ่ดิศีลธรรม มรีายไดม้าก็อดออมเก็บไวใ้ชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ไม่

เอาไปใชก้บัการดืม่สุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เพราะจะไมพ่อใช ้ต่อใหห้ามา

ไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม จะตอ้งหมดไปกบัอบายมขุต่างๆ ดงันัน้ถา้ปรารถนาความสุข
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ความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ก็ตอ้งเชื่อพระพทุธเจา้ พยายามทาํในสิง่ทีไ่มเ่กดิโทษ ไมผ่ดิศีลผดิ

ธรรม ไมผ่ดิกฎหมาย เมือ่มรีายไดม้าก็ตอ้งเก็บรกัษาไวใ้หด้ ี ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ใชดู้แล

อตัภาพร่างกาย ซื้อของจาํเป็นต่างๆ เช่นอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งหม่ 

แต่ตอ้งรูจ้กัประมาณ คอืความพอด ีไมม่ากเกนิไปไมน่อ้ยเกินไปต่อความจาํเป็น ถา้มาก

เกนิไปก็ฟุ่ มเฟือย ถา้นอ้ยเกนิไปก็อดอยากขาดแคลน ทาํใหล้าํบากยากเยน็โดยใช่เหต ุ

ในเมือ่มทีรพัยท์ีจ่ะซื้อสิง่ทีจ่าํเป็นได ้ ก็ควรซื้อใหค้รบถว้นบรบูิรณ์ แต่ไมจ่าํเป็นจะตอ้ง

เป็นของหรูหรามรีาคาแพงๆ เช่นเสื้อผา้ชดุหน่ึงน้ีมรีาคาหลายระดบัดว้ยกนั ต ัง้แต่สอง

สามรอ้ยขึ้นไปถงึสองสามแสน ก็เป็นเสื้อผา้เหมอืนกนั เอาไวป้กปิดร่างกายเหมอืนกนั 

ไมไ่ดท้าํใหว้เิศษวโิส ไมไ่ดท้าํใหส้วยงามมากนอ้ยกวา่กนัเลย เพราะความสวยงามที่

แทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่สื้อผา้อาภรณ์ทีส่วมใส่กนั แต่อยู่ทีค่วามดงีาม มศีีลมธีรรม มคีวาม

ซือ่สตัยสุ์จรติต่างหาก ทีท่าํใหน่้ารกัน่าชื่นชมยนิด ี 

ถา้ไมม่ศีีลไมม่ธีรรมไมซ่ือ่สตัยสุ์จริตแลว้ ไปอยู่ทีไ่หนกบัใครก็จะเป็นทีน่่ารงัเกยีจ ไมม่ี

ใครอยากจะคบคา้สมาคมดว้ย ถงึแมจ้ะใส่เสื้อผา้ราคาแพงๆก็ตาม เพราะความสวยงาม

ตอ้งไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่นัน่เอง แต่งตวัสวยๆใส่เสื้อผา้งามๆแต่ไปโกหก

หลอกลวงชาวบา้น อย่างน้ีไมม่ใีครอยากจะอยู่ใกล ้ไมม่ใีครยนิด ีไมม่ใีครชมวา่สวยงาม 

แต่ถา้สวมใส่เสื้อผา้ชดุละสองสามรอ้ยบาท แต่ซือ่สตัยสุ์จริต ไมโ่ลภโมโทสนั ไม่คดิ

อยากจะไดเ้งนิทองของผูอ้ืน่ วางไวอ้ย่างไรตรงไหนก็ไมไ่ปแตะตอ้ง ถงึแมจ้ะหยบิยืน่ใหก้็

ไมอ่ยากจะได ้อย่างน้ีต่างหากทีน่่ารกัน่าคบคา้สมาคมดว้ย เราจงึตอ้งมองใหท้ะลปุรุโปร่ง 

วา่ความสวยงามทีแ่ทจ้ริงอยูต่รงไหน ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่สื้อผา้อาภรณ์ทีส่วม

ใส่ ถงึแมจ้ะสวยงามแต่ก็ไมจ่รีงัถาวร เพราะตอ้งแก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยงามก็จะหมด

ไปตามวยั เมือ่แก่มากๆผมก็จะขาวหนงัก็จะเหีย่วย่น ดูอย่างไรก็ไมส่วยงามอยู่อย่างนัน้ 

เพราะความสวยงามของร่างกายเป็นอย่างนัน้ แต่ความสวยงามของใจนัน้ ต่อใหม้อีายุ

มากนอ้ยเพยีงใด มรูีปร่างหนา้ตาไมส่วยงามเพยีงไรก็ตาม ก็ยงัสวยยงังามอยู่อย่างนัน้ 

เพราะความสวยใจเหนือกวา่ความสวยกาย เราจงึตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการรกัษาความ

สวยงามของใจ ดว้ยการทาํความดอีย่างสมํา่เสมอ ใหม้เีมตตาไมตรีจติต่อเพือ่นมนุษย์

เพือ่นสตัวด์ว้ยกนั มคีวามหวงัดคีวามปรารถนาด ี อยากใหม้คีวามสุข เวลาพบใครก็ยิ้ม
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แยม้แจ่มใสทกัทาย พูดแต่สิง่ทีสุ่ภาพเรียบรอ้ย ไมอ่าฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม 

รูจ้กัใหอ้ภยั เวลามใีครทาํอะไรไมถู่กอกถูกใจก็ใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง  

ถา้มคีวามเมตตาแลว้ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนกบัใคร ก็จะเป็นทีร่กัของมนุษยแ์ละเทวดา

ท ัง้หลาย เป็นอานิสงสข์องความเมตตา พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ ผูม้คีวามเมตตาจะ

เป็นทีร่กัของมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลาย จะไมถู่กทาํรา้ยดว้ยอาวุธหรือยาพษิ จะนอนหลบั

ฝนัด ี เวลาตื่นก็มคีวามสุข เวลาหลบัก็มคีวามสุข เมือ่ตายไปก็ไดไ้ปสู่สุคต ิ ไดไ้ปเกดิบน

สวรรคเ์ป็นเทพเป็นพรหม หรือไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เป็นอานิสงสข์องการกระทาํ

ความด ี คอืมคีวามเมตตา นอกจากนัน้ก็ทรงสอนใหม้คีวามกรุณา มคีวามสงสาร เหน็

ผูอ้ืน่ทีต่กทกุขไ์ดย้ากก็ควรช่วยเหลอื มอีะไรพอทีจ่ะช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป 

เพราะอยู่ในโลกทีไ่มม่อีะไรแน่นอน วนัน้ีเราอาจจะสุขสบาย แต่พรุ่งน้ีก็อาจจะตกทกุขไ์ด ้

ยากลาํบากลาํบน แต่ถา้คอยช่วยเหลอืกนั เวลาตกทกุขไ์ดย้ากก็จะไมเ่ป็นปญัหามาก ทาํ

ใหห้นกัเป็นเบา ทาํใหอ้ยู่กนัย่างมคีวามสุข เวลาเหน็ผูอ้ืน่ตกทกุขไ์ดย้าก ถา้พอจะ

ช่วยเหลอืกนัไดก้็อย่าดูดาย ขอใหช่้วยกนั แลว้จะมคีวามสุขใจ มคีวามภูมใิจ เวลามอง

หนา้ในกระจกจะยิ้มได ้ จะพอใจกบัการกระทาํของตน ถา้ขาดความกรุณาความสงสาร 

ใจจดืใจดาํ ไมเ่หลยีวแลไม่เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ เหน็แก่ตวั จะไมม่คีวามภูมใิจ จะไมม่ี

ความสุขใจเลย ก็จะพยายามไปหาไปทาํในสิง่ทีค่ดิวา่จะทาํใหภู้มใิจสุขใจ ดว้ยการใชเ้งนิ

ใชท้องซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมา ซื้อมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิความภูมใิจ

ขึ้นมา เพราะเป็นการกระทาํทีเ่หน็แก่ตวั ทาํเพือ่ตวัเอง  

จะมคีวามภาคภูมใิจไดก้็ต่อเมือ่ไดท้าํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ รบัใชผู้อ้ืน่ 

เช่นรบัใชบ้ดิามารดาผูม้พีระคุณ เวลามอีายุมากก็ตอ้งมคีนคอยดูแลลี้ยงดู เป็นหนา้ที่

ของลูกๆทีค่วรทาํใหส้มบูรณ์ อย่าไปปดัใหค้นอืน่ทาํ โดยอา้งวา่ไมว่า่งมภีาระมาก ไมใ่ช่

เป็นสิง่ทีค่นมคีวามกตญั�ูกตเวทจีะพงึกระทาํ ควรราํลกึถงึพระคุณของบดิามารดาอยู่

เสมอๆ เพือ่จะไดไ้มล่มื เพราะถา้ไมร่าํลกึถงึบญุคุณของบดิามารดาอยู่เรื่อยๆแลว้ จะถูก

เรื่องราวต่างๆมาฉุดลากไป จะมแีต่เรื่องนัน้เรื่องน้ีมาใหท้าํ มาใหวุ้น่วาย มาใหก้งัวล จน

ลมืนึกถงึพ่อแมไ่ป เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งปรนนิบตัพิ่อแม ่ จะหงดุหงดิใจราํคาญใจ เพราะ
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ไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน แต่ถา้ไดร้าํลกึถงึบญุคุณของคุณพ่อคุณแมอ่ยู่เสมอ 

และคดิไวล้ว่งหนา้แลว้วา่ต่อไปคุณพ่อคุณแมก่็จะตอ้งแก่ จะตอ้งดูแลตวัเองไมไ่ด ้ ก็

จะตอ้งเป็นหนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งดูแล ถา้คดิอย่างน้ีไวเ้รื่อยๆ จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจ 

เตรียมทกุสิง่ทกุอย่างไวใ้หพ้รอ้ม เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งดูแลพ่อแม ่ จะทาํไดอ้ย่างสบายใจ 

ดว้ยความยนิด ี เพราะไมม่อีะไรจะดเีท่ากบัการทดแทนบญุคุณของบดิามารดา ผูบ้งัเกดิ

เกลา้ ผูใ้หก้าํเนิด ทีม่ชีวีติอยู่มาไดท้กุวนัน้ีก็มาจากบดิามารดา ถา้ไมม่บีดิามารดาจะเป็น

ตวัตนอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ีไดอ้ย่างไร ถา้คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ จะไมล่มืบญุคุณของบดิา

มารดา จะมคีวามยนิดทีดแทนบญุคุณใหอ้ย่างเต็มที ่ ใหส้มกบัเป็นคนดคีนเจริญ ที่

ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหก้ระทาํในสิง่ทีไ่มเ่กดิโทษ ใหท้าํแต่ใน

สิง่ทีเ่กดิคุณ เพราะจะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง  

ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่ว ไปเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ จากการดืม่สุรายา

เมา เทีย่วกลางคนื ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีจ่ะ

ฉุดลากใหไ้ปตกนรกต่อไป เพราะจะทาํใหเ้หน็แก่ตวัใจแคบ ทาํอะไรก็จะทาํเพือ่ตนเอง

เท่านัน้ ไมค่ดิถงึผูอ้ืน่ทาํเท่าไหร่ก็หาความสุขไมเ่จอ ต่างกบัคนทีท่าํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ 

รบัใชผู้อ้ืน่ สงเคราะหผู์อ้ืน่ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทาํไปแลว้เกดิปีต ิ ความสุขใจ อิม่ใจ ภูมใิจ 

ทาํใหไ้มต่อ้งไปหาความสุขจากการเทีย่วกลางคนื เสพสุรายาเมา ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ 

จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข เป็นคนทีน่่าชื่นชมยนิด ี น่าสรรเสริญยกย่อง น่าคบคา้สมาคม

ดว้ย ทาํใหม้คีวามสุขความภูมใิจ เป็นการดาํเนินชวีติเพือ่ความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึตอ้งดูการ

กระทาํเป็นหลกัวา่ไปในทศิทางไหน ถา้ไปในทางทีไ่มถู่ก ก็ควรหกัหา้ม ถา้ชอบเทีย่ว

กลางคนื ชอบดืม่สุรายาเมา ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ก็ตอ้งพยายามหกัหา้มใจไว ้ แต่

ถา้ชอบทาํบญุทาํทาน ชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ชอบรกัษาศีล ไมฆ่่าสตัวต์ดัชีวติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ชอบฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอื

ธรรมะ ชอบปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ เจริญปญัญา พจิารณาอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา ก็ควรส่งเสริมควรทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป เพราะเป็นเหตทุีจ่ะนาํความสุข

ความเจริญทีแ่ทจ้รงิมาให ้ ไมม่อีะไรทีจ่ะทาํได ้ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต
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สาวกท ัง้หลายไดพ้สูิจนม์าแลว้ ไดส้มัผสัมาแลว้ ไดเ้อามาเป็นสมบตัขิองตนแลว้ จงึได ้

นาํมาเอาเผยแผ่ เอามาส ัง่สอนผูอ้ืน่  

พวกเราทีย่งัไมไ่ดส้มัผสักบัความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริงแบบน้ี ก็ควรมศีรทัธาความเชื่อ 

เชื่อพระพทุธเจา้ เชื่อพระอรหนัตสาวก รบัรองไดว้า่จะไมผ่ดิหวงั เพราะท่านเป็นคนด ีไม่

มเีจตนารา้ยแฝงอยู่เลยในการส ัง่สอนพวกเรา มแีต่ความปรารถนาด ีความเมตตา ความ

กรุณา อยากจะใหเ้ราไดด้บิไดด้ ีไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง ท่านไมไ่ดอ้ะไรจากเรา ท่าน

เพยีงแต่เหน็วา่เมือ่ก่อนน้ีท่านก็เป็นเหมอืนเรา ลุม่หลงหาความสุขทีไ่มถ่กูทาง หาเท่าไหร่

ก็หาไมเ่จอ เจอแต่ความทกุข ์ ความวุน่วายอยู่ตลอดเวลา เมือ่ไดพ้บกบัความสุขความ

เจริญทีแ่ทจ้ริงแลว้ จงึไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนพวกเรา ถา้ไมเ่ชื่อก็จะเสยีโอกาสไป ถา้

เชื่ออย่างนอ้ยก็จะไดพ้สูิจนว์า่ สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกส ัง่สอนนัน้ ถูกตอ้ง

แมน่ยาํหรือไม ่ เป็นความจริงหรือไม ่ หรือโกหกหลอกลวง ถา้ไมพ่สูิจนก์็จะไมรู่ ้ ถา้ได ้

นาํเอาไปปฏบิตัแิลว้ จะไดรู้ว้า่สิง่ทีท่่านสอนนัน้จริงหรือไมจ่ริงอย่างไร เหมอืนกบัคนทบ

อกทางใหเ้ราไปสู่ทีใ่ดทีห่น่ึง เช่นบอกทางใหม้าทีว่ดัน้ี ถา้ยงัไมเ่คยมาวดัน้ี เราจะไมรู่ว้า่

สิง่ทีเ่ขาบอกนัน้เป็นความจริงหรือไม ่ถา้ไมท่าํตามทีบ่อก เมือ่ไดท้าํตามทีบ่อกจนไดม้าถงึ

วดั ก็แสดงวา่สิง่ทีเ่ขาบอกนัน้เป็นความจริง  

ฉนัใดสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็เป็นเช่นเดยีวกนั เป็นสิง่ทีเ่รายงัไมรู่ย้งัไมเ่หน็ จะรู ้

จะเหน็ไดก้็ต่อเมือ่นาํเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้ก็จะรูว้า่เทจ็จรงิอย่างไร นาํความสุข

ความเจริญมาใหก้บัเราหรือไม ่ หรือนาํความทกุขค์วามวุน่วายใจมาให ้ น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราจะ

พสูิจนไ์ดแ้ละเป็นโอกาสทีด่ขีองเรา ถา้ไมเ่ชื่อก็จะเสยีโอกาสไป จะไมรู่ว้า่จริงหรือไมจ่ริง 

ถา้จริงก็ขาดทนุ ไมไ่ดส้ิง่ทีด่ ี ถา้ไมจ่ริงจะไดรู้ว้า่ไมจ่ริง จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาปฏบิตัอิกี

ต่อไป คาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุบททกุบาทนัน้ เป็นสิง่ทีส่ามารถพสูิจนไ์ด ้ ไมไ่ดใ้หเ้ชื่อ

เฉยๆ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เชื่อแลว้ไมป่ฏบิตักิ็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เชื่อแลว้ตอ้ง

ปฏบิตัถิงึจะไดเ้หน็ผลอย่างแทจ้รงิ ถา้ไมป่ฏบิตักิ็จะไมเ่หน็ผล ก็จะไมรู่ว้า่สิง่ทีไ่ดย้นิได ้

ฟงัในวนัน้ี คอืความสุขทีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่มเ่กดิโทษนัน้ จริงหรือไมจ่ริง จะพสูิจน์

หรือไมก่็อยู่ทีต่วัของท่านเอง ถา้นาํไปพสูิจนน์าํไปปฏบิตัแิลว้รบัรองไดว้า่ จะรูอ้ย่าง
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แน่นอน จงึอยากจะใหท้่านท ัง้หลายมคีวามเชื่อในพระพทุธเจา้ ในพระธรรมคาํสอน ใน

พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย วา่พูดจรงิทาํจริง รูจ้ริงเหน็จรงิ สิง่ทีน่าํมาเผยแผ่ส ัง่สอน

พวกเราลว้นเป็นความจริงท ัง้สิ้น ขอใหเ้ชื่อแลว้นาํไปปฏบิตั ิ แลว้ประโยชนสุ์ขทีพ่วกเรา

ปรารถนากนั ก็จะเป็นผลทีต่ามมาอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖๙ 

ดูการกระทาํเป็นหลกั 
๓ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นเหมอืนวนัพระของคนในยุคปจัจบุนัน้ี เน่ืองจากวนัหยุดทาํงานไมต่รงกบัวนัขึ้น

แรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ จงึถอืเอาวนัเสารว์นัอาทติยเ์ป็นวนับาํเพญ็บญุกศุล แทนวนัขึ้นแรม 

๘ คํา่ ๑๕ คํา่ เพราะตอ้งไปทาํงาน จงึใชว้นัเสารว์นัอาทติยแ์ทนวนัพระ ก็ใชไ้ดเ้หมอืนกนั 

เพราะวนัพระมเีป้าหมายอยู่ตรงที ่ ใหม้เีวลาวา่งจากภารกจิการงานต่างๆ เพือ่บาํเพญ็บญุ

บาํเพญ็กศุล ซึง่เป็นอาหารของใจ ทีเ่ป็นเหมอืนร่างกาย จะอยูป่ราศจากอาหารไมไ่ด ้ ใจ

อยู่ปราศจากบญุกศุลไมไ่ด ้ เพราะถา้ขาดบญุขาดกศุลแลว้ ใจจะเหีย่วแหง้อบัเฉาเศรา้

สรอ้ยหงอยเหงา ไมส่ดชื่นเบกิบานร่าเริง ไมม่คีวามอิม่ ไมม่คีวามสุข แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็

บญุกศุลอย่างสมํา่เสมอแลว้ จติใจจะมคีวามร่มเยน็เป็นสุข มคีวามสบาย เบกิบาน ร่าเริง 

ดงันัน้เมือ่เรามเีวลาวา่ง ในวนัเสารว์นัอาทติย ์ เราจงึควรถอืวนัใดวนัหน่ึงใหเ้ป็นวนั

บาํเพญ็บญุบาํเพญ็กศุล มาวดัเพือ่มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัิ

ธรรมตามสมควรแก่กาํลงัแหง่สตปิญัญาศรทัธาความเพยีร เท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้เพราะ

การกระทาํเป็นเหตทุีจ่ะนาํผลต่างๆมา ไมว่า่จะเป็นความสุขก็ด ี ความทกุขก์็ด ี ความ

เจริญก็ด ี ความเสือ่มก็ด ี นรกก็ด ี สวรรคก์็ด ี ลว้นเกดิจากการกระทาํของเราท ัง้สิ้น 

เพราะหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ สอนตรงทีก่รรมคอืการกระทาํ ทาํดไีดด้ทีาํ

ช ัว่ไดช้ ัว่ กรรมเป็นเครื่องจาํแนกแยกสตัวใ์หสู้งใหต้ํา่ การทีเ่ราเกดิมามฐีานะแตกต่างกนั 

มสีตปิญัญาไมเ่ท่ากนั มกีาํลงัทรพัยไ์มเ่ทา่กนั มรูีปร่างหนา้ตาไมเ่ท่ากนั มอีายุขยัไม่

เท่ากนั ก็เกดิมาจากการกระทาํในอดตีนัน่เอง เป็นเหตทุาํใหเ้ป็นอย่างทีเ่ป็นกนัอยู่ทกุ

วนัน้ี  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหดู้การกระทาํของเราเป็นหลกั คอืการกระทาํทางกายทางวาจา

และทางใจ เพราะจะนาํมาซึง่ผลต่างๆ ถา้ไมดู่แลว้ปลอ่ยใหท้าํไปตามอารมณ์ ทีม่ที ัง้ดี
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และไมด่ ีถา้อารมณ์ดกี็จะผลกัดนัใหก้ระทาํในสิง่ทีด่ ีอารมณ์ไมด่กี็จะผลกัดนัใหไ้ปทาํใน

สิง่ทีไ่มด่ ีเมือ่ทาํไปแลว้ก็จะมผีลตามมา จะตอ้งการผลนัน้หรือไม ่ก็หา้มไมไ่ด ้เพราะเมือ่

เหตไุดท้าํไปแลว้ ผลตอ้งตามมาอย่างแน่นอน แต่ถา้คอยเฝ้าดูการกระทาํทางกายทาง

วาจาและทางใจอยู่เสมอ วา่จะไปในทศิทางใด ถา้ไปในทางทีด่กี็ส่งเสริมใหท้าํเลยใหพู้ด

เลย ถา้ไปในทางทีไ่มด่กี็ตอ้งระงบั ตอ้งต่อสู ้ ตอ้งขดัขวาง ไมใ่หไ้ปทาํ เมือ่สามารถ

ควบคุมการกระทาํของเราไดแ้ลว้ ต่อไปผลทีท่กุคนปรารถนา คอืความสุข ความเจริญ 

ความร่มเยน็เป็นสุข ก็จะเป็นผลทีต่ามมา ส่วนความทกุข ์ ความเสื่อมเสยี ความ

เดอืดรอ้นวุน่วายต่างๆ ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา เพราะไมม่เีหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิขึ้นมานัน่เอง 

ถา้จะเชื่ออะไรก็ขอใหเ้ชื่อหลกักรรมคอืการกระทาํ กรรมน้ีแหละเป็นสจัธรรมความจรงิที่

พระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ท ัง้ในอดตีทีผ่่านมาและในอนาคตทีจ่ะตามมา ไดต้รสัรูเ้หน็อย่าง

แจง้ชดั วา่ทกุสิง่ทกุอย่างลว้นเกดิจากกรรมท ัง้สิ้น ไมว่า่จะไปเกดิเป็นอะไร ก็มกีรรมเป็น

ผูพ้าใหไ้ปเกดิ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นมนุษย ์เพราะกรรมดพีาใหไ้ปเกดิ เป็นเดรจัฉาน 

เป็นสตัวน์รก เพราะบาปกรรมพาใหไ้ปเกดิ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูเ้หน็อย่างแจง้ชดั 

ไมส่งสยั เหมอืนกบัเราเหน็สิง่ต่างๆในศาลาแห่งน้ี วา่มอีะไรอยู่บา้ง มคีนมากนอ้ย

เพยีงไร มพีระพทุธรูปต ัง้อยูต่รงไหน เราเหน็ไดก้บัตาของเราอย่างชดัเจนอย่างไร เรื่อง

บญุกรรม เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ ก็เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ท ัง้หลายจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน

เหมอืนกนั  

เมือ่ทรงรูท้รงเหน็อย่างชดัเจนแลว้ก็ทรงนาํเอามาเผยแผ่ ส ัง่สอนพวกเราทีย่งัมดืบอด ยงั

ไมเ่หน็ ยงัสงสยั ในเรื่องบาปบญุ นรกสวรรค ์เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ ใหน้าํเอาไปพสูิจน ์

เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นสิง่ทีค่นตาดเีหน็แลว้ก็มาบอกคนตาบอด ซึง่

แมจ้ะไดย้นิไดฟ้งัมากนอ้ยเพยีงไร ตาก็ยงัมดืมดิ ยงัไมเ่หน็อยู่ด ี จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็

เท่ากนัตรงทีว่า่ยงัไมเ่หน็อยู่ด ี แต่ถา้เชื่อแลว้นาํไปปฏบิตั ิ ต่อไปตาจะสวา่งขึ้นมาแลว้จะ

เหน็สิง่ต่างๆ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แต่ถา้ไมเ่ชื่อ ไมป่ฏบิตัติาม ก็จะไม่

เหน็อะไร เพราะตาจะไมส่วา่งขึ้นมาไดเ้ลยเพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็น

เครื่องมอืทีจ่ะเบกิตาใหส้วา่งขึ้นมานัน่เอง ใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม ใหม้แีสงสวา่งแห่ง

ปญัญา ทีส่ามารถมองทะลปุรุโปร่ง ลกึซึ้ง กวา้งขวาง กวา้งไกล กวา่ตาธรรมดาทีเ่ราเหน็
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กนัอยู่ทกุวนัน้ี ทีเ่หน็แต่รูปหยาบๆเท่านัน้ แต่รูปทีล่ะเอยีด เสยีงทีล่ะเอยีดและสิง่ที่

ละเอยีดต่างๆ เช่นรูปทพิยเ์สยีงทพิย ์ จะไมอ่ยู่ในวสิยัของตาเน้ือจะเหน็ได ้ แต่จะเหน็ได ้

จากตาทพิย ์ ทีจ่ะเกดิขึ้นได ้ ถา้นาํเอาสิง่ที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตั ิ ต ัง้แต่ข ัน้ตํา่

ขึ้นไปจนถงึข ัน้สูงสุด แลว้เราก็จะเหน็อย่างพระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เมือ่เหน็แลว้ก็จะ

ไดห้ลดุพน้จากการกระทาํผดิ จะทาํแต่ความด ี เมือ่เป็นเช่นนัน้ผลของการกระทาํผดิกจ็ะ

ไมเ่กดิขึ้น คอืความทกุข ์ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย ก็จะไมม่อียู่ในใจของเราอกีต่อไป จะมี

แต่ความสุข ความสบาย ความอิม่ ความพอไปตลอด  

น้ีคอืสิง่ทีจ่ะไดร้บัถา้มศีรทัธาความเชื่อ ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํเอา

ไปปฏบิตัติามกาํลงัทีจ่ะสามารถปฏบิตัไิดใ้นขณะน้ี แลว้ก็พยายามขยบัขึ้นไปทลีะเลก็ที

ละนอ้ย เหมอืนกบัเดก็ทีห่ดัเดนิ ในเบื้องตน้ก็คลานไปก่อน แลว้ต่อมาก็ค่อยๆลกุขึ้นมา

ยนื แลว้ก็ค่อยๆเดนิทลีะกา้วสองกา้ว ต่อไปก็เดนิไดว้ิง่ไดอ้ย่างสบาย การปฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งใชเ้วลา ความอดทน ความ

พยายาม ทีจ่ะตะเกยีกตะกายปฏบิตัไิปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จากนอ้ยไปหามาก จนสามารถ

ปฏบิตัไิดเ้ต็มที ่ เหมอืนกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตักินั เมือ่

ปฏบิตัไิดเ้ต็มทีแ่ลว้ ก็จะเหน็สิง่ต่างๆ รูส้ิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายทรงรูท้รงเหน็กนั จะเหน็เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องนรกสวรรค ์ จะเหน็สตัว ์

โลกทีท่าํบาปทาํกรรมนัน้ ตายไปแลว้จะตอ้งไปเกดิเป็นอะไร เราจะเหน็สตัวโ์ลกทีท่าํบญุ

ทาํกศุล เมือ่ตายไปจะไปเกดิเป็นอะไร สิง่เหลา่น้ีจะไมถู่กปกปิดอกีต่อไป เมือ่จติมี

ดวงตาเหน็ธรรม กจ็ะเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดื พอเปิดไฟขึ้นมา ก็จะเหน็ทกุสิง่ทกุ

อย่างไดอ้ย่างชดัเจน เพราะความมดืทีป่กปิดอยู่นัน้ไดถู้กแสงสวา่งทาํลายไปหมดแลว้ 

ฉนัใดมิจฉาทิฐคิวามเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็วา่นรกไมม่ ี สวรรคไ์ม่

ม ี เหน็วา่ตายไปแลว้สูญ จะถูกทาํลายไปกบัความมดืบอดเมือ่มดีวงตาเหน็ธรรม มแีสง

สวา่งแห่งปญัญาปรากฏขึ้นมา ทีเ่กดิจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เริ่มตน้ต ัง้แต่มคีวาม

กตญั�ูกตเวท ีสมัมาคารวะ เสยีสละ ศีล สมาธ ิปญัญา  
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เมือ่ปฏบิตัไิปถงึข ัน้ปญัญาแลว้ แสงสวา่งแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็เอง แลว้จะ

ไมส่งสยัในเรื่องบาปเรื่องกรรม ไมส่งสยัเรื่องพระนิพพานวา่เป็นอย่างไร ไมส่งสยัวา่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ตรงไหน จะไมห่ลงงมงายกบัความสุขทีห่ลงกนัอยู่ทกุวนัน้ี คอื

ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากกามคุณ ๕ เพราะจะไมม่คีวามดูดดืม่กบัจติใจอกี

ต่อไปเพราะจะเหน็ดว้ยปญัญาวา่ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีเ่คลอืบความ

ทกุขน์ ัน่เอง เหมอืนกบัยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลานํา้ตาลละลายหมดไปแลว้ก็เหลอืแต่

ความขมขืน่ ความสุขทางโลกก็เป็นเช่นนัน้เป็นเหมอืนนํา้ตาลเคลอืบความทกุข ์ เวลาได ้

อะไรมาใหม่ๆ  เช่นเวลาแต่งงานใหม่ๆ  ก็มคีวามสุข พอเวลาผ่านไปก็ละลายจดืจาง

หายไป เหลอืแต่ความขมขืน่ตามมา เพราะอยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน คนเรา

เปลีย่นได ้ อารมณ์ของคนเปลีย่นได ้ วนัน้ีอารมณ์ด ี พรุ่งน้ีอารมณ์ไมด่ ี เวลาไดอ้ะไร

มาแลว้ก็จะไมค่่อยสนใจดูแลรกัษา ไมเ่หมอืนกบัตอนทีย่งัไมไ่ดม้า จะพยายามทาํทกุ

วถิทีางใหไ้ดม้า ถา้ตอ้งทาํตวัใหด้กี็จะทาํ ถา้จะตอ้งเอาใจผูอ้ืน่ก็ยนิดทีาํ แต่เมือ่มาแลว้ก็

จะไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งไปทาํต่อไป ธาตแุทก้็จะค่อยๆโผลอ่อกมา คอื ความเหน็แก่ตวั 

ความเอารดัเอาเปรียบ ความเอาใจตวัเอง เมือ่โผลอ่อกมาแลว้ก็จะทาํใหเ้กดิความเบือ่

หน่ายเกดิขึ้นตามมา เคยไดร้บัการเอาอกเอาใจ เดีย๋วน้ีไม่ไดร้บัการดูแลแลว้ ก็จะเกดิ

ความเสยีใจเกดิความเบือ่หน่ายขึ้นมา  

น้ีคอืความจริงของชวีติ ความสุขในโลกน้ีจะเป็นแบบน้ีท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นคนหรือวตัถุ

ต่างๆ ก็จะเป็นแบบน้ี เวลาใหมน้ี่ทกุอย่างดไีปหมด แต่พอเริ่มเก่าแลว้ก็เริ่มชาํรุดทรุด

โทรม เริ่มดูไมด่ ี เริ่มมปีญัหา เริ่มมภีาระทีต่อ้งคอยดูแลซ่อมแซมรกัษา เป็นสิง่ทีผู่ท้ี่

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เมือ่เห็น

แลว้ก็จะรูว้า่ความสุขในโลกน้ีไมไ่ดเ้ป็นความสุขเลย ลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น สูค้วามสุข

ทีไ่ดจ้ากการทาํความดไีมไ่ด ้ เช่นความกตญั�ูกตเวท ี เวลาไดร้บัใชไ้ดดู้แลพ่อแม ่ ได ้

ทดแทนบญุคุณของพ่อแม ่ จะมคีวามสุข มคีวามภูมใิจ เวลามคีวามอ่อนนอ้ม มสีมัมา

คารวะต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ จะมคีวามสุขสบายใจ เวลาเสยีสละจะมคีวามภูมใิจ เวลารกัษา

ศีลไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะมคีวามม ัน่ใจ มคีวามสุขใจ เวลาทาํจติใจใหส้งบเป็นสมาธิ จะ

พบความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน เป็นความสุขทีล่ะเอยีดประณีต เป็นความสุขทีม่ ี
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อานุภาพมาก ในขณะทีร่่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะไมรู่ส้กึเจ็บไปกบัร่างกาย ใจยงัมี

ความสุขอยู่ ถา้ไดเ้จริญปญัญาจนรูแ้จง้เหน็จริง วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ที่

ควรจะยดึตดิ ไมค่วรยดึถอืวา่เป็นของตน ก็จะพบกบัสุขทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ทีเ่กดิจากการ

หลดุพน้อย่างถาวร เพราะถา้เหน็ดว้ยปญัญาแลว้ก็จะไมย่ดึม ัน่ถอืม ัน่กบัสิง่ต่างๆ จะ

ปลอ่ยวางใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามความจริง จะเกดิก็ใหเ้กดิ จะอยู่ก็ใหอ้ยู่ จะตายก็

ใหต้าย ไมไ่ปทกุข ์ไมไ่ปเดอืดรอ้น ไมไ่ปยนิดยีนิรา้ย กบัการเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไปของ

สิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอะไรกต็าม จะใหญ่หรือเลก็ก็ตาม ใจจะไมม่คีวามหว ัน่ไหวกบัการ

เปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ  

เพราะใจเป็นสิง่ทีไ่มม่อีะไรจะสามารถทาํลายได ้ ใจเป็นนามธรรม แมร้ะเบดินิวเคลยีรก์็

ไมส่ามารถทาํลายใจได ้ ทาํลายไดแ้ต่วตัถกุบัคนเท่านัน้ เพราะใจเป็นธรรมชาตทิีไ่มต่าย 

เพยีงแต่มาเกาะตดิอยู่กบัสิง่ทีต่ายคอืร่างกาย แลว้ก็หลงยดึตดิวา่ร่างกายเป็นใจ เป็นตวั

เป็นตน เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกดิความทกุขร์อ้นขึ้นมาท ัง้ๆที่

ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกายเลย ร่างกายจะแก่ใจก็เหมอืนเดมิ ไมไ่ดแ้ก่ตามร่างกายไป 

ร่างกายจะเจ็บอย่างไรใจก็ไมไ่ดเ้จ็บตามร่างกายไป แต่ถา้ไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดป้ฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จนถงึข ัน้ปญัญาแลว้ จะไมส่ามารถเหน็สิง่เหลา่น้ีได ้ แต่ถา้

ปฏบิตัไิปเรื่อยๆจนถงึข ัน้ปญัญา จะเหน็ทนัทวีา่ใจกบักายเป็นคนละส่วนกนั ใจไมไ่ดเ้ป็น

ร่างกาย ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ีไม่ไดเ้ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของใจ ใจไมส่ามารถ

ควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไดต้ลอด อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากจะให ้

เป็นอย่างน้ี ก็เป็นไดบ้างครัง้บางคราวบางเวลา แต่จะใหเ้ป็นไปตลอดย่อมเป็นไปไม่ได ้

เช่น ทาํมาคา้ขายก็ขอใหก้าํไรไปตลอดไมข่าดทนุเลย ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ใหเ้จริญไปตลอด

ไมเ่สือ่มเลย ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะในโลกน้ีมคีวามเจริญกบัความเสื่อมเป็นของคู่กนั 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนวา่โลกธรรม ๘ มอียู่ ๔ คู่ดว้ยกนั คอืลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ 

มที ัง้เจริญและมที ัง้เสือ่ม มกีารเจริญลาภก็มกีารเสือ่มลาภ มกีารเจริญยศก็มกีารเสือ่ม

ยศ มสีรรเสริญก็มนิีนทา มสุีขก็มทีกุขส์ลบักนัไป  
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อยู่ในโลกน้ีจะตอ้งเป็นอย่างน้ี ใจทีฉ่ลาดจะรูท้นั จะไมห่ลง ไมย่ดึไมต่ดิกบัโลกธรรมท ัง้ 

๘ จะเจริญก็ไมด่อีกดใีจ จะเสือ่มก็ไมเ่สยีอกเสยีใจ เพราะไมย่ดึตดิ ไมต่อ้งการใหเ้ป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ีนัน่เอง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามสภาพ เหมอืนกบัปลอ่ยใหด้นิฟ้าอากาศ

เป็นไปตามสภาพ ไมไ่ดอ้ยากใหฝ้นตกหรือไมต่ก ไมไ่ดอ้ยากใหแ้ดดออกหรือไมอ่อก 

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เวลาฝนตกก็ไมเ่ดอืดรอ้น เวลาแดด

ออกก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้ยดึมนัถอืม ัน่กบัแดดกบัฝนแลว้จะลาํบาก เพราะเวลาอยากให ้

ฝนตกแลว้ไมต่ก ก็จะเดอืดรอ้น เวลาอยากใหแ้ดดออกแลว้ไมอ่อกก็จะเดอืดรอ้น จะ

วุน่วายใจ ความทกุขค์วามวุน่วายใจกบัสิง่ต่างๆ เกดิจากความอยากท ัง้นัน้ อยากใหส้ิง่

นัน้สิง่น้ี อยากใหค้นนัน้คนน้ี เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมไ่ดด้งัใจก็เสยีใจวุน่วายใจ 

แต่ถา้รูจ้กัทาํใจ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามสภาพ จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขา อยากจะไดอ้ะไร

ก็ทาํไปตามความสามารถก็แลว้กนั ถา้ไดก้็ดไีป ถา้ไมไ่ดก้็ไม่เสยีใจ เพราะไมเ่ป็นสิง่ทีอ่ยู่

ในวสิยั ทีจ่ะควบคุมบงัคบัได ้ เหมอืนกบัแทงหวยแทงลอตเตอรี่ จะบงัคบัใหอ้อกตาม

เลขทีแ่ทงไมไ่ด ้ฉนัใดชวีติของเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ปลอ่ยวางไมย่ดึไมต่ดิได ้ก็จะไมท่กุข ์

กบัอะไร มหีนา้ทีต่อ้งทาํอะไร ก็ทาํใหด้ทีีสุ่ดก็แลว้กนัตราบใดทีย่งัมชีวีติอยู่ก็ยงัตอ้งทาํ มี

หนา้ทีท่าํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ก็ทาํใหด้ทีีสุ่ด ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ไดม้ามาก

นอ้ยเพยีงไรก็ใหพ้อใจ  

เรื่องการปฏบิตัธิรรมก็เช่นเดยีวกนั ก็ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทรงสอนให ้

ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้มก็ทาํไป ทาํใหม้ากๆ ทาํใหสุ้ดความสามารถ จะไดม้ากได ้

นอ้ยก็ทาํไปเรื่อยๆ จะไดม้ากขึ้นไปเรื่อยๆเอง ส่วนบาปกรรมทีท่รงสอนใหล้ดใหล้ะใหต้ดั 

ก็ตอ้งทาํเหมอืนกนั ตอ้งตดัตอ้งละอบายมขุต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื 

เลน่การพนนั คบคนชัว่เป็นมติร ก็ตอ้งพยายามละ พยายามเลกิ ทรงสอนใหล้ะเวน้จาก

การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ก็ตอ้งละเช่นเดยีวกนั 

น้ีคอืหนา้ทีข่องเรา เป็นสิง่ทีเ่ราทาํได ้ ถา้ทาํแลว้จติใจจะดขีึ้นไปเรื่อยๆ ความทกุขจ์ะ

นอ้ยลงไป ความสุขจะมมีากยิง่ๆขึ้นไป เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ในใจของเรา ไมไ่ดอ้ยู่

ทีไ่หน เกดิจากการควบคุมจติใจใหต้ ัง้อยูใ่นสิง่ทีด่ทีีง่าม ใหอ้ยู่หา่งไกลสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม

ท ัง้หลาย อยู่ทีก่ารชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเ้บาบางลงไปตามลาํดบัจน
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หมดสิ้นไป น้ีคอืหนา้ทีข่องเราเป็นสิง่ทีเ่ราสามารถทาํไดด้ว้ยกนัทกุคน ทาํไดม้ากนอ้ย

เพยีงไร ความสุขความเจริญก็จะมมีากขึ้นไปเพยีงนัน้ เป็นสิง่ทีเ่ราควรทาํอยู่เสมอ แต่

ความอยากรวย อยากใหม้คีนรกั สรรเสรญิเยนิยอยกย่อง อยากใหม้คีวามสุขไปทกุวนั 

เป็นสิง่ทีไ่มค่วรขวนขวายเพราะบงัคบัไมไ่ด ้ ทาํมาต ัง้แต่เกดิจนถงึวนัน้ี ก็ยงัไมไ่ดด้งัใจ 

บางวนัก็ไดค้วามสุขบางวนัก็ไดค้วามทกุข ์ บางวนัก็ไดล้าภบางวนัก็ไมไ่ด ้ เพราะไมอ่ยูใ่น

วสิยัทีจ่ะควบคุมบงัคบัไดน้ ัน่เอง  

แต่สิง่ทีเ่ราสามารถทาํใหเ้กดิขึ้นมาในใจของเราได ้ ก็คอืความดงีามความสุขความเจริญ

ของใจ ดว้ยการมาวดับ่อยๆ ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดก้ระทาํกนัในวนัน้ี ขอใหม้ากนับ่อยๆ 

มาทาํบญุบ่อยๆ เวลากลบับา้นเราไมไ่ดอ้ยู่ทีว่ดัก็ยงัสามารถทาํความดไีด ้มอีะไรทีท่าํไดก้็

ทาํไป มอีะไรทีไ่มด่ทีีค่วรหกัหา้มจติใจก็ควรหกัหา้ม อยู่ทีไ่หนก็ละความโลภความโกรธ

ความหลงได ้ เวลาโลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาโกรธก็หกัหา้มจติใจไว ้ อย่าไปโกรธตาม 

เวลาหลงก็หกัหา้มจติใจไว ้ อย่าไปหลงตาม ใหพ้จิารณาดว้ยปญัญาวา่ไมม่อีะไรควรยดึ

ตดิ ยนิด ี อยากม ี อยากได ้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ลว้นมคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ มคีวามสุขเพยีงผวิเผนิ ส่วนใหญ่จะเป็นความทกุขเ์สยีมากกวา่ ถา้ไม่

อยากไดอ้ะไร ไมย่นิดกีบัอะไร ก็จะไมห่ลง จะไมท่กุข ์ ส่วนใหญ่จะหลงกนั จะรกัสิง่นัน้

รกัคนน้ี อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด แต่ก็ไมไ่ดด้งัใจ เพราะไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน

ในโลกน้ี น้ีคอืสิง่ทีค่วรสอนตนและปฏบิตัใิหไ้ด ้สรา้งความสุขในใจดกีวา่ เป็นสิง่ทีเ่ราทาํ

ได ้ เป็นสิง่ทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด ถงึแมต้ายไปความดแีละความสุขทีม่อียู่ในใจ ก็ไม่ได ้

ถูกทาํลายไปกบัร่างกาย จะตดิไปกบัใจ พาใหไ้ปเกดิทีด่ ี ไปสู่สุคต ิ จะไดบ้าํเพญ็บญุ

บาํเพญ็กศุลต่อ ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี  

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะบญุในอดตีทีไ่ดท้าํกนัไว ้ เป็นตวัผลกัดนัใหม้าทาํต่อใหม้าสรา้งบญุ

สรา้งกศุลต่อ เพราะไดส้มัผสัแลว้มคีวามพอใจ มคีวามยนิด ี จงึขอใหบ้าํเพญ็ไปเรื่อยๆ 

อย่าเหน็อะไรในโลกน้ีมคีวามสาํคญักวา่การบาํเพญ็บญุและกศุล เพราะเป็นสมบตัทิี่

แทจ้รงิ เป็นของแทไ้มใ่ช่ของปลอม เหมอืนกบัสมบตัต่ิางๆในโลกน้ี เป็นเหมอืนของ

ปลอม เพราะไมช่า้ก็เร็วก็จะจากเราไป แต่บญุและกศุลจะไมห่ายจากเราไป จะอยู่กบัเรา
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และเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มหวัใจ เหมอืนกบัหวัใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ทีถ่งึจดุสูงสุดของความสุข เพราะการบาํเพญ็บญุและกศุลน้ีเอง ถงึความ

สิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้หลาย เพราะการละบาปบาํเพญ็บญุน้ีเอง ขอใหม้คีวามเชื่อ ความ

ม ัน่ใจ ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน และปฏบิตัใิหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้แลว้การ

ไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา จะไมเ่ป็นการเสยีชาตเิกดิ เพราะจะไดร้บั

ประโยชนท์ีสู่งสุด จงึขอฝากเรื่องการบาํเพญ็บญุกศุลอย่างสมํา่เสมอ เพือ่ประโยชนสุ์ขที่

จะตามมา ใหท้่านนาํไปประพฤตปิฏบิตัต่ิอไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๐ 

แกป้ญัหาของสงัคมที่ตวัเรา 
๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

สงัคมของมนุษยเ์รามคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั ความดขีองคนหน่ึงมอีทิธิพลทาํใหผู้อ้ืน่

ดตีามได ้ เพราะการกระทาํความดทีาํใหเ้กดิผลดกีบัผูก้ระทาํเองและกบัผูอ้ืน่ ในทาง

ตรงกนัขา้มการกระทาํความไมด่กี็จะทาํใหเ้กดิผลไมด่กีบัผูก้ระทาํเองและกบัผูอ้ืน่

เช่นเดยีวกนั ทกุวนัน้ีปญัหาของสงัคมมมีาก เพราะไมรู่ว้ธิีแกก้นั มกัจะแกผ้ดิทีก่นั คอื

แกท้ีผู่อ้ืน่ ความจริงแลว้ตอ้งมาแกท้ี่ตวัเรา เพราะปญัหาท ัง้หมดออกมาจากตวัเราท ัง้นัน้ 

ถา้ทกุคนทาํความดกีนัแลว้ รบัรองไดว้า่สงัคมจะไมม่ปีญัหาอะไร แต่แทนทีจ่ะมา

แกป้ญัหาทีต่วัเรา กลบัไปแกท้ีผู่อ้ืน่ ทาํใหเ้กดิการต่อตา้น เพราะไมม่ใีครชอบใหใ้ครมา

แกป้ญัหาของตน ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ตนไมด่ ี แต่ไมช่อบใหใ้ครตาํหนิวา่กลา่วตกัเตอืนบงัคบั ให ้

ปรบัปรุงแกไ้ข การแกไ้ขปญัหาใหถู้กจดุ จงึตอ้งแกท้ีต่วัเรา ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง 

ก่อนทีจ่ะไปแกป้ญัหาของผูอ้ืน่ ทรงแกป้ญัหาของพระองคก่์อน ดว้ยการกาํจดัตน้เหตุ

ของความวุน่วายท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจก่อน คอืความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆ ทีส่รา้งปญัหาใหก้บัสงัคม สรา้งปญัหาใหก้บัสตัวโ์ลก แต่สตัวโ์ลก

กลบัมองไมเ่หน็กนั กลบัไปเหน็วา่ปญัหาอยู่ทีค่นนัน้อยู่ทีค่นน้ี ก็พยายามไปแก ้ เมือ่ไป

แกก้็มปีญัหาต่างๆตามมา เพราะผูท้ีถู่กแกไ้มย่อมใหแ้ก ้ จงึเกดิการต่อสูต่้อตา้น เป็น

ปญัหาใหมเ่พิม่ขึ้นมา ถา้ทกุคนรูว้า่ปญัหาทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีต่รงไหน และแกใ้หถู้กจดุแลว้ 

รบัรองไดว้า่สงัคมจะไมม่ปีญัหาอะไร ทกุคนตอ้งแกท้ีต่วัเราเอง แกค้วามโลภ ความโกรธ 

ความหลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ความหลง ทีเ่ป็นตน้เหตขุองปญัหาท ัง้หมด  

เมือ่หลงแลว้ก็เกดิความโลภ เมือ่ไม่ไดด้งัใจก็เกดิความโกรธ ถา้ไมห่ลงก็จะไมโ่ลภ เมือ่

ไมโ่ลภก็จะไมโ่กรธ เพราะไมไ่ดอ้ยากไดอ้ะไร เมือ่ไมอ่ยากไดอ้ะไร เวลาไม่ไดอ้ะไรก็ไม่

เสยีใจ ไมโ่กรธแคน้โกรธเคอืง เราจงึตอ้งแกค้วามหลงของเรา ทีม่อียู่หลายระดบัดว้ยกนั
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ก่อน ระดบัพื้นๆ ก็คอื ไมรู่จ้กัแยกแยะวา่อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น อะไรเป็นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น 

เราตอ้งแยกแยะใหไ้ดว้า่อะไรจาํเป็น อะไรไมจ่าํเป็น สิง่ทีจ่าํเป็นเราก็ตอ้งม ี เราก็ตอ้งหา 

สิง่ทีไ่มจ่าํเป็นเราก็ไมค่วรมไีมค่วรหามา สิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีคอือะไร ก็คอืปจัจยั 

๔ ไดแ้ก่อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิง่ทีท่กุคนตอ้งมกีนั ถา้ไมม่ ี

ถา้ขาดตกบกพร่อง ก็จะไมสุ่ขสบาย จะอตัคดัขดัสน ถา้ขาดอาหารร่างกายก็จะผอมแหง้

แรงนอ้ย ถา้ขาดเสื้อผา้ใส่ก็จะดูไมส่วยงาม เวลาใส่เสื้อผา้ขาดๆ ทีไ่มไ่ดซ้กั เพราะมอียู่

ชดุเดยีว อย่างน้ีแสดงวา่ขดัสน ยงัไมพ่อเพยีง ก็ตอ้งหามาเพิม่ แต่ถา้มปีจัจยั ๔ 

พอเพยีงแลว้ ก็ไมค่วรไปหาอะไรมาเพิม่อกี ส่วนใหญ่เราจะไปหาสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นทีเ่รียกวา่

ปจัจยั ๕ ปจัจยั ๖ ปจัจยั ๗ กนั เช่นรถยนต ์ โทรศพัทม์อืถอื โทรทศัน ์วทิย ุของเลน่

ต่างๆ ถงึแมไ้มม่สีิง่เหลา่น้ีชวีติเราก็ไมไ่ดแ้ย่ลงไป แต่การขวนขวายหามนัมาน้ีแหละ จะ

เป็นตวัฉุดลากใหล้งสู่ทีต่ ํา่ ใหม้ปีญัหาเพิม่มากขึ้น เพราะเมือ่มคีวามอยากไดส้ิง่ต่างๆ

แลว้ ถา้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะซื้อดว้ยเงนิสด ก็ตอ้งซื้อดว้ยเงนิผ่อน ทาํใหเ้ป็นหน้ีเป็นสนิ พอ

ไมส่ามารถผ่อนหน้ีผ่อนสนิได ้ แต่ยงัไมอ่ยากจะคนืของไป ก็ตอ้งหาเงนิใชห้น้ีดว้ยวธิีทีม่ ิ

ชอบ ไปทาํการทาํทจุรติดว้ยวธิีการต่างๆ สรา้งความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่และกบัตวัเราเอง  

ในเบื้องตน้จงึตอ้งแยกแยะวา่อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น อะไรเป็นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น สิง่ทีจ่าํเป็นก็

ตอ้งหามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง ถูกกฎหมาย ถกูศีลถูกธรรม ไมท่าํอาชพีทีผ่ดิกฎหมาย คา้

ยาบา้ คา้ยาเสพตดิ ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ปลน้จี้ ฉอ้โกงดว้ยวธิีการต่างๆ ซึง่เป็นการกระทาํ

ทีม่ชิอบมโีทษตามมา การทาํมาหากนิเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งควรเป็นอาชพีทีสุ่จริต ไมผ่ดิ

กฎหมาย ไมผ่ดิศีลธรรม เมือ่ไดเ้งนิทองมาแลว้ก็เอาไปใชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็น ส่วนทีเ่หลอืก็

เก็บหอมรอมริบเอาไว ้ เผือ่วนัขา้งหนา้ไมส่ามารถหาเงนิหาทองได ้ จะไดอ้าศยัเงนิส่วนน้ี

ไวดู้แลรกัษา ถา้ฉลาดก็เอาไปลงทนุหารายไดเ้พิม่ เงนิทกุบาทถา้รูจ้กัใชรู้จ้กัเก็บ จะเป็น

คุณเป็นประโยชน ์แต่ถา้ไมรู่จ้กัเก็บ ไมรู่จ้กัรกัษา ไมรู่จ้กัเอาไปลงทนุก็จะสูญหมดไป ถา้

ใชแ้บบฟุ่มเฟือย ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ถา้มเีงนิมากพอแลว้ก็มี

ทางเลอืก ๒ ทาง วา่จะเอาไปใชท้างไหนด ี๑. ซื้อของฟุ่มเฟือยทีไ่มจ่าํเป็นไมม่ปีระโยชน์

อะไร มแีต่จะทาํใหเ้สยีนิสยั ตดิการใชข้องฟุ่มเฟือย ๒. เอามาทาํนุบาํรุงจติใจ ทีต่อ้งมสีิง่

บาํรุงรกัษาเหมอืนกบัร่างกายคอืบญุและกศุล ทีเ่ป็นปจัจยั ๔ ของจติใจ เป็นอาหาร ทีพ่ึง่
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อาศยั ยารกัษาโรค และเครื่องนุ่งห่มอนัสวยงาม เพราะคนทีท่าํบญุทาํทานรกัษาศีล มี

ความสวยงามทางดา้นจติใจ เหมอืนกบัไดส้วมใส่เสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงาม เป็นความ

สวยงามทีม่คุีณค่ากวา่ความสวยงามของร่างกาย  

คนทีส่วยงามดว้ยเสื้อผา้อาภรณ์ราคาแพงๆ แต่เป็นคนใจแคบ ใจไมไ้สร้ะกาํ โหดรา้ย 

ไมซ่ือ่สตัยสุ์จริต แมจ้ะสวยงามทางร่างกาย แต่ทางจติใจจะไมส่วยเลย เป็นคนที่น่า

รงัเกยีจ เวลารูจ้กักนัใหม่ๆ อาจจะถูกหลอกได ้ เพราะรูห้นา้แต่ไมรู่ใ้จ แต่เมือ่ไดม้ี

ความสมัพนัธก์นัไปเรื่อยๆ ต่อไปความในใจต่างๆก็จะปรากฏออกมา เมือ่นัน้ก็จะเหน็

ความไมส่วยงาม น่ารงัเกยีจ ไมซ่ือ่สตัยสุ์จริต ใจแคบ ใจไมไ้สร้ะกาํนัน้ แต่คนทีท่าํบญุ

ทาํทานรกัษาศีล จะเป็นคนใจกวา้ง โอบออ้มอารีเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ แมจ้ะไมไ่ดส้วยงามดว้ย

เสื้อผา้ราคาแพงๆ แต่จะน่าชื่นชม น่ารกั น่ายนิด ี ไมจ่ดืไมจ่าง เพราะความสวยงามของ

จติใจไมเ่สือ่มไปกบักาลเวลา ไม่เหมอืนกบัความสวยงามทางร่างกาย ทีม่แีต่จะเสือ่มไป

เรื่อยๆ แก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยงามก็จะหมดไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จนไมห่ลงเหลอือยู่

เลย แต่ไมเ่ป็นเรื่องสาํคญั ถา้สวยงามดว้ยจติใจ ทีเ่ป็นความสวยงามทีแ่ทจ้ริง ถา้มเีงนิ

เหลอืใชแ้ทนทีจ่ะเอาไปซื้อเสื้อผา้ราคาแพงๆมาใส่ สูเ้อามาทาํบญุ มาอยู่วดัปฏบิตัธิรรม 

รกัษาศีล เพือ่เสริมสรา้งความสวยงามของจติใจจะดกีวา่ จะมคีวามสุข เพราะความดี

เป็นตน้เหตขุองความสุข คนทาํความดจีะมคีวามสุข จงึมคีนทาํบญุอยู่เรื่อยๆ เพราะทาํ

แลว้มคีวามสุข ถา้ทาํแลว้มคีวามทกุขจ์ะไม่มใีครทาํกนั  

เราจงึตอ้งแยกแยะใหอ้อกวา่ อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น อะไรเป็นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น สิง่ทีไ่มจ่าํเป็น

เราก็ตอ้งพยายามหกัหา้มจติใจ ไมใ่หไ้ปอยากได ้เหน็คนอืน่มรีถเกง๋ราคาแพงๆ ก็อย่าไป

ดิ้นรนอยากม ี สูม้ใีจทีส่วยงามไมไ่ด ้ มรีถเกง๋แต่ใจแคบ ขบัรถไปไหนก็ไปแก่งแยง่ชงิดี

กบัคนอืน่ ไปเบยีดไปแทรกเวลารถตดิ อย่างน้ีก็ไมส่วยงาม สูข้บัรถราคาถูกๆ แต่ใจ

กวา้งไมไ่ด ้ไมไ่ปแย่งไมไ่ปเบยีดกบัใคร ใครอยากจะเลี้ยวก็ใหเ้ลี้ยวไปก่อน ใครอยากจะ

แซงก็ใหแ้ซงไปก่อน ความสวยงามทางดา้นจติใจเป็นอย่างน้ี จงึอย่าหลงประเดน็ เพราะ

เมือ่หลงแลว้จะแกป้ญัหาไมถู่กจดุ ปญัหาจะไมไ่ดร้บัการแกไ้ข ถา้ทกุคนแกท้ีจ่ติใจของ

ตนเอง แกค้วามเหน็แก่ตวัใหก้ลายเป็นไม่เหน็แก่ตวั แกค้วามเกยีจครา้นใหก้ลายเป็น
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ความขยนั แกค้วามทจุริตใหเ้ป็นความสุจริต แกค้วามไมซ่ือ่สตัยใ์หเ้ป็นความซือ่สตัย ์ถา้

แกอ้ย่างน้ีแลว้สงัคมจะอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมตีาํรวจมาตามจบั

ผูร้า้ย มาตรวจมาเฝ้าสถานทีต่่างๆ ไมต่อ้งมกีญุแจไวปิ้ดบา้นเรือน ไมต่อ้งขึ้นโรงขึ้นศาล 

ไมต่อ้งมคุีกมตีะราง เพราะไมม่คีวามจาํเป็นเมือ่ทกุคนทาํถูกกฎหมาย ทาํสิง่ทีด่ทีีง่าม 

ทกุวนัน้ีตอ้งมตีาํรวจ มศีาล มคุีก มตีะราง มกีญุแจไวล้อ็คบา้นลอ็ครถยนต ์เพราะจติใจ

ของคนไมม่คีวามซือ่สตัยสุ์จริตนัน่เอง ถูกอาํนาจของความหลงครอบงาํ จนเกดิความ

อยาก เมือ่อยากแลว้ถา้ไม่สามารถหามาไดด้ว้ยความสุจริต ก็ตอ้งหามาดว้ยวธิีทจุริต ไป

ลกัขโมยรถ ไปลกัขา้วของของคนอื่น  

เราจงึควรแกป้ญัหาทีค่วามหลงน้ี ดว้ยการศึกษาใหรู้ว้า่อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นและไมจ่าํเป็น 

เพือ่จะไดต้ดัความโลภ ตดัความอยากในสิ่งต่างๆทีไ่มจ่าํเป็นไป ทาํแต่สิง่ทีจ่าํเป็น หาเงนิ

หาทองเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพือ่ปจัจยั ๔ เมือ่มเีงนิเหลอืใช ้มเีวลาก็ใหม้าหาปจัจยั ๔ 

ใหก้บัใจต่อไป ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ

ทาํจติใจใหส้งบ จะไดพ้บกบัความมหศัจรรยข์องความสุขอนัเลศิอนัประเสริฐ ทีไ่มม่ี

ความสุขอย่างอืน่จะเทยีบเท่าได ้ทีอ่ยู่ในตวัของเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามรํา่รวย 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีย่ศถาบรรดาศกัดิ ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารสรรเสริญเยนิยอ ไมไ่ดอ้ยู่กบัการไดย้นิไดฟ้งั

ไดดู้ไดก้นิไดเ้ทีย่ว แต่อยู่ทีค่วามสงบของจติใจ ใหพ้ยายามทาํกนัใหไ้ด ้ เป็นของวเิศษ

เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ทีท่กุคนมสีทิธิ์แสวงหามาเป็นสมบตัขิองตนได ้เมือ่ไดม้าแลว้

จะไมม่ใีครสามารถมาลกัมาขโมย มาฉกชงิแย่งจากเราไปได ้ ไมเ่หมอืนกบัสมบตัิ

ภายนอก ไดม้าก็อาจจะถูกคนอืน่ฉกชงิแย่งไป แต่ถา้ไดส้มบตัภิายในคอืความสงบของ

จติใจแลว้ จะไมม่ใีครมาเอาจากเราไปได ้ เราจะอยู่กบัความสงบสุขไปตลอด และถา้ได ้

เจริญปญัญาเราก็จะสามารถกาํจดัความหลงต่างๆ ใหห้มดไปจากจติจากใจ กาํจดัความ

อยากความโลภใหห้มดไป กาํจดัความทกุขท์ีเ่กดิจากความโลภความอยากความโกรธให ้

หมดไป เพราะสมาธิไมส่ามารถกาํจดัความโลภความโกรธความหลงความอยากได ้

เพยีงแต่กดมนัไว ้หยุดมนัไวไ้ดเ้ป็นครัง้คราวเท่านัน้ แต่ไมส่ามารถกาํจดัไดอ้ย่างถาวร  
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ตอ้งใชป้ญัญา เหมอืนกบัตน้ไม ้ถา้ฟนัตน้แต่ไมถ่อนรากถอนโคน ตน้ไมก้็ยงัไมต่าย ยงั

งอกออกมาได ้ ยงัเจริญเตบิโตได ้ ถา้ตอ้งการทาํลายใหห้มดสิ้นไป ไมใ่หฟ้ื้นขึ้นมาอกี ก็

ตอ้งถอนรากถอนโคนดว้ย ถา้ตอ้งการกาํจดัความทกุขท์ีเ่กดิจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากต่างๆ ก็ตอ้งเจริญปญัญา เวลาอยากไดอ้ะไรก็ตอ้งใชป้ญัญา

พจิารณา สอนตนวา่สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดม้านัน้ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง ไดอ้ะไรมาแลว้

ก็จะกลายเป็นภาระทางจติใจ เพราะจะตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งห่วง ตอ้งกงัวล เวลา

สูญเสยีไปก็เกดิความเสยีอกเสยีใจ ในขณะน้ีไมม่อีะไร ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร พอไดม้า

แลว้จะมภีาระทางจติใจขึ้นมาทนัท ี เวลาสูญเสยีไป ก็ตอ้งเสยีอกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ถา้

คดิอย่างน้ีทกุครัง้ทีอ่ยากจะไดอ้ะไรแลว้ จะไมก่ลา้ ไมอ่ยาก ไมรู่ว้า่จะเอามาทาํไม ใน

เมือ่มนัไมจ่าํเป็น แต่ถา้จาํเป็นก็ตอ้งหามา เช่นอาหารก็ตอ้งหามา เสื้อผา้ ทีอ่ยู่อาศยั ยา

รกัษาโรคก็ตอ้งหามา แต่ไมต่อ้งหามาจนลน้บา้นลน้ช่อง เอาเท่าทีพ่อเพยีงกบัการดาํรง

ชพีก็พอ น้ีคอืปญัญาทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้สอนใจอยู่เสมอ วา่ความสุขไม่ไดอ้ยู่ทีส่มบตัขิา้วของ

เงนิทอง ความรํา่รวย ยศถาบรรดาศกัดิ ์ตาํแหน่งต่างๆ การสรรเสริญเยนิยอ การไดไ้ป

เทีย่วไดไ้ปกนิไดไ้ปดูไดไ้ปดืม่ เพราะทาํกนัมามากมายแลว้ ถา้ทาํใหสุ้ขใหเ้จริญจริงๆ ก็

น่าสุขน่าเจริญแลว้ แต่ก็ยงัเหมอืนเดมิ ยงัหวิ ยงัอยาก ยงัตอ้งการ ยงัทกุข ์ยงัวุน่วายใจ 

ยงักงัวล ยงัห่วง ยงัหวาดกลวักบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่  

นัน่ก็เป็นเพราะวา่สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดน้ัน้ ลว้นเป็นเหตขุองความทกุขท์ ัง้นัน้ มอีะไรก็ตอ้ง

ทกุขก์บัสิง่นัน้ มสีามกี็ทกุขก์บัสาม ีมภีรรยาก็ทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ทกุขก์บัลูก มสีมบตัิ

ขา้วของเงนิทองก็ทกุขก์บัสมบตัขิา้วของเงนิทอง ความสุขทีไ่ดก้็ช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แต่

ความทกุขม์อียู่ในใจตลอดเวลาจนวนัตายเลย น้ีคอืสิง่ทีต่อ้งศึกษา ตอ้งคอยสอนใจอยู่

ตลอดเวลา ตอ้งใชใ้นขณะทีเ่กดิความอยากขึ้นมา เกดิความโลภขึ้นมา ตอ้งบอกวา่ไมไ่ด ้

เป็นความสุข มแีต่ความทกุขต์ามมา สูอ้ยู่แบบไมม่อีะไรดกีวา่ ไมม่อีะไรก็อยู่ได ้ทาํไมไม่

อยู่กนั ทาํไมตอ้งมสีิง่นัน้สิง่น้ีมาสรา้งภาระทางดา้นจติใจ ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ 

รบัรองไดว้า่จะชนะความโลภ ชนะความอยากได ้ แต่ถา้ไมส่อนเดีย๋วก็จะหลง จะอยาก 

จะโลภ จงึตอ้งเขา้วดัอยู่เรื่อยๆ เพราะการจะสอนจติสอนใจไดอ้ย่างต่อเน่ืองนัน้ตอ้งมา

อยู่วดัปฏบิตัธิรรม เพราะในวดัไมม่เีรื่องราวต่างๆมาคอยดงึใจใหไ้ปคดิไปกงัวลไปยุ่ง
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เกี่ยวดว้ย ถา้อยู่บา้นเดีย๋วก็มเีรื่องนัน้มเีรื่องน้ีมาใหค้ดิมาใหแ้ก ้ ก็จะไมม่เีวลาคดิทาง

ปญัญา เมือ่ไมค่ดิก็จะเผลอลมื ความหลงก็จะครอบงาํจติใจ ทาํใหโ้ลภทาํใหอ้ยาก แลว้

ก็ไปทาํตามความโลภตามความอยาก กว่าจะรูส้กึตวัก็ตอนทีช่ ํา้อกชํา้ใจ เสยีอกเสยีใจ 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ตอนนัน้ก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ เพราะเมือ่ใจเจ็บชํา้แลว้ใช่จะหาย

ทนัททีนัใด ตอ้งใชเ้วลารกัษา เหมอืนกบัแผลของร่างกายทีต่อ้งใชเ้วลารกัษา แผลของใจ

ก็เช่นกนั เมือ่เกดิความเจ็บชํา้นํา้ใจ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ ก็ตอ้งใชเ้วลารกัษา ถา้

รกัษาไมเ่ป็นดไีมด่อีาจจะเป็นมากกวา่เดมิ อาจจะทาํใหท้าํลายชวีติของตนไป เพราะทน

กบัความทกุขค์วามเจ็บชํา้นํา้ใจไมไ่หว ทีฆ่่าตวัตายกนัก็เพราะเหตน้ีุท ัง้นัน้ เพราะมคีวาม

ทกุขม์าก มคีวามเสยีใจมาก แต่ไมรู่จ้กัวธิีรกัษาใจ  

วธิีรกัษาใจก็ไมม่อีะไร เพยีงทาํใจ ไมไ่ปคดิถงึเรื่องทีผ่่านไปแลว้ อะไรผ่านไปแลว้ก็ผา่น

ไป อะไรทีเ่สยีไปแลว้หมดไปแลว้ ก็เสยีไปหมดไป คดิถงึส่วนทีย่งัมดีกีวา่ วา่ยงัมอีะไร

เหลอือยู่ ยงัมร่ีางกาย ยงัมอีาการ ๓๒ ครบถว้นบริบูรณ์ ดกีวา่คนอืน่อกีมากทีม่ร่ีางกาย

ไมส่มบูรณ์ ตาบอด หูหนวก แขนขาด ขาขาด แต่เรายงัมอีาการ ๓๒ ครบถว้นอยู่ แต่

ทาํไมกลบัทกุขม์ากกวา่คนทีหู่หนวก ตาบอด แขนขาด ขาขาด ก็เพราะไมม่สีตไิมม่ี

ปญัญาคดินัน้เอง พอสูญเสยีอะไรไปแลว้ก็อยากจะไดค้นืมาอย่างเดยีว ถา้ไมไ่ดค้นื

มาแลว้จะตอ้งตายใหไ้ด ้ เป็นการแกป้ญัหาทีไ่มถู่กทาง การแกป้ญัหาทีถู่กทางก็คอื ตอ้ง

ยอมรบัความจริง ตอ้งมองวา่มนัเป็นอดตีไปแลว้ มนัผ่านไปแลว้ เหมอืนกบัความฝนั 

มนัผ่านไปแลว้ เมือ่คืนน้ีฝนัวา่เป็นนางงามจกัรวาล เป็นประธานาธิบด ีแต่พอตื่นขึ้นมาก็

กลายเป็นคนธรรมดา ไมเ่หน็เสยีหายอะไร มนัก็ผ่านไปแลว้ ฉนัใดจะสูญเสยีอะไรไป

มากนอ้ยเพยีงไร มนัก็ผ่านไปแลว้ เรากย็งัอยู่ ใจก็ยงัอยู่ ยงัสามารถมคีวามสุขได ้

เหมอืนเดมิ ถา้ทาํจติใจใหส้งบ ไมไ่ปคดิ ไมไ่ปอาลยัอาวรณ์ ไมไ่ปเสยีดาย ก็มคีวามสุข

ได ้ เพราะใจไมต่อ้งมอีะไรนัน่เอง ใจไมต่อ้งการอะไรเลย ไมจ่าํเป็นตอ้งมอีะไรเลย ถา้

จาํเป็นแลว้พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกจะอยู่แบบทีท่่านอยู่กนัไมไ่ด ้ ท่านไมม่อีะไร

เลย ทาํไมอยู่ได ้เพราะใจของท่านไมจ่าํเป็นตอ้งมอีะไรนัน่เอง  
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แต่พวกเราทาํไมไ่ด ้เพราะถูกความหลงหลอกอยู่ตลอดเวลา เสี้ยมสอนอยู่ตลอดเวลา วา่

จะตอ้งมสีิง่นัน้มสีิง่น้ี ตอ้งมรีถ มบีา้น มโีทรศพัทม์อืถอื มโีทรทศัน ์มอีะไรต่อมอิะไรเต็ม

ไปหมด พอมแีลว้เราวเิศษวโิสขึ้นมาหรือไม ่ มคีวามสุขมากขึ้นความทกุขน์อ้ยลงไป

หรือไม ่หรือกลบัมคีวามทกุขม์ากขึ้นกวา่เดมิ เราก็ไมพ่จิารณากนั ไมม่องกนั จงึไมรู่ ้จงึ

ถูกความหลงหลอกใหไ้ปหาเพิม่อยู่เรื่อยๆ ยิง่หามามากเท่าไรก็ยิง่มคีวามทกุขเ์พิม่มาก

ขึ้นไปเท่านัน้ น่ีแหละคอืปญัหาของพวกเรา ปญัหาของสงัคม เพราะเกดิจากความหลงน้ี

เอง หลอกใหไ้ปแก่งแย่งชงิด ี หาเงนิหาทอง หาสมบตั ิ หาขา้วของต่างๆ แลว้ก็ตอ้งต่อสู ้

กนั ทะเลาะววิาทกนั มเีรื่องมรีาวกนั แต่ถา้ทกุคนหนัมาศึกษาและทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน คอืหาแต่สิง่ทีจ่าํเป็น สิง่ทีไ่มจ่าํเป็นก็จะไมห่ามา รบัรองไดว้า่พวกเราจะอยู่

กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมม่กีารแก่งแย่งชงิด ี ไมม่กีารต่อสูก้นั จะอยู่กนัดว้ยความ

เมตตา โอบออ้มอารีเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มใีจกวา้ง ไมใ่จแคบ ไมใ่จไมไ้สร้ะกาํ ความหลงน้ี

แหละทีท่าํใหใ้จแคบ ใจไมไ้สร้ะกาํ เมือ่อยากไดแ้ลว้ก็ไมอ่ยากจะให ้ แต่ถา้ไมโ่ลภไม่

อยากแลว้ จะเป็นคนใจกวา้ง มอีะไรเหลอืกนิเหลอืใชจ้ะไมเ่ก็บไว ้ จะเอาไปช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ ทาํใหเ้กดิความสุขท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่  

น่ีคอืการดาํเนินชวีติทีถู่กทาง แกป้ญัหาทีถ่กูทาง ตอ้งแกท้ีใ่จ ตอ้งดบัความหลง เมือ่ดบั

ไดแ้ลว้ก็จะดบัความโลภ ดบัความอยาก ดบัความโกรธได ้ เมือ่ไม่มคีวามโลภ ความ

อยาก ความโกรธ แลว้ สงัคมก็จะอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข มคีวามเจริญกา้วหนา้อย่าง

แทจ้รงิ จงึอยากจะใหท้า่นท ัง้หลายหนัมาแกป้ญัหาทีต่วัเราก่อน อย่าไปแกป้ญัหาคนอืน่ 

แกท้ีต่วัเราใหไ้ดก่้อน เมือ่แกไ้ดแ้ลว้จะเป็นตวัอย่างทีด่ ี ทาํใหผู้อ้ืน่เกดิศรทัธาทีอ่ยากจะ

แกต้าม อยากจะเป็นเหมอืนเรา เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีแ่กป้ญัหา

ของท่านก่อน จนเป็นทีน่่าเคารพเลือ่มใสศรทัธา น่ากราบไหวบู้ชา น่าปฏบิตัติาม น่ีคอื

การแกป้ญัหาทีแ่ทจ้ริง ใหแ้กต้รงจดุน้ี อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็จะไดแ้กป้ญัหาของเรา ส่วน

ปญัหาของคนอืน่นัน้ ไมม่ใีครแกใ้หใ้ครได ้ ทกุคนตอ้งแกด้ว้ยตนเองเพยีงแต่อาศยั

ตวัอย่างทีด่ขีองผูอ้ืน่เป็นเครื่องสรา้งศรทัธา เป็นแบบเป็นฉบบั จงึขอใหห้นัมาแกท้ีต่วัเรา 

เพือ่จะไดเ้ป็นตวัอย่างทีด่ ี ทาํใหส้งัคมอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข การแสดงก็เหน็วา่สมควร

แก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๗๑ 

ทาน ศีล ภาวนา 
๑๐ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นวนัหยุดราชการ เป็นวนัทีท่่านท ัง้หลายไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ จงึไดม้าวดั เพือ่

มาสรา้งคุณงามความด ี อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมา ซึง่ความเจริญกา้วหนา้ ความร่มเยน็เป็น

สุข เพราะการกระทาํเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ผลต่างๆ ทีป่รารถนาและไมป่รารถนา ถา้ทาํดกี็

เป็นเหตดุ ีนาํผลทีด่มีา ถา้ทาํไมด่กี็เป็นเหตไุมด่ ีนาํผลทีไ่มด่มีา เป็นกฎตายตวั ไมว่า่จะ

มพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้แลว้นาํมาส ัง่สอนหรือไมก่็ตาม ความจริงย่อมเป็นความจริงอย่าง

นัน้ เหมอืนกบันํา้ทีจ่ะตอ้งเปียก ไฟจะตอ้งรอ้น เป็นธรรมชาต ิ จะมใีครมาบอกวา่ถูกนํา้

แลว้จะตอ้งเปียกหรือไมก่็ตาม ถา้ถูกนํา้แลว้ก็ตอ้งเปียก ไฟมนัรอ้น ถา้ไปอยู่ใกลไ้ฟก็

ตอ้งรอ้น ไมม่ใีครไปหา้มความจรงิน้ีได ้ ฉนัใดการกระทาํของพวกเรา ทางกายทางวาจา

และทางใจ ก็เป็นเช่นนัน้ เป็นเหตทุีจ่ะนาํผล คอืความสุขหรือความทกุข ์ความเจริญหรือ

ความเสือ่มมา เมือ่ทาํไปแลว้ก็ไมม่อีะไรมายบัย ัง้ผลทีจ่ะตามมาได ้ มอีย่างเดยีวคอืไม่ทาํ

เท่านัน้เอง ถา้ไมท่าํก็ไมม่ผีลปรากฏขึ้นมา ถา้ไมท่าํบาป นรกหรือความทกุขก์็จะไมม่ี

ตามมา ถา้ไมท่าํบญุ ความสุขหรือสวรรคก์็จะไมม่ตีามมา ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา 

พระพทุธเจา้ไมส่ามารถดงึเราขึ้นสวรรคห์รอืผลกัเราใหต้กนรกได ้ ไมม่ใีครทาํใหเ้ราขึ้น

สวรรคห์รือตกนรกได ้ แต่การกระทาํของเรานัน้แลจะเป็นตวัทีจ่ะผลกั ใหเ้ราขึ้นสวรรค์

หรือตกนรก  

พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนหม ัน่ทาํความดกีนัไว ้ ทาํบญุทาํกศุล รกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม ทีเ่ป็นเหตขุองความสุขความเจริญ ความร่มเยน็เป็นสุข ความกา้วหนา้ 

ต ัง้แต่ระดบัมนุษยข์ึ้นไปจนถงึเทวดา พรหม พระอริยเจา้ พระอรหนัต ์ พระพทุธเจา้ 

ตามลาํดบั เกดิจากการกระทาํทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหพ้วกเราทาํกนัอย่างสมํา่เสมอ 

ในเบื้องตน้ทรงสอนใหท้าํทาน ใหบ้ริจาคสิง่ของเงนิทองต่างๆทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ การให ้
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ทานมอียู่ ๔ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. วตัถทุาน ใหพ้วกวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆ อย่างวนัน้ี

ญาตโิยมนาํกบัขา้วกบัปลาอาหารคาวหวาน จตปุจัจยัไทยทานมาถวาย จวีร ยารกัษาโรค 

รวมไปถงึ กฏุ ิ วหิาร โบสถ ์ เจดยี ์ เป็นการใหว้ตัถ ุ ๒. วิทยาทาน ใหว้ชิาความรู ้ เรามี

ความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องอะไร เรานาํเอาไปสอนผูอ้ืน่ โดยไมเ่ก็บเงนิเก็บทอง เช่นรูจ้กัวธิี

ทาํกบัขา้วกบัปลาอาหาร เราก็ไปสอนผูอ้ืน่โดยไมเ่รียกค่าตอบแทน ไมเ่ก็บค่าสอน สอน

ใหฟ้รีๆ ๓. อภยัทาน คอืการใหอ้ภยั ไมอ่าฆาตพยาบาท ไมจ่องเวรจองกรรม เวลามใีคร

ทาํใหเ้รามคีวามเจ็บชํา้นํา้ใจ มคีวามไมพ่อใจ ไมส่บายอกไมส่บายใจ แทนทีจ่ะไปโกรธ 

ไปอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม เราก็ใหอ้ภยั ถอืเสยีวา่เป็นการทาํบญุ เหมอืนกบั

การใหท้านดว้ยวตัถขุา้วของเงนิทอง ๔. ธรรมทาน ใหธ้รรมะ คอืพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้  

เรามาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์เรื่อง

เวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นความจริงทีผู่ใ้ดนาํไปปฏบิตัแิลว้ จะไดร้บัประโยชน ์ เพราะเมือ่ได ้

ยนิไดฟ้งัวา่ ตายไปแลว้จะขึ้นสวรรคถ์า้ทาํบญุ ตกนรกถา้ทาํบาป เมือ่รูแ้ลว้จะไดไ้ม่ทาํ

บาป น้ีคอืการใหธ้รรมะ เรียกวา่ธรรมทาน การใหท้ ัง้ ๔ ชนิดน้ี พระพทุธเจา้ทรง

สรรเสริญการใหธ้รรมทาน เป็นการใหท้ีป่ระเสริฐทีสุ่ด เป็นการใหท้ีม่คุีณค่าทีสุ่ด การให ้

ธรรมะชนะการใหท้ ัง้ปวง ถา้ไดอ่้านหนงัสอืธรรมะดีๆ  คดิวา่มปีระโยชน ์ ก็พมิพแ์จก

ใหก้บัผูอ้ืน่ ก็เป็นธรรมทาน เป็นการใหธ้รรมะเหมอืนกนั ถา้เรายงัไมส่ามารถศึกษา

ปฏบิตั ิ จนรูธ้รรมะอย่างถ่องแท ้ จนสามารถส ัง่สอนผูอ้ืน่ได ้ แต่อาศยัการทีเ่ราชอบอ่าน

หนงัสอืธรรมะ ชอบฟงัเทศนฟ์งัธรรม พอไดอ่้านหนงัสอืเลม่ไหนทีเ่หน็วา่มคุีณค่ามี

คุณประโยชน ์ หรือไดย้นิไดฟ้งัธรรมะจากแผ่นซดีหีรือจากเทป แลว้อยากจะเอาไปเผย

แผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ เราก็ช่วยจดัพมิพห์นงัสอืจดัผลติแผ่นซดีเีหลา่นัน้ออกมา การใหท้ ัง้ ๔ 

ชนิดน้ี เราสามารถใหไ้ดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ในวดัหรืออยู่นอกวดั เวลามเีหตกุารณ์มี

ความจาํเป็นทีเ่ราควรให ้ ก็ไมค่วรเมนิเฉย รีบใหเ้สยี เพราะเป็นโอกาสทีด่ ี แมข้ณะทีถู่ก

โจรปลน้ ก็คดิเสยีวา่เป็นการใหท้านไปก็แลว้กนั ใหไ้ปแลว้จะมคีวามสุขใจ จะไมเ่จ็บเน้ือ

เจ็บตวั ถา้ไมย่อมแลว้ต่อสูก้นั ก็อาจจะถูกฆ่าตายได ้ เสยีเงนิเสยีทองไมพ่อยงัตอ้ง

เสยีชวีติอกีดว้ย แต่ถา้เคยใหท้านอยู่อย่างสมํา่เสมอ จะมคีวามยนิดพีรอ้มทีจ่ะใหท้กุ
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เวลา เมือ่มเีหตมุคีวามจาํเป็น ก็สามารถใหไ้ดท้นัทโีดยไมรู่ส้กึเสยีดายหรือเสยีใจเลย น่ีก็

เป็นอานิสงสอ์ย่างหน่ึงทีเ่กดิจากการใหท้านอย่างสมํา่เสมอ ถา้ใหอ้ยู่บ่อยๆแลว้ จะไม่ยดึ

ตดิกบัสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ ถา้ควรใหก้็ยนิดใีห ้ เพราะคดิวา่พรุ่งน้ีกห็าใหมไ่ดถ้า้

ยงัไมต่าย ถงึแมจ้ะสูญเสยีอะไรไป ถงึแมจ้ะบริจาคทรพัยส์นิเงนิทองขา้วของไปมากนอ้ย

เพยีงไร พรุ่งน้ีกห็าใหมไ่ด ้ 

เวลาใหแ้ลว้จะเกดิความสุขใจ ความภูมใิจ ความอิม่เอบิใจ ชนะความตระหน่ี ใจแคบ 

คนทีใ่จแคบมคีวามตระหน่ีจะไมม่คีวามสุข มแีต่ความหวงแหน ความห่วง ความกงัวล

กบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง จะไปไหนก็ไปไมไ่ด ้ กลวัทิ้งบา้นไปแลว้เดีย๋วขโมยจะขึ้นบา้น 

ก็เลยกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรพัยไ์ป มทีรพัยม์ากนอ้ยเพยีงไร แทนทีจ่ะใหท้รพัยร์บัใชต้น 

ใหค้วามสุขกบัตน กลบักลายเป็นคนรบัใชท้รพัยส์มบตัไิป เป็นยามเฝ้าสมบตัไิป ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไรเลย มเีงนิทองมากมายก่ายกอง แต่ไมก่ลา้ใช ้ ตายไปก็ไมไ่ดป้ระโยชน ์

สมบตัทิีท่ิ้งไวใ้หก้บัคนอืน่ ไมม่อีานิสงสเ์ลย จะมกี็ต่อเมือ่ใหใ้นขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ ให ้

ดว้ยความเต็มใจ ดว้ยความยนิด ีทาํใหอ้ิม่เอบิใจ สุขใจ ไดช้าํระความโลภ ความตระหน่ี 

ความเหน็แก่ตวัใหเ้บาบางลงไป เมือ่ตายไปก็จะมทีรพัยร์ออยู่ขา้งหนา้ ไปเกดิในภพหนา้

ชาตหินา้จะไมอ่ดอยากขาดแคลน จะมเีครื่องใชไ้มส้อยเงนิทองรออยู่ ไดไ้ปเกดิบนกอง

เงนิกองทอง เป็นลูกเศรษฐ ีลูกของพระเจา้แผ่นดนิ จงึไมค่วรมองขา้มการใหท้าน เพราะ

การใหท้านเป็นฐานรองรบัของความดงีามท ัง้หลาย เหมอืนกบัการเรียนหนงัสอื ถา้ยงั

ไมไ่ดเ้รียนชัน้อนุบาล ช ัน้ประถม จะไมส่ามารถเรียนชัน้มธัยมหรือระดบัมหาวทิยาลยัได ้

ตอ้งเริ่มตน้จากชัน้อนุบาลไปก่อน ถงึจะขึ้นไปสู่ช ัน้ประถมชัน้มธัยมและมหาวทิยาลยัได ้

ตอ้งเริ่มตน้จากข ัน้ตํา่ขึ้นไป ไมเ่ช่นนัน้จะเรยีนไมผ่่าน ถา้ยงัไมไ่ดเ้รียนชัน้ ป. ๑ แลว้ไป

เรียน ช ัน้ ม. ๑ เลย ก็จะเรียนไมผ่่าน เพราะเรียนไมรู่เ้รื่อง ไมม่คีวามรูพ้อทีจ่ะสอบผา่น

ไปได ้ตอ้งกลบัลงไปเรียนชัน้อนุบาลชัน้ ป.๑ อยู่ด ี 

การทาํบญุใหท้านก็เป็นอย่างนัน้ เป็นรากฐานของการพฒันาจติใจ ใหก้า้วขึ้นไปสู่ศีล ไปสู่

ภาวนา คอืการปฏบิตัธิรรม เจริญสมาธิและปญัญา เพือ่ไปสู่การหลดุพน้ ไปเป็นพระอรยิ

เจา้ ไมว่า่จะเป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัต ์พระพทุธเจา้ ก็
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ตอ้งเกดิจากการไต่เตา้จากข ัน้ตํา่ไปสู่ข ัน้สูงนัน่เอง แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งทาํทลีะ

อย่าง เราสามารถทาํควบคู่กนัไปได ้ อย่างเช่นตอนเชา้ก็ใหท้านทาํบญุตกับาตร แลว้ก็

รกัษาศีลกนั ศีล ๕ ศีล ๘ แลว้แต่ความสามารถ ตอนเยน็ก็ภาวนา ไหวพ้ระสวดมนต ์

ทาํจติใจใหส้งบ แลว้ก็เจริญวปิสัสนา พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย การพลดั

พรากจากกนั วา่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เป็นเรื่องธรรมดา สอนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะเมือ่

ใจไดร้บัไดย้นิไดฟ้งัแลว้ จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจเอาไว ้ เวลาเกดิขึ้นมาจะไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมท่กุข ์ ไมวุ่น่วาย ไม่เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะไดร้บัการอบรมส ัง่

สอนอยู่อย่างสมํา่เสมอ ใหเ้ตรียมตวัเตรียมใจรบักบัสภาพความเป็นจรงิทีจ่ะเกดิขึ้น น่ี

คอืการปฏบิตัทิีจ่ะตอ้งไต่เตา้ขึ้นไปทลีะข ัน้ๆ ทาํใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ เคยทาํทานไดม้าก

นอ้ยเพยีงไรก็ทาํเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่ก่อนไมเ่คยทาํบญุทาํทาน ชอบเอาเงนิไปซื้อของ

ฟุ่มเฟือย ไปเทีย่วไปกนิไปดืม่ แต่ก็ไม่เคยเกดิความสุขใจเกดิความภูมใิจเลย พอได ้

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทีต่กทกุขไ์ดย้ากลาํบากลาํบน ใหไ้ดเ้งยหวัขึ้นมาบา้ง ใหม้คีวามสุขบา้ง ก็

จะทาํใหม้คีวามภูมใิจมคีวามสุขใจ ตดิใจกบัการทาํบญุทาํทาน อยากทาํใหม้ากขึ้นไป

เรื่อยๆ  

เมือ่ทาํมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความโลภอยากไดส้ิง่ต่างๆก็จะเบาบางลง ถงึแมย้งัมอียู่แต่กจ็ะ

อยู่ในกรอบของความดงีาม อยากจะไดอ้ะไร ก็จะหามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง ไมไ่ปลกัทรพัย ์

ไปฆ่าผูอ้ืน่ ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เพือ่ใหไ้ดม้าใน

สิง่ทีต่อ้งการ เพราะใจไมไ่ดโ้ลภมากถงึขนาดนัน้ ถงึแมย้งัมคีวามโลภอยู่ แต่ไมถ่งึกบั

ตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรม ถา้หามาดว้ยความสุจริตไมไ่ดก้็ไมเ่อาก็ได ้ เพราะใจทีใ่หท้าน

อยู่อย่างสมํา่เสมอ จะมคีวามสุขหลอ่เลี้ยงจติใจ พอต่อสูก้บัความโลภความอยากได ้คน

ทีท่าํบญุทาํทานอยู่อย่างสมํา่เสมอ จะรกัษาศีลไดง้า่ยกวา่คนทีไ่มท่าํ เพราะจติจะมแีต่

ความหวิความอยากไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะมมีากนอ้ยเพยีงไร ความหวิความอยากในใจ

ก็ไมห่มดไปตามสิง่ทีม่อียู่ แต่กลบัจะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ยิง่ไดม้ามากเท่าไหร่ก็ยิง่

อยากไดม้ากขึ้นไปเท่านัน้ ไม่เหมอืนกบัเวลาใหท้าน ใหไ้ปมากเท่าไหร่ ก็ยิง่อยากจะให ้

มากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะทกุครัง้ทีใ่หจ้ะมคีวามอิม่เอบิใจ ความสุขใจ ความพอใจ เพราะ

การใหเ้ป็นการใหอ้าหารกบัจติใจ ส่วนการไดม้า ไมไ่ดเ้ป็นการใหอ้าหารกบัจติใจ แต่เป็น
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การสรา้งความหวิ ความตอ้งการใหม้มีากยิง่ขึ้นไป นกัปราชญท์ ัง้หลายจงึสอนใหท้าํบญุ

ทาํทานเสมอ เพราะเมือ่ไดท้าํแลว้ จะนาํไปสู่การรกัษาศีล เพราะจติใจทีม่คีวามเมตตา

กรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ เวลาอยากจะไดอ้ะไร ก็จะไมไ่ป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่นตอ้งการ ก็จะนาํไปสู่การมศีีล  

เมือ่มศีีลก็จะต ัง้อยู่ในความสงบ ไมวุ่น่วายใจ ไมม่ปีญัหามาสรา้งความทกุขร์อ้นใหก้บั

จติใจ ไมเ่หมอืนกบัเวลาทีท่าํผดิศีลผดิธรรม โกหกหลอกลวง ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ยุ่ง

เกี่ยวกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ จติใจจะตอ้งมคีวามกงัวลกระวนกระวายรุ่มรอ้น เพราะ

กลวัจะถูกจบัไปลงโทษนัน่เอง กลวัจะถูกสาปแช่งประณาม แต่ถา้ต ัง้อยู่ในศีลธรรมแลว้ 

จะไมถู่กจบัไปลงโทษ ไมม่ใีครสาปแช่งประณามวา่เป็นคนไมด่ ี มแีต่ยกย่องสรรเสริญวา่

เป็นคนด ีศรทัธาเคารพเลือ่มใส อย่างพระสงฆอ์งคเ์จา้ท ัง้หลาย ทีญ่าตโิยมกราบไหวก้นั 

เพราะท่านมศีีล ต ัง้อยู่ในความดงีาม ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ผูอ้ืน่ เมือ่รกัษาศีลไดแ้ลว้ จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ทาํใหเ้หน็คุณค่าของความสงบสุข

ของจติใจ แลว้ก็อยากจะมเีพิม่มากขึ้น แต่การรกัษาศีลจะไดค้วามสงบในระดบัหน่ึง ถา้

ตอ้งการใหม้คีวามสงบเพิม่มากขึ้น ก็จะตอ้งภาวนา ทาํจติใจใหส้งบเป็นสมาธ ิ ใหฉ้ลาด

ใหเ้กดิปญัญา การทาํจติใหส้งบจะทาํใหม้คีวามสุข การทาํจติใหม้ปีญัญาจะกาํจดัความ

ทกุขค์วามวุน่วายใจใหห้มดสิ้นไป ดงันัน้เมือ่อยากจะไดค้วามสุขมากขึ้นไปกวา่ทีไ่ดจ้าก

การทาํบญุใหท้าน จากการรกัษาศีลแลว้ ในลาํดบัต่อไปเราก็จะสนใจกบัการภาวนา จะ

ศึกษาวา่การภาวนาตอ้งทาํอย่างไร ทาํแลว้จะไดผ้ลอะไรตามมา เมือ่ศึกษาแลว้ก็นาํไป

ปฏบิตั ิการภาวนาเป็นการทาํจติใจใหส้งบ ไมใ่หไ้ปคดิไปปรุงถงึเรื่องราวต่างๆนัน่เอง แต่

จะบอกใหจ้ติใจอยู่เฉยๆ ไมใ่หค้ดิทนัททีนัใดนัน้ ย่อมทาํไมไ่ด ้เหมอืนกบัรถยนตท์ีว่ ิง่อยู่ 

อยู่เฉยๆจะส ัง่ใหห้ยุดวิง่ไมไ่ด ้ตอ้งมวีธิีมอีบุาย ตอ้งมเีบรก ถา้มเีบรกก็หยุดได ้แต่ถา้ไม่

มเีบรกก็ตอ้งขบัวนไปเวยีนมา ถา้มทีางขึ้นเขาก็ขบัขึ้นเขา เดีย๋วไมช่า้ก็เร็วรถก็จะหมดแรง

ไปเอง  

ฉนัใดการจะทาํจติใจใหห้ยุดคดิได ้ ก็ตอ้งมอีบุาย ทีง่า่ยทีสุ่ดก็คอืการสวดมนต ์ ใหส้วด

มนตไ์ปเรื่อยๆ สวดบททีจ่าํได ้ บทไหนก็ได ้ เพยีงแต่ขอใหม้สีตอิยู่กบัการสวด ไมไ่ป
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คดิถงึเรื่องราวต่างๆ คดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการสวดมนต ์

สวดไปเรื่อยๆ ตอ้งสวดนานหน่อย ถา้ยงัไมเ่คยสวด เพราะสวดใหม่ๆ ยงัจะไมเ่หน็ความ

สงบ แต่ถา้สวดไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปใจจะแผ่วลงๆ ความคดิจะเบาลงๆ เพราะในขณะที่

สวด จติยงัแอบไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีไดอ้ยู่ เพราะยงัมแีรงมาก แต่ถา้สวดไปเรื่อยๆ 

พยายามเกาะตดิอยู่กบัการสวดมนต ์ ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ต่อไปความคดิจะเบา

ลงไปๆ ใจรูส้กึสบายขึ้นเยน็ขึ้น อยากจะอยู่เฉยๆ ถา้จะหยุดสวดตอนนัน้ก็ลองหยุดดู 

ถา้หยุดแลว้จติน่ิงเฉยๆ สบายใจ มคีวามสุข ไมค่ดิเรื่องอะไร ก็อยู่เฉยๆไป หรือจะดูลม

หายใจต่อก็ได ้ เวลาลมหายใจเขา้หนา้อกจะพองขึ้นมา เวลาหายใจออกจะยบุลงไป 

สงัเกตดูตรงนัน้ก็ได ้ เรียกวา่ยุบหนอพองหนอ เวลาหายใจออกก็ยุบ เวลาหายใจเขา้ก็

พอง เพยีงแต่ใหรู้เ้ฉยๆไมต่อ้งไปคดิอะไร เป้าหมายของการภาวนา คอืไมใ่หไ้ปคดิเรื่อง

อะไรท ัง้สิ้น เพราะเวลาคดิแลว้จะวุน่วายใจ เวลาไมค่ดิแลว้จะสบายใจ ไมม่อีะไรมา

รบกวนจติใจ น่ีคอืการภาวนาเพือ่ทาํจติใจใหส้งบ ถา้จติสงบไดเ้ต็มทีแ่ลว้ บางที

ความรูส้กึเกี่ยวกบัร่างกายจะหายไปเลย เรื่องรูปเรื่องเสยีงเรื่องกลิน่เรื่องรสน้ี จะไมเ่ขา้

มาอยู่ในใจเลย จะเหลอือยู่แต่ใจลว้นๆ อยู่ในความสงบ มแีต่สกัแต่ว่ารู ้ อยู่เฉยๆ 

ในขณะนัน้จะมปีีต ิ มสุีข มอีเุบกขา มคีวามสบายอกสบายใจ ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง 

เหมอืนกบัไมม่โีลกน้ี มแีต่ความวา่งทีเ่ยน็สบาย น่ีคอืเป้าหมายของภาวนา  

เมือ่ภาวนาเป็นแลว้ เวลามปีญัหา มเีรื่องวุน่วายต่างๆจะมทีีห่ลบ มทีีพ่ึง่ เหมอืนกบัมหีอ้ง

ไวส้าํหรบัหลบความรอ้น เวลาอยู่ขา้งนอกมนัรอ้นมากก็เขา้หอ้งปรบัอากาศ จะเยน็สบาย 

เวลาใจไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ จะทาํใหก้งัวล รุ่มรอ้น หว ัน่ไหว ก็ระงบัดว้ยการภาวนา ไป

หาทีส่งบ มมุสงบ แลว้ก็สวดมนตไ์ปเรื่อยๆ อย่าไปคดิถงึเรื่องต่างๆทีท่าํใหเ้กดิความวติก

กงัวลขึ้นมา ทาํใจใหส้งบก่อน เมือ่ใจสงบใจสบายแลว้ค่อยมาคดิดว้ยปญัญา ทีจ่ะช่วย

ตดัความกงัวลไดอ้ย่างแทจ้ริง เพราะปญัญาจะสอนใหรู้ว้า่ในโลกน้ีไมม่อีะไรถาวร ทกุสิง่

ทกุอย่างจะตอ้งหมดสิ้นไป จบสิ้นไป ไมว่า่จะเป็นปญัหาอะไรก็ตาม เมือ่ถงึเวลามนัก็จะ

หมดของมนัไปเอง ถา้มนัไมห่มดเราก็หมดไปก่อน คอืตายไปก่อน มนัก็จบเหมอืนกนั 

เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งไปกงัวลกบัปญัหาต่างๆ อะไรทีท่าํไดดู้แลไดจ้ดัการไดแ้กไ้ขไดก้็ทาํไป 

อะไรทีท่าํไมไ่ดก้็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามบญุตามกรรม อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ ไมม่อีะไรที่
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ตอ้งไปกงัวลดว้ย เมือ่เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ความกงัวลวุน่วายใจก็จะสงบตวัลง แมป้ญัหา

ต่างๆยงัไมยุ่ต ิ ยงัมอียู่ แต่จะไมเ่ขา้มาสรา้งความวุน่วายใจ เพราะใจปลอ่ยวางไดน้ัน่เอง 

ไมเ่ดอืดรอ้น ไมก่ลวั อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิไป ตอนน้ียงัไมเ่กดิไปวุน่วายกบัมนัทาํไม 

น่ีคอืปญัญาทีเ่ราจะตอ้งใช ้ พจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย 

ตอ้งพลดัพรากจากกนั เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งจากกนัจะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจวุน่วายใจ เพราะ

ไมม่ใีครจะยบัย ัง้ได ้ 

แมแ้ต่พระพทุธเจา้เองก็ยงัตอ้งตายเลย พระอรหนัตท์ ัง้หลายก็ตอ้งตายเหมอืนกนั พระ

เจา้แผ่นดนิ ประธานาธบิด ี นายกรฐัมนตรี มหาเศรษฐกี็ตอ้งตายเหมอืนกนั ตอ้งจาก

สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆไปเหมอืนกนั เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกต ิ ถา้เขา้ใจแลว้

จะไมเ่ดอืดรอ้นวุน่วายใจ สามารถอยู่ไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย เพราะมปีญัญานัน่เอง มกีาร

เตรียมพรอ้มทีจ่ะรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ ใจเองก็ไมไ่ดต้าย ไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปเลย ใจก็ยงั

เหมอืนเดมิอยู่ ถา้เปรียบเทยีบใจก็เป็นเหมอืนกบัเครื่องโทรทศัน ์ เวลาเปิดขึ้นมาก็จะมี

เรื่องราวในจอปรากฏขึ้นมา มกีารยงิกนั มกีารฆ่ากนั มกีารทาํรา้ยกนั มกีารระเบดิใส่กนั 

แต่พอปิดโทรทศันไ์ปปับ๊ โทรทศันก์็ยงัอยู่เหมอืนเดมิ จอก็ไมไ่ดร้ะเบดิตามกบัเรื่องที่

เกดิขึ้นในจอ ฉนัใดเรื่องราวต่างๆทีป่รากฏในใจก็เป็นอย่างนัน้ ใจเป็นเหมอืนจอโทรทศัน ์

เรื่องราวต่างๆก็เหมอืนกบัเรื่องทีป่รากฏในจอโทรทศัน ์ ปรากฏขึ้นมาแลว้ก็ผ่านไปดบัไป 

ไมไ่ดม้าสรา้งไมไ่ดม้าทาํลายใจเลย สิง่ทีท่าํลายใจไดก้็คอืความโงเ่ขลาเบาปญัญา ทีไ่ป

หลงตกอกตกใจกบัเรื่องราวต่างๆ เพราะความยดึม ัน่ถอืม ัน่กบัเรื่องราวต่างๆวา่เป็นของ

เรา เป็นตวัเรา แต่ถา้มองดว้ยปญัญาแลว้จะเหน็วา่ ไมม่อีะไรเป็นเรา เป็นตวัเรา เป็น

เพยีงแต่ภาพทีป่รากฏขึ้นในใจเท่านัน้เอง ใจเพยีงแต่รบัรู ้จะดจีะช ัว่มนัก็ดชี ัว่ของมนั แต่

ไมไ่ดท้าํใหใ้จดชี ัว่ไปดว้ย จะเกดิจะดบั ก็ไมไ่ดม้าทาํใหใ้จเกดิดบัไปดว้ย  

ถา้มปีญัญาจะเขา้ใจ จะปลอ่ยวางได ้ จะไมวุ่น่วายใจกบัเรื่องราวต่างๆ ปลอ่ยใหม้นั

เป็นไป ถา้ดูแลรกัษาไดป้้องกนัไดก้็ทาํไป ถา้ทาํไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยวาง แต่ใจจะอยู่อย่าง

สงบ อยู่อย่างสบาย ท่ามกลางเหตกุารณ์ต่างๆ ไมว่า่จะเลวรา้ยขนาดไหนก็ตาม จะไมม่า

กระทบกบัจติใจไดเ้ลย น่ีคอือานิสงสข์องการเจริญปญัญา ซึง่เป็นเป้าหมายอนัสูงสุด
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ในทางพระพทุธศาสนา เพือ่ทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงนัน่เอง ไมต่อ้งไป

ทกุขก์บัเรื่องอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย การพลดัพราก

จากกนั จะไมท่าํใหจ้ติทีม่ปีญัญาตอ้งมคีวามวติกกงัวลดว้ยเลย จะรบัรูไ้ดอ้ย่างสบายใจ 

น่ีคอืสิง่ทีค่วรบาํเพญ็กนั เริ่มตน้ต ัง้แต่การใหท้าน แลว้ก็รกัษาศีล แลว้ก็บาํเพญ็ภาวนา 

ทาํจติใจใหส้งบ แลว้ก็เจริญปญัญา จนสามารถปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มดหลดุพน้

จากความทกุขไ์ดอ้ย่างสิ้นเชงิ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้มอบใหก้บัพวกเรา อยู่ในวสิยัของ

พวกเราทกุคน ถา้มศีรทัธาความเชื่อ มวีริิยะความพากเพยีรแลว้ ไมช่า้ก็เร็วจะไดร้บัผล

อนัประเสริฐน้ีอย่างแน่นอน ขอใหม้คีวามแน่วแน่ม ัน่คงต่อพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ และนาํไปปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ รบัรองไดว้า่สกัวนัหน่ึง

จะไดส้มัผสักบัการหลดุพน้ ทีเ่ป็นสิง่ทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ทีจ่ติใจจะสามารถไขวค่วา้ไดอ้ย่าง

แน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๒ 

ปฏบิตัดิี ปฏบิตัิชอบ 
๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีพวกเราไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาทาํความด ี สรา้งความสุข สรา้งความเจริญ ความสริิ

มงคล ใหก้บัชวีติของเรา จะดหีรือช ัว่ จะสุขหรือทกุข ์ ก็อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ถา้ทาํดี

ทาํบญุทาํกศุล เราก็จะมคีวามสุข ความเจริญ ความสริิมงคล ถา้ทาํบาปทาํความชัว่ เราก็

จะมแีต่ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความกงัวลวุน่วายใจ พระพทุธเจา้จงึทรงสอน

พทุธศาสนิกชนใหท้าํความดอียู่เสมอ ดว้ยการมาวดัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ในสมยั

โบราณไดก้าํหนดไวเ้ป็นวนัขึ้นวนัแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ แต่ในสมยัปจัจบุนัเน่ืองจากวนัหยุด

ทาํงานจะเป็นวนัเสารว์นัอาทติย ์ ทีไ่มต่รงกบัวนัขึ้นวนัแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ทีห่มนุเวยีน

เปลีย่นไปเรื่อยๆ จะไมต่รงกบัวนัเสารว์นัอาทติยเ์สมอไป คนทีต่อ้งไปทาํงานก็จะไม่

สามารถมาตามวนัแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ได ้ จงึตอ้งเลอืกเอาวนัเสารว์นัอาทติยเ์ป็นวนัพระ

แทน มาทาํบญุกนัในวนัเสารว์นัอาทติยก์นั ก็ใชไ้ดเ้หมอืนกนั เพราะการกระทาํเป็นตวั

สาํคญั ไมใ่ช่วนัและเวลา วนัและเวลาเป็นเพยีงจดุทีถู่กกาํหนดขึ้นมาใหเ้ราไดท้าํความดี

กนั ถา้มาไมไ่ดใ้นวนัขึ้นวนัแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ก็มาวนัเสารว์นัอาทติยแ์ทน มาทาํความด ี

มาละบาป มาชาํระจติใจ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอน เป็นวธิีทีจ่ะทาํใหช้วีติของเราดขีึ้น ไมม่วีธิีอืน่ คนเราส่วนใหญ่มกัจะคดิวา่ชวีติจะ

ดขีึ้นเมือ่ไดเ้งนิทองมากขึ้น ไดท้าํอะไรตามใจอยาก ไดซ้ื้อขา้วของต่างๆทีอ่ยากได ้ ไดไ้ป

ตามสถานทีต่่างๆทีอ่ยากไป ไดด้ืม่ไดก้นิไดดู้ไดฟ้งัสิง่ต่างๆ ทีอ่ยากดูอยากฟงั เราก็ไดท้าํ

กนัมาพอสมควรแลว้ ถา้มนัดจีริงวเิศษจริง เราก็น่าจะดน่ีาจะวเิศษไปนานแลว้ จากการ

กระทาํตามความอยากต่างๆ จากการมเีงนิทองมากๆ แต่มนัก็ไมท่าํใหเ้ราด ี ใหเ้ราวเิศษ

ขึ้นมาเลย  
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ส่วนพระพทุธเจา้ทีพ่วกเราเคารพนบัถอืกลบัไมไ่ดร้ํา่รวยอะไรเลย ไมม่เีงนิทองมากมาย

เหมอืนพวกเรา ไมไ่ดไ้ปเทีย่ว ไปดู ไปฟงั ไปดืม่ ไปเลน่ตามสถานทีต่่างๆเลย มแีต่จติใจ

ทีส่งบระงบั ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เป่ียมไปดว้ยความเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ สงสาร

เพือ่นมนุษยท์ีต่กทกุขไ์ดย้าก ทรงช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะช่วยได ้ ดว้ยการชี้ทาง ใหแ้สงสวา่ง

แห่งธรรม ส ัง่สอนใหรู้ว้ธิีดาํเนินชวีติ ทีจ่ะพาไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข ไปสู่ความเจริญ

อย่างแทจ้ริง ดว้ยการเดนิไปในทางธรรมทีไ่ดท้รงดาํเนินมา พยายามลดละ ตดัความ

อยาก ความโลภต่างๆ ไมว่า่จะไดม้ามากเท่าไรความสุขก็ไมไ่ดม้ากขึ้นตามสิง่ทีไ่ดม้า แต่

กลบัมคีวามทกุขม์ากเพิม่ขึ้นไปตามลาํดบั เพราะการไมม่อีะไรเลยนัน้แหละทีแ่สนจะ

สบายทีสุ่ด แต่เราไมรู่ก้นั กลบัหลงคดิวา่มอีะไรมากๆแลว้จะมคีวามสุขกนั แลว้ผลเป็น

อย่างไร ระหวา่งอยู่คนเดยีวกบัอยู่สองคน ถา้อยู่คนเดยีวก็ไมม่ปีญัหาไมต่อ้งทกุขก์บัอกี

คนหน่ึง อยู่สองคนก็ตอ้งมเีรื่องทะเลาะเบาะแวง้กนั ขดัใจกนั ห่วงกนั อยู่คนเดยีวแสน

จะสบาย แต่กลบัอยู่ไมไ่ด ้ตอ้งหาเพือ่นมาอยู่ดว้ย พอมคู่ีแลว้ทีน้ี่ก็มปีญัหาตามมา เดีย๋ว

ก็ขดัใจกนั เดีย๋วก็ทะเลาะกนั พอไมเ่หน็หนา้กนัก็เป็นห่วงเป็นใยกนั พอจากกนัก็รอ้งห่ม

รอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เป็นเพราะไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีจ่ะแกค้วามหลงของเรา ปลอ่ยใหค้วามหลงพาไป  

ทกุวนัน้ีเราศึกษาพระธรรมคาํสอน ของพระพทุธเจา้กนับา้งหรือเปลา่ ทรงสอนใหเ้รา

สะสมอะไร สะสมเงนิทองหรือสะสมคุณงามความด ีความเมตตา ความกรุณา เราอาจจะ

คดิวา่ตอ้งมเีงนิก่อนถงึจะทาํความดไีด ้ ถา้คดิอย่างน้ีก็เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะไมม่เีงนิ

ก็ทาํความดไีด ้ เช่นพระพทุธเจา้ก็ไมม่เีงนิ แต่ก็ทรงทาํความดไีด ้ ทรงต ัง้อยู่ในความ

ถูกตอ้งดงีาม อยู่ในศีลในธรรม ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ อย่างน้ีก็เป็นความดงีามแลว้ ไมไ่ป

สรา้งปญัหา สรา้งความเดอืดรอ้น ความวุ่นวายใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะทรงต ัง้อยู่ในความสงบ 

พวกเราถงึแมจ้ะมเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัไมส่ามารถตัง้อยู่ในความสงบได ้ เพราะ

ความอยาก ความโลภ ความหลงของเรา คอยผลกัดนัใหเ้ราออกไปสรา้งปญัหาใหก้บั

ผูอ้ืน่ เวลาเราอยากจะไดอ้ะไร เราก็ไมส่นใจวา่การหาของเราจะไปสรา้งความเดอืดรอ้น

ใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่ ขอใหไ้ดท้าํตามความอยากเท่านัน้ อย่างพวกเดก็ทีช่อบแขง่รถ

มอเตอรไ์ซคต์อนกลางคนื แขง่กนัเต็มถนนสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูข้บัขีร่ถยนต ์
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สรา้งความหนวกหูใหก้บัชาวบา้น ดกึๆดืน่ๆแทนทีจ่ะหลบัจะนอนกนั กลบัไปแขง่รถบน

ทอ้งถนนหลวง ไมไ่ดค้ดิถงึความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ คดิแต่ความสุขของตนเอง พอ

อยากจะทาํ คดิวา่ทาํแลว้สนุกมคีวามสุข ก็ทาํไป แต่ปญัหาทีจ่ะเกดิขึ้นตามมาไมค่ดิกนั 

เมือ่ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่แลว้ก็ตอ้งมกีารแกไ้ขจดัการ มเีจา้หนา้ทีต่าํรวจมา

จบัไปปรบัจบัไปขงั แต่ก็ไมเ่ขด็หลาบ พอออกมาก็ไปทาํอกี ปญัหาของบา้นเมอืงจงึมี

อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เพราะคนในสงัคมมแีต่ความโงเ่ขลาเบาปญัญา ชอบสรา้งปญัหา

ใหก้บัตนเองและกบัผูอ้ืน่  

แต่ถา้ไดเ้ขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหต้ ัง้อยู่ใน

ความสงบกายสงบวาจาสงบใจ สงบกายก็คอื ไมไ่ปทาํรา้ยผูอ้ืน่ เช่นไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ 

ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี สงบวาจาก็คอื ไมพู่ดปดมดเทจ็ ไมพู่ดคาํหยาบ ไมพู่ด

เพอ้เจอ้ ไมพู่ดคาํยุยงส่งเสริมใหผู้อ้ืน่แตกความสามคัค ี เป็นการกระทาํทีน่าํมาซึง่ความ

เดอืดรอ้นท ัง้กบัผูอ้ืน่และกบัตนเอง ส่วนความสงบใจก็คอื สงบระงบัจากกเิลสตณัหา 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถทาํกนัไดถ้า้ต ัง้ใจ

ทาํกนั เหมอืนกบัการมาวดัวนัน้ีก็เป็นสิง่ทีเ่ราทาํกนัได ้ ถา้ต ัง้ใจจะมาวดักนั แต่มคีนอกี

มากชอบบ่นวา่อยากจะมาวดัแต่มาไมไ่ด ้ ทาํไมถงึมาไมไ่ด ้ เพราะตื่นไมท่นันอนดกึ แลว้

ทาํไมไมน่อนแต่หวัคํา่ มาไดแ้ต่ไมม่า แลว้ก็บ่นวา่มาไมไ่ด ้ เราสามารถทาํทกุสิง่ทกุอยา่ง

ไดท้ ัง้นัน้ ถา้จะทาํซะอย่าง ถา้ไมท่าํก็แกต้วัไปเรื่อยๆ วา่ทาํไมไ่ด ้ ละความโลภไม่ได ้ ละ

ความโกรธไมไ่ด ้ละความหลงไมไ่ด ้ละสุราเมรยัไมไ่ด ้ละการเทีย่วกลางคนืไมไ่ด ้ละการ

พูดปดไมไ่ด ้มนัจะไปยากเยน็อะไรถา้ไมพู่ดซะอย่าง ถา้รูว้า่จะพูดปดก็ไมต่อ้งพูด อยู่น่ิง

เฉยๆ เอาอะไรมาปิดปากไวก้็ได ้ไมพู่ดเท่านัน้ก็ไมพู่ดปดแลว้ ไมเ่หน็จะยากเยน็เลย อยู่

ทีค่วามต ัง้ใจเท่านัน้เอง เราจงึตอ้งต ัง้ใจทาํความด ี แลว้เราจะทาํความดไีด ้ ต ัง้ใจละการ

กระทาํบาป แลว้เราจะละได ้ ตัง้ใจละความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็จะละได ้

เหมอืนกบัมคีวามตัง้ใจจะมาวดัในวนัน้ีเราก็มาได ้ ถา้ไมม่คีวามตัง้ใจต่อใหอ้ยากมามาก

นอ้ยเพยีงไรก็มาไมไ่ด ้ แต่ถา้มคีวามอยากก็จะมคีวามตัง้ใจ ถา้บอกวา่อยากมาแต่มา

ไมไ่ด ้ก็เป็นการโกหกตวัเอง ความจริงแลว้ไมไ่ดอ้ยากมาถงึมาไมไ่ด ้ 
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เพราะถา้อยากจะไดอ้ะไรแลว้จะไมม่อีะไรมาขวางเราได ้ มแีต่ความตายเท่านัน้ทีจ่ะขวาง

ได ้ เพราะไมส่ามารถทาํได ้ แต่ถา้ตราบใดยงัมลีมหายใจเขา้ออกอยู่ เราเป็นมนุษย์

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ท่านทาํไดเ้ราก็ทาํไดเ้หมอืนกนั ขอใหอ้ยากทาํเท่า

นัน้เอง ถา้ไมอ่ยากทาํแลว้ก็ทาํไมไ่ด ้ ในเบื้องตน้เราจงึตอ้งศึกษาใหรู้ว้า่อะไรเป็นสิง่ทีด่ ี

เป็นคุณเป็นประโยชน ์ อะไรเป็นโทษ เมือ่รูแ้ลว้ก็จะเกดิความอยากทาํขึ้นมาเอง 

เหมอืนกบัเวลาดูโฆษณาสนิคา้ต่างๆในโทรทศัน ์ วา่ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี ถา้ไมไ่ดดู้เราก็จะ

ไมรู่ว้า่ดอีย่างไร ฉนัใดพระพทุธศาสนาก็เป็นเหมอืนสนิคา้ชิ้นหน่ึง ถา้ไมม่กีารศึกษา ไมม่ี

การรบัรูว้า่ดอีย่างไร เราก็จะไมรู่ ้ แต่ศาสนาไมค่่อยไดร้บัการโฆษณาทางโทรทศันก์นั 

เพราะศาสนาไมม่กีารซื้อขาย มแีต่ใหฟ้รีๆ เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็เลยไมม่รีายไดท้ีจ่ะเอามาใช ้

ในการโฆษณา ตอ้งอาศยัผูม้จีติศรทัธาทีจ่ะร่วมกนับรจิาคทรพัยท์าํการโฆษณาใหผู้อ้ืน่

ไดรู้ก้นั แต่ก็ไมม่ใีครทาํกนั ส่วนใหญ่จะชอบบริจาคทรพัยเ์พือ่สรา้งวตัถตุ่างๆ สรา้งวตัถุ

มงคลต่างๆ ซึง่ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร มเีต็มบา้นเต็มเมอืง แต่คนก็ยงัโงเ่ขลาเบาปญัญา ยงั

ไมเ่หน็คุณเหน็ประโยชนข์องพระศาสนา ไมรู่คุ้ณค่าของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

วา่ประเสริฐเลศิโลกอย่างไร ยงัหลงงมงายกบัเศษดนิเศษขยะ เช่นเงนิทอง 

ยศถาบรรดาศกัดิ์ การสรรเสริญเยนิยอ ความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพรูปรสเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะต่างๆ  

เมือ่เปรียบเทยีบกบัความเลศิ ความวเิศษของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ ก็เป็น

เหมอืนเศษขยะ เหมอืนเศษดนิ ไมม่คุีณค่าอะไรแก่จติใจเลย เพราะไมไ่ดย้กจติใจให ้

สูงขึ้น ใหเ้จริญขึ้น ใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ มแีต่พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ท่านัน้ทีจ่ะสามารถยกฐานะจติใจของเราใหสู้งขึ้น ใหป้ระเสริฐขึ้น ใหห้ลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ แต่ไมม่ใีครรูก้นั ถา้รูแ้ลว้รบัรองไดว้า่จะตอ้งเกดิความอยาก

ปฏบิตั ิตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนอย่างแน่นอน แต่เป็นเพราะวา่เรายงัหลงกนัอยู่ ยงั

ไมเ่หน็คุณค่าของการทาํความด ี ของการละบาป ของการกาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากต่างๆ ใหห้มดไปจากจติจากใจ เราจงึไมเ่คยพบกบัความสุขความ

เจริญทีแ่ทจ้ริง พบแต่ความเจริญจอมปลอม เจริญแลว้ก็เสือ่ม ไดอ้ะไรมาแลว้ก็เสือ่มไป

หมดไป ไดส้รรเสริญแลว้เดีย๋วก็ไดนิ้นทา ไดย้ศแลว้เดีย๋วก็ถูกปลด ไดเ้งนิทองแลว้เดีย๋ว
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ก็หมดไป ไดค้วามสุขจากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะแลว้ก็ผ่านไปหมดไป 

เหลอือยู่แต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว อย่างทีเ่ราเป็นกนัอยู่ เมือ่มแีต่ความอา้งวา้งเปลา่

เปลีย่วก็ตอ้งไปหามาใหม ่ หามาเพิม่อยู่เรื่อยๆ ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไรก็ยงัอา้งวา้งเปลา่

เปลีย่วอยู่อย่างนัน้ เราไดท้าํมาต ัง้แต่วนัเกดิจนถงึวนัน้ีแลว้ ถา้จะเต็มในหวัใจก็น่าจะเต็ม

ไปนานแลว้ ถา้จะพอก็น่าจะพอไปนานแลว้ แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ มแีต่จะสรา้งความ

หวิ สรา้งความกระหาย สรา้งความอยาก สรา้งความตอ้งการใหม้อียู่เรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น  

แต่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ีแหละ จะทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามอิม่ มคีวามสุข มี

ความพอ ขอใหท้าํจริงๆจงัๆเท่านัน้เอง อยา่สกัแต่วา่ทาํ ทาํพอหอมปากหอมคอ พอเป็น

ประเพณี นานๆก็เขา้วดัสกัครัง้หน่ึง เขา้แลว้ก็ไมไ่ดท้าํอย่างจริงๆจงัๆ แต่ทาํแบบขอไปท ี

เพราะจติใจไมไ่ดม้คีวามอยากทีจ่ะทาํ ทาํเพือ่แกเ้ขนิอย่างน้ีเป็นตน้ ขอใหท้าํดว้ยความ

อยาก เหน็คุณค่าของสิง่ทีเ่ราทาํ เหมอืนกบัเวลาทีเ่หน็โฆษณาสนิคา้วา่มคุีณมปีระโยชน์

อย่างไร เราก็ไปซื้อมนัมา ขอใหท้าํอย่างนัน้เถดิ รบัรองไดว้า่จะไดส้ิง่ทีด่ทีีง่าม ทีใ่หเ้รามี

ความสุขความเจริญ มคีวามอิม่ มคีวามพอ ปราศจากความทกุข ์ ความวุน่วาย ความ

กงัวลใจท ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการกระทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเท่านัน้ คอืทาํดพีดูดี

คดิด ี ไมท่าํความชัว่ ไมพู่ดสิง่ทีไ่มด่ ี ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง ถา้คดิวา่ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ 

ไมห่ลงแลว้จะอยู่ไดอ้ย่างไร ก็ใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ทีท่รงอยู่ตลอด ๔๕ ปี หลงัจากที่

ทรงตรสัรูแ้ลว้ ก็ไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลงเลย อยู่ไดอ้ย่างสบาย ดว้ยความสุข ไมม่คีวาม

ทกุข ์ ไมม่ปีญัหา ไมม่คีวามวุน่วายใจ แต่พวกเราเป็นอย่างไรกนั อยู่กนัแบบไหน อยู่

ดว้ยความสุข ดว้ยความสงบ หรืออยู่ดว้ยความวุน่วายไปกบัความโลภ กบัความอยาก 

กบัความโกรธ กบัความหลง กบัความเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไหอ้าลยัอาวรณ์ กงัวล

ห่วงใย เพราะเราเดนิไมถู่กทางนัน่เอง เดนิผดิทาง เหน็ผดิเป็นชอบ ทาํในสิง่ทีผ่ดิ แทนที่

จะทาํในสิง่ทีช่อบ  

แต่วนัน้ีเราไดไ้ดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ทีท่รงสอนให ้

ปฏิบตัดีิ ปฏิบตัชิอบ ดว้ยการทาํความด ี เช่นการเสยีสละ ใหเ้สยีสละเวลาเสยีสละ
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ประโยชนสุ์ขใหก้บัผูอ้ืน่บา้ง อย่างวนัน้ีเราไดส้ละเวลาสละประโยชนสุ์ข คอืเงนิทอง นาํไป

ซื้อขา้วของมาถวายพระเณร เพือ่จะไดค้วามสุขจากสิง่ของทีเ่ราซื้อมาถวาย เพราะ

พระสงฆอ์งคเ์จา้ตอ้งอาศยัพวกเราเป็นผูเ้ลี้ยงดูนัน่เอง ถา้ไมเ่ลี้ยงดู ไมใ่ส่บาตร ไม่

ทาํบญุถวายทาน ท่านก็อยู่ไมไ่ด ้ ถา้อยู่ไมไ่ดก้็จะไมม่ศีาสนาหลงเหลอือยู่ในโลก ศาสนา

จะอยู่ไดก้็ต่อเมือ่มกีารบวชพระ บวชเณร มกีารศึกษามกีารปฏบิตั ิตามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ จนบรรลเุหน็ธรรม บรรลเุป็นพระอริยสงฆส์าวกขึ้นมา เมือ่บรรลแุลว้ก็

จะไดม้าส ัง่สอนพวกเราอกีต่อหน่ึง ใหพ้วกเราไดรู้ถ้งึทางทีด่ทีีง่ามทีช่อบวา่เป็นอย่างไร 

พวกเราก็จะไดร้บัประโยชน ์ จะไดน้าํเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้เราก็จะมคีวามร่มเยน็

เป็นสุข ไมม่คีวามทกุขค์วามกงัวลใจ ความวุน่วายใจต่างๆตามมา เราจงึควรพยายามทาํ

ใหไ้ด ้ทรงสอนใหท้าํความดกี็ทาํตาม ทาํความดอียู่เรื่อยๆ ตอ้งศึกษาวา่ทาํอย่างไร เพราะ

ไมรู่ก้นั ส่วนใหญ่สิง่ทีเ่ราคดิวา่ดมีกัจะไมด่ ี มกัสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่อยู่เสมอ 

จงึควรเป็นคนวา่นอนสอนงา่ย ผูใ้หญ่ส ัง่สอนอะไรควรจะเชื่อฟงั อย่าไปดื้อร ัน้ อย่าไป

คดิวา่ตนเองเก่ง ตนเองฉลาดแลว้ ถา้เก่งฉลาดจริงแลว้จะตอ้งไมท่กุข ์ไมวุ่น่วายใจ ตอ้ง

ต ัง้อยู่ในความสงบได ้ ตอ้งบวชไปตลอดชวีติได ้ อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่เก่ง แต่ถา้ยงัตอ้ง

ดิ้นรนไปหาสิง่นัน้สิง่น้ี ยงัอยากจะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ยงัถอืวา่ไมเ่ก่ง ยงัโกรธ ยงัโลภ ยงั

หลงอยู่ อย่างน้ียงัไมเ่ก่ง  

ถา้เก่งจริงแลว้ตอ้งไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง ตอ้งเสยีสละได ้ตอ้งใหไ้ด ้และก็ฟงัได ้ ใคร

จะพูดอะไร มากนอ้ยเพยีงไร จะหนกัจะเบาอย่างไร ก็ฟงัไดอ้ย่างสบายใจ ไมเ่ดอืดรอ้น 

แต่ถา้ใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อย ก็แตะตอ้งไมไ่ดเ้ลย เกดิความฉุนเฉียว เกดิทฐิขิึ้นมา 

อย่างน้ีจะเรียกวา่เก่งไดอ้ย่างไร เพราะวา่เราหลงนัน่เอง คดิวา่เราเก่ง แต่ความจริงแลว้

ไมเ่ก่ง คนเก่งรูว้า่ตนเองยงัไมเ่ก่ง ส่วนคนไมเ่ก่งคดิวา่ตนเองเก่งแลว้ ก็จะไมม่โีอกาสได ้

เรียนรูเ้พิม่เตมิ ก็จะโงไ่ปตลอด แต่คนทีโ่งแ่ลว้รูว้า่ตนเองโง ่คนนัน้แหละจะมโีอกาสทีจ่ะ

เก่งได ้ เพราะพรอ้มทีจ่ะรบัคาํสอนของผูอ้ืน่ พรอ้มทีจ่ะฟงัการตาํหนิตเิตยีนของผูอ้ืน่ 

แลว้นาํไปแกไ้ข เพราะการตาํหนิตเิตยีนของผูอ้ืน่ ดว้ยเหตดุว้ยผลดว้ยความเมตตานัน้

เป็นเหมอืนกบัการชี้ขมุทรพัยน์ ัน่เอง ขมุทรพัยค์อือะไร คอืการทาํตวัเราใหด้ไีมใ่หเ้สยี

นัน้เอง เวลาคนอื่นชี้วา่เรากาํลงัทาํในสิง่ทีเ่สือ่มเสยีก็เป็นการเตอืนสต ิ ใหรู้ว้า่เรากาํลงั
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ทาํลายตวัเราเอง ซึง่เป็นเหมอืนกบัชี้ขมุทรพัยน์ ัน่เอง เมือ่ไดแ้กไ้ขการกระทาํทีไ่มด่แีลว้ 

ความเสือ่มเสยีก็ไมต่ามมา การทีผู่อ้ืน่ตาํหนิตเิตยีนดว้ยเหตดุว้ยผลดว้ยความเมตตา ก็

เป็นเหมอืนกบักระจกส่องหนา้ เราจะไมรู่ว้า่หนา้ตาเราเป็นอย่างไรถา้ไมส่่องดูในกระจก 

ก่อนจะออกจากบา้นเราก็ส่องหนา้ดูกระจกกนัก่อนเสมอ ไมใ่ช่หรือ วา่เราไดห้วเีผา้หวผีม

แลว้หรือยงั ลา้งหนา้ลา้งตาสะอาดแลว้หรอืยงั ใส่เสื้อผา้เรียบรอ้ยแลว้หรือยงั ถา้ไมดู่

กระจกจะไมรู่ว้า่ไมไ่ดรู้ดซปิก็ม ี เดนิออกไปนอกบา้นโดยไมรู่ส้กึตวั แต่ถา้มผูีห้วงัดเีตอืน

วา่ อา้วยงัไมไ่ดรู้ดซปิเลย โชวอ์ะไรอยู่อย่างนัน้ ก็เป็นการช่วยเหลอืเรา เป็นการบอกเรา

ใหรู้ถ้งึความบกพร่องของเรา จะไปเสยีหายอะไร  

ถา้บอกอย่างน้ี ก็เป็นการบอกดว้ยความเมตตา ดว้ยความปรารถนาด ี แต่ถา้บอกดว้ย

ความโกรธ ดว้ยความเกลยีด ไมเ่ป็นความจริง ก็ไมต่อ้งไปกงัวล ไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น

อะไร แสดงใหเ้หน็ถงึความตํา่ชา้ของคนทีพู่ดนัน่เอง ไมม่คีวามเมตตา ไมม่ปีญัญา พูด

ไปตามอารมณ์โกรธ เราก็ตอ้งใหอ้ภยั ตอ้งสงสาร อย่าไปโกรธ ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

โกรธ เมือ่ไมเ่ป็นความจริง ก็ไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น ถา้ถูกด่าดว้ยคาํหยาบคาย วา่เป็นสตัว ์

ชนิดต่างๆ วา่เป็นสุนขัอย่างน้ี เราก็ดูตวัเรา ถามตวัเราวา่ เราเป็นสุนขัหรือเปลา่ ถา้ไม่

เป็นสุนขัเราจะไปเดอืดรอ้นทาํไม หางเรากไ็มม่ ี ขนเราก็ไมม่ ี เราก็ไมไ่ดใ้ช ้ ๔ เทา้เดนิ

เหมอืนสุนขัเดนิกนั เราใชส้องเทา้เดนิ แลว้เราจะไปเดอืดรอ้นทาํไม ถา้เดอืดรอ้นแสดงวา่

เราบา้ตามเขา โงต่ามเขา เขามองเหน็วา่เราเป็นสุนขั เราก็บา้ตามเขา เหน็วา่เป็นสุนขั

เหมอืนกบัทีเ่ขาวา่ ถา้เราไมเ่ป็นสุนขัเราก็ควรสงสารคนทีว่า่เรา คงหูหนวกตาบอด แยก

มนุษยแ์ยกสุนขัไมเ่ป็น แลว้จะไปเจริญรุ่งเรืองไดอ้ย่างไร จะเอาตวัรอดไดอ้ย่างไร มแีต่

จะตกทกุขไ์ดย้ากลาํบากลาํบนไปตลอดชวีติ น้ีคอืการทาํความด ี ทาํอย่างน้ี ต ัง้อยู่ใน

ความสงบขณะทีถู่กตาํหนิตเิตยีน ถูกดุด่าวา่กลา่ว ไมแ่สดงปฏกิริิยาอาการทีไ่มส่วยงาม

ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัพ่อแม ่กบัครูบาอาจารย ์ทีม่คีวามเมตตากรุณา พยายาม

อบรมส ัง่สอนใหรู้จ้กัผดิถูกดชี ัว่ เมือ่ฟงัแลว้ไมถู่กอกถูกใจ ก็ตอ้งต ัง้สตไิว ้ แลว้ก็บอก

ตนเองวา่กาํลงัฟงัเทศน ์พ่อแมเ่ป็นเหมอืนพระของเรา ทา่นกาํลงัเทศนใ์หเ้ราฟงั  
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เหมอืนกบัในขณะน้ีทีเ่รากาํลงัฟงัเทศนก์นัอยู่ เราก็ฟงัดว้ยความเคารพ นอ้มเอามาพนิิจ

พจิารณา สิง่ไหนผดิเรากจ็ะไดรู้ว้า่ผดิ จะไดแ้กไ้ขเสยี สิง่ไหนถูกเราก็จะไดรู้ว้า่ถูก จะได ้

พยายามทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป ถา้ฟงัแบบน้ีแลว้จะไดป้ระโยชน ์ไดพ้ฒันาตนใหด้ขีึ้นใหเ้ก่ง

ขึ้น เพราะคนเราจะสอนตนเองใหด้ใีหเ้ก่งเป็นสิง่ทีย่าก เพราะจะชอบเขา้ขา้งตวัเอง 

ความผดิของเราแมจ้ะใหญ่เท่ากองภูเขา ก็จะเหน็เป็นเพยีงผงธุล ี ส่วนความดขีองตนแม ้

จะมเีพยีงเท่าผงธุล ี ก็จะเหน็วา่ใหญ่โตเท่ากองภูเขา เราชอบเขา้ขา้งตวัเอง เวลามองคน

อืน่กลบัมองกลบักนั ความดขีองคนอืน่แมจ้ะมมีากนอ้ยเพยีงไรก็จะเหน็เป็นผงธุล ี ส่วน

ความชัว่ของคนอืน่แมจ้ะเป็นเพยีงเท่าผงธุล ีก็กลบัเหน็ใหญ่โตเท่ากองภูเขา ใจของเราจะ

เป็นอย่างน้ี มกัจะเขา้ขา้งตวัเองเสมอ จงึตอ้งอาศยัผูอ้ืน่มาส ัง่สอน มาวา่กลา่วตกัเตือน 

มาตาํหนิตเิตยีน ไมเ่ช่นนัน้แลว้เราจะไมส่ามารถสอนตวัเราใหเ้ป็นคนด ี พฒันาตวัเราให ้

เก่งไดเ้ลย เราจงึตอ้งทาํใจยอมรบัคาํสอนของผูอ้ืน่ ยอมฟงัผูอ้ืน่ จะหนกัจะเบาอย่างไร

มนัไมท่าํลายเราหรอก เสยีงไมส่ามารถทาํลายหูเราไดห้รอก ใครจะด่าเราขนาดไหนก็

ตาม มนัก็ไมไ่ดม้าทาํลายหูเราใหฉี้กขาดไป  

แต่ใจของเรามนัโง ่ มนัรบัไมไ่ดเ้ท่านัน้เอง เพราะไมเ่คยไดร้บัการอบรมส ัง่สอน จงึควร

ฝึกรบัฟงัคาํสอน คาํดุด่าวา่กลา่วของผูอ้ืน่ ถา้ฝึกไดแ้ลว้จะไดร้บัประโยชน ์ จงึควร

พยายามตัง้ม ัน่อยู่ในความด ี ไมว่า่จะถูกสรรเสริญหรือนินทา ก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นปกต ิ

อย่าไปโกรธ ไปเสยีใจ เพราะเมือ่โกรธแลว้ เสยีใจแลว้ ก็จะคดิไมด่ ี พูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี

ส่งผลเสยีกลบัมา แต่ถา้รกัษาใจใหน่ิ้งสงบเป็นปกต ิ ไมโ่กรธ ไมเ่สยีใจ เราก็จะไม่

เดอืดรอ้น ไมค่ดิรา้ย ไมพู่ดรา้ย ไมท่าํรา้ย เมือ่ไมค่ดิไมท่าํไมพู่ดรา้ยแลว้ ผลเสยีต่างๆก็

ไมม่ตีามมา น้ีคอืการดาํเนินชวีติดว้ยความถูกตอ้งดงีาม เราตอ้งฝึก ตอ้งสนใจศึกษา ฟงั

ธรรมะอยู่เรื่อย ๆ มาวดัอยู่เรื่อยๆ ถา้มาไม่ไดก้็เปิดหนงัสอืธรรมะอ่านทีบ่า้น เปิดเทปฟงั 

เปิดแผ่นซดีฟีงัแทนก็ได ้ แต่ควรจะฟงัอยู่เรื่อยๆ เพราะถา้ไมไ่ดฟ้งัแลว้เราจะลมื จะมี

เรื่องอืน่มากลบ ทาํใหล้มืธรรมะทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัไป พอลมืแลว้ก็จะไมส่ามารถตัง้อยู่ใน

ความดงีามได ้ จงึขอฝากเรื่องการมาวดั มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม มาปฏบิตัธิรรม ใหท้่านท ัง้หลายไดน้าํเอาไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองอย่างสมํา่เสมอ 
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เพือ่ประโยชนสุ์ขและความเจริญทีแ่ทจ้ริงทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๓ 

ออกกาํลงัใจ 
๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

ตลอดระยะเวลา ๕ วนัทาํงาน ญาตโิยมก็หมดเวลาไปกบัการดูแลทาํนุบาํรุงร่างกาย ดว้ย

การทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ปจัจยั ๔ ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี 

นอกจากนัน้ก็ยงัตอ้งหมดไปกบัการรบัใชก้เิลสตณัหาความอยาก ถา้จติใจยงัไมไ่ดร้บัการ

ชาํระใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ก็ยงัตอ้งอยู่ภายใตอ้าํนาจของความอยากความโลภต่างๆ เวลาก็

จะหมดไปอกีส่วนหน่ึงเพือ่รบัใชก้เิลสตณัหา ความโลภความอยากต่างๆ ซึง่ไมม่ี

ประโยชนอ์ะไรกบัจติใจเลย นอกจากสรา้งความทกุข ์สรา้งความวุน่วายใจใหก้บัจติใจอยู่

ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากใจยงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะต่อตา้นต่อสูก้บัความโลภกบัความอยาก

ต่างๆ จงึตอ้งคลอ้ยตามไป พอวนัหยุดเช่นวนัเสารห์รือวนัอาทติยเ์ราก็มาทีว่ดักนั เพือ่

เสริมสรา้งกาํลงัใหก้บัจติใจ ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัิ

ธรรม เป็นเหมอืนกบัการออกกาํลงัใจ สรา้งกาํลงัใจใหแ้ขง็แรง มกีาํลงัทีจ่ะต่อตา้นกบั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ชวีติของเราจงึตอ้งแบ่งเวลาให ้

เหมาะสม ส่วนหน่ึงก็ตอ้งแบ่งใหก้บัการดูแลรกัษาร่างกาย อกีส่วนหน่ึงก็เอามาเสริมสรา้ง

กาํลงัใจคอืสตปิญัญา ความเขม้แขง็ ความอดทน ความอดกล ัน้ เพือ่ต่อสูก้บักเิลส

ตณัหาทีจ่ะฉุดลากพาเราไปสู่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ถา้มกีาํลงัใจคอืสติปญัญาความ

ฉลาด ขนัติความอดทน ทมะความอดกล ัน้ เราก็จะสามารถต่อสูก้บัความโลภกบัความ

อยากต่างๆได ้ 

เมือ่เราสามารถกาํจดัความโลภความอยากได ้ เราจะเหน็ความสุขความสบายเกดิขึ้นมา

ภายในใจ อย่างทีไ่มเ่คยเหน็มาก่อน เพราะตลอดเวลาในชวีติของเรานัน้ เราไม่เคยต่อสู ้

กบัความโลภกบัความอยากเลย เรามกัจะคลอ้ยตาม มกัจะทาํตามความอยากความโลภ

เสมอ เพราะยงัไมรู่จ้กัแยกแยะวา่ ความอยากความโลภชนิดไหนมคีวามจาํเป็น ความ
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อยากความโลภชนิดไหนไมม่คีวามจาํเป็น ถา้ความอยากความโลภทีเ่ป็นความจาํเป็น มนั

ก็เป็นคุณเป็นประโยชน ์ เช่นความอยากที่จะดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบาย 

เราก็ตอ้งไปทาํงานทาํการ ทาํมาหากนิดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต 

เพือ่จะไดม้รีายไดม้าดูแลรกัษาชวีติของเรา อย่างน้ีเรียกวา่เป็นความโลภความอยากที่

จาํเป็น ทีม่คุีณมปีระโยชน ์ส่วนความโลภความอยากทีไ่มม่คุีณไมม่ปีระโยชน ์ก็คอืความ

อยากไดล้าภยศสรรเสริญสุขต่างๆ ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้รงิ แต่จะทาํใหเ้รา

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะยนืหยดัอยู่ตามลาํพงั ตอ้งแสวงหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาใหค้วามสุขกบัเราอยู่

เรื่อยๆ ท ัง้ๆทีเ่ราคอืใจของเราก็ไมไ่ดพ้กิลพกิารอย่างไร ใจของเราสามารถยนืหยดัอยู่

ตามลาํพงัได ้ ไมต่อ้งมลีาภยศสรรเสริญสุข มาสนบัสนุน มาใหค้วามสุข แต่เราไมรู่ก้นั 

เราถูกความหลงทีม่อียู่ในใจ หลอกใหไ้ปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขกนัตลอดเวลา 

ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไรก็ไมเ่คยพบกบัความอิม่กบัความพอ เพราะลาภยศสรรเสริญสุข

ไมไ่ดเ้ป็นตวัทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของเรา มคีวามอิม่ความพอ แต่กลบัจะสรา้งความหวิสรา้ง

ความกระหายใหม้มีากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ  

ไดเ้งนิทองมามากนอ้ยเพยีงไรก็ไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ ไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็

อยากจะไดว้า มเีงนิพนัก็อยากจะไดเ้งนิหมืน่ มหีมืน่ก็อยากจะไดแ้สน มแีสนก็อยากจะ

ไดล้า้น มลีา้นก็อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนมใีชไ้ปอกีสบิชาตกิ็ไมห่มด ก็ยงัไมรู่จ้กั

อิม่ไมรู่จ้กัพอ เมือ่ยงัไมถ่งึความอิม่ถงึความพอก็จะไมพ่บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะ

ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีก่ารอยู่เป็นสุข อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ไมต่อ้งมอีะไรก็มคีวามสุขได ้

ความสุขชนิดน้ีจะเกดิขึ้นไดเ้มือ่เราทาํจติใจใหส้งบ ระงบัจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลงต่างๆ สิง่จาํเป็นอกีอย่างหน่ึงทีเ่ราตอ้งโลภตอ้งอยากกนัก็คอื อยากจะไดค้วามสงบ

สุขของจติใจ เราตอ้งอยากอย่างน้ี เพราะความอยากอย่างน้ีเป็นคุณเป็นประโยชน ์ ไม่

เป็นโทษ เมือ่ไดค้วามสงบสุขของจติใจแลว้ เราจะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ จะพบกบั

ความอิม่ความพอ จะสามารถอยู่เฉยๆได ้ อยู่เป็นสุข ไมต่อ้งดิ้นรนขวนขวายหาอะไร

ต่างๆ เพราะไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมใ่ช่เป็นคาํตอบ ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิความอิม่

ความพอ เพราะความอิม่ความพอจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เราทาํจติใจใหส้งบ ระงบัจาก

ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ เราจงึควรหนัมาแสวงหาความสุขแบบน้ี คอืความ
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สงบสุข ทีจ่ะเกดิขึ้นเมือ่เราไดป้ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนให ้

เราทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละบาปกรรมท ัง้หลาย และกาํจดัความโลภความโกรธ

ความหลง ทีม่อียู่ในจติในใจใหห้มดสิ้นไป น่ีคอืหนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของเรา หนา้ทีร่องกค็อื

การทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพือ่จะไดม้กีาํลงัวงัชา มเีวลามาทาํหนา้ทีห่ลกั คอืการ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

การทาํความดกี็มหีลายรูปแบบดว้ยกนั เริ่มตน้ต ัง้แต่การมคีวามกตญั�ูกตเวที สาํนึกใน

บญุคุณของผูม้พีระคุณท ัง้หลาย ทดแทนบญุคุณตามสมควรแก่ฐานะทีจ่ะทาํได ้ เช่นบดิา

มารดา ครูบาอาจารย ์ ผูม้พีระคุณท ัง้หลาย เมือ่มโีอกาสก็ควรทดแทนบญุคุณของท่าน 

ควรมสีมัมาคารวะ ความอ่อนนอ้ม เคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ และก็ควรรบัใชผู้อ้ืน่ ช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ตามสมควรแก่ฐานะ มอีะไรมากนอ้ยเพยีงไร พอทีจ่ะใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ ก็ใหไ้ป ถา้มี

ทรพัยก์็ใหท้รพัย ์ ถา้มขีองใชท้ีไ่มใ่ชแ้ลว้ แต่ยงัเป็นของดอียู่ ยงัเป็นประโยชนส์าํหรบั

ผูอ้ืน่ ก็เอาไปแจกเอาไปจ่าย อย่าสะสมเก็บไว ้ ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร จะเกะกะบา้นช่อง

เปลา่ๆ ถา้ไมม่แีลว้จะทาํใหรู้ส้กึโลง่อกสบายใจ เพราะไมต่อ้งกงัวลไมต่อ้งดูแลรกัษา น่ี

คอืการกระทาํความดต่ีางๆ ทีเ่ราทาํไดแ้ละควรจะทาํกนัอยู่เสมอ ส่วนบาปกรรมท่านก็

สอนใหเ้ราชาํระ ใหเ้ราเลกิ ใหเ้ราละ อยา่ไปสรา้งเวรสรา้งกรรม เพราะการทาํบาปทาํ

กรรมมแีต่ผลเสยีตามมาท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัเมือ่ทาํไปแลว้ก็ทาํให ้

จติใจมคีวามรุ่มรอ้น มคีวามกงัวล ไมม่คีวามสุข เพราะเมือ่ไปสรา้งความเดอืดรอ้นไป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่แลว้ เช่นไปฆ่าผูอ้ืน่ ไปลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่ ไปประพฤตผิดิประเวณี ไป

โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหเ้ราเป็นคนไมด่ ี เป็นคนน่ารงัเกยีจ จะตอ้งถูกจบัไป

ลงโทษ เมือ่เป็นเช่นนัน้เราก็จะไมส่บายใจ เพราะกลวัถูกจบัไปลงโทษนัน่เอง เมือ่ตายไป

ก็ตอ้งไปสู่ทคุต ิไปเกดิในอบายภูมใิดภูมหิน่ึง ทีม่อียู่ ๔ ภูมดิว้ยกนัคอื เดรจัฉาน เปรต 

อสรุกาย นรก  

เมือ่ร่างกายสลายไปแลว้ ใจทีค่รองร่างกายน้ีไมไ่ดส้ลายตามไปดว้ย ก็ตอ้งไปเสวยบญุ

เสวยกรรมต่อ ถา้เป็นวาระของบาปกรรมทีจ่ะส่งผล ก็จะส่งใหไ้ปเกดิตามชัน้ต่างๆของ

อบาย ถา้เป็นวาระใหไ้ปเป็นเดรจัฉาน ก็ตอ้งเป็นเดรจัฉาน ถา้เป็นวาระใหไ้ปเป็นเปรต ก็
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ตอ้งเป็นเปรต ใหไ้ปเป็นอสุรกายกต็อ้งเป็นอสุรกาย ใหไ้ปตกนรกกต็อ้งไปตกนรก ไมม่ี

ใครมายบัย ัง้มาหกัหา้มได ้ แมแ้ต่บญุกศุลทีไ่ดท้าํไว ้ ก็ไมส่ามารถไปยบัย ัง้ไปหกัหา้ม

บาปกรรมทีจ่ะส่งผลได ้ เพราะบาปกรรมกบับญุเป็นคนละส่วนกนั บญุก็มอีานิสงสข์อง

บญุ บาปก็มอีานิสงสข์องบาป ไมไ่ปลบลา้งกนั เป็นกนัคนละส่วนกนั ถา้ไม่อยากไปเกิด

ในทีไ่มด่ ี ไปเกดิในอบาย ก็ตอ้งหลกีเลีย่งการกระทาํบาป ถงึแมไ้มไ่ดท้าํบญุ ถา้ไมไ่ดท้าํ

บาป อย่างนอ้ยก็ป้องกนัไมใ่หไ้ปเกดิในทีต่ ํา่ ถา้ทาํบญุแต่ยงัทาํบาปดว้ย ก็ยงัตอ้งไปใช ้

บาปอยู่ด ี อย่าไปคดิวา่การทาํบญุจะลบลา้งบาปได ้ เพราะเป็นเหมอืนกบัยาต่างชนิดกนั 

ยารกัษาโรคปวดหวัก็รกัษาไดแ้ต่โรคปวดหวั ไมร่กัษาโรคปวดทอ้งหรือโรคเจ็บตาได ้ ยา

แต่ละชนิดมปีระสทิธิภาพ มหีนา้ทีท่าํงานต่างกนั ฉนัใดการกระทาํของเราไมว่า่จะบาป

หรือบญุ ก็มผีลต่างกนัเช่นเดยีวกนั ถา้ชอบทาํบญุทาํทานอยู่เสมอ แต่ยงัอดทาํผดิศีล

ไมไ่ด ้ เมือ่ตายไปแลว้พอดเีป็นวาระของบาปทีจ่ะส่งผล ก็ยงัตอ้งไปเกดิในอบาย เช่นเกดิ

เป็นเดรจัฉานเป็นตน้ แต่เน่ืองจากไดท้าํบญุมา อานิสงสข์องบญุก็จะช่วยใหเ้กดิเป็น

เดรจัฉานทีม่รูีปร่างสวยงาม ไมอ่ดอยากขาดแคลน  

อย่างสุนขัตวัน่ารกัทีพ่วกเราชอบซื้อมาเลี้ยงกนั เพราะเคยทาํบญุใหท้านมาแต่ไมไ่ดร้กัษา

ศีล จงึไดเ้กดิมาเป็นสุนขัทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงามอานิสงสข์องทานทีไ่ดท้าํไว ้ ทาํใหอ้ยู่

อย่างสุขอย่างสบาย ไมอ่ดอยากขาดแคลน มคีนดูแลเลี้ยงดูอย่างด ีถา้ทาํบญุใหท้านแลว้ 

จะไมอ่ดอยากขาดแคลน ไมว่า่จะอยู่ในภพไหนชาตไิหน จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ถา้

รกัษาศีลได ้ ก็จะไมต่อ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ถา้ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ก็จะมรูีปร่าง

หนา้ตาสวยงาม ผวิพรรณผ่องใส มคีวามพรอ้มเพรียงในดา้นปจัจยัเงนิทองต่างๆ อยู่

อย่างสุขอย่างสบาย น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย

ไดเ้ป็นผูร้บัรองวา่เป็นความจรงิ ไมม่พีระอรหนัตสาวกแมแ้ต่รูปเดยีวทีจ่ะออกมาคดัคา้น 

วา่คาํสอนต่างๆของพระพทุธเจา้ไมเ่ป็นความจริง เป็นความจรงิท ัง้สิ้น เป็นความจริงตาม

หลกัของความจริง เช่นทาํบญุไดไ้ปสวรรค ์ ทาํบาปไปตกนรกอย่างน้ีเป็นตน้ ไมม่ใีคร

คดัคา้นในบรรดาพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เมือ่ก่อนตอนทีย่งัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัต ์ท่านก็เป็นเหมอืนพวกเรา เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ 

ก็เกดิศรทัธาความเชื่อ นาํเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไปปฏบิตั ิ จนบรรลธุรรมเหน็
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เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เมือ่เหน็อย่างนัน้แลว้ จะไปคา้นวา่พระพทุธเจา้

พูดไมจ่ริงไดอ้ย่างไร มแีต่จะรบัรองความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาเท่านัน้เอง 

พระพทุธศาสนาจงึดาํรงอยู่ไดจ้นถงึปจัจบุนัน้ี เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุคาํสอน

ลว้นเป็นความจริงท ัง้สิ้น สามารถพสูิจนไ์ด ้ไมไ่ดใ้หเ้ชื่อลอยๆ ไมรู่ว้า่จริงหรือไมจ่ริง  

เหมอืนกบัมคีนเอาของมาใหเ้ราพสูิจน ์ เช่นมยีาวเิศษ ถา้กนิไปแลว้จะรกัษาโรคทีเ่ป็นอยู่

ได ้เราก็สามารถทดสอบไดด้ว้ยการกนิยานัน้เขา้ไป ถา้เป็นยาวเิศษอย่างทีเ่ขาบอก ก็ตอ้ง

รกัษาโรคใหห้ายได ้เมือ่กนิเขา้ไปแลว้โรคมนัหาย เราก็รูว้า่เป็นยาทีว่เิศษจริงๆ รกัษาโรค

ทีเ่ป็นอยู่ไดอ้ย่างจริงๆ เมือ่เป็นเช่นนัน้เราก็สามารถนาํเอาไปบอกผูอ้ืน่ไดอ้ย่างเต็มปาก 

วา่ยาน้ีเป็นยาดยีาวเิศษ รกัษาโรคใหห้ายไดจ้ริงๆ ฉนัใดคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เป็น

เช่นนัน้ เป็นเหมอืนยาวเิศษ เป็นยารกัษาโรคใจ คอืความทกุขใ์จนัน้เอง ความกงัวลใจ 

ความวุน่วายใจ ความหวาดกลวัต่างๆ เป็นความทกุขท์ีพ่วกเรายงัมกีนัอยู่ทกุคน แต่เป็น

สิง่ทีเ่ราสามารถรกัษาใหห้ายได ้ ถา้นาํเอาธรรมโอสถคอืพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจของเรา เราจงึตอ้งหม ัน่ศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะ

อยู่เรื่อยๆ เพราะธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดเ้ป็นของปกปิด แต่เปิดเผยใหก้บั

ทกุคน สามารถศึกษาได ้เหมอืนกบัหนงัสอือืน่ๆทีเ่ราอ่านกนั อ่านแลว้ไดร้บัความรูต่้างๆ 

ฉนัใดหนงัสอืธรรมะก็เป็นเช่นนัน้ อ่านแลว้เราก็ไดร้บัความรู ้ ความรูท้ีจ่ะมาช่วยกาํจดั

ความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่ในตวัของเราอยู่ในใจของเราใหห้มดสิ้นไปได ้ ถา้ตอ้งการพน้จาก

ความทกุข ์ ก็ตอ้งเขา้หาพระธรรมคาํสอน เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะสามารถรกัษา

ความทกุขใ์จได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหห้มดทกุข ์

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ เมือ่ไดน้าํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตัแิลว้ รบัรองไดว้า่ทกุข ์

ต่างๆภายในใจจะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน  

ไมว่า่จะเป็นความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ก็ด ี ความเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ด ี ความตายก็ด ี การ

พลดัพรากจากกนัก็ด ี จะไมป่รากฏขึ้นมาในใจของเราเลย จะรูส้กึเป็นเรื่องธรรมดา เป็น

เรื่องปกต ิ เหมอืนกบัวนัน้ีอากาศเยน็ลง เราก็ไมรู่ส้กึทกุขก์บัความเยน็ของอากาศ เพราะ

เรารูว้า่มนัเป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา เมือ่สองวนัก่อนรอ้นแต่วนัน้ีเยน็ เราก็ไม่ได ้
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เดอืดรอ้นกบัการเปลีย่นแปลง ฉนัใดร่างกายของเราจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร จะแก่จะ

เจ็บจะตายจะเป็นอย่างไร เราก็จะไมรู่ส้กึวา่เป็นเรื่องแปลกประหลาด เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้ง

ทกุขต์อ้งวุน่วายใจเลย เพราะเป็นเรื่องปกตเิป็นเรื่องธรรมดา ใจของเราไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย 

จงึไมไ่ดแ้ก่ไปกบัร่างกายไมไ่ดเ้จ็บไปกบัร่างกาย ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจก็เป็นใจอยู่

อย่างนัน้ ไมว่า่ร่างกายจะเป็นอย่างไร ใจกไ็มไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย แต่เหตทุีท่าํใหท้ี่

ใจวุน่วาย ทกุข ์กงัวล หวาดกลวันัน้ เพราะใจไมไ่ดร้บัธรรมโอสถของพระพทุธเจา้เขา้ไป

รกัษานัน่เอง ทาํใหใ้จมดืบอด มคีวามเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่ร่างกายเป็นใจ เมือ่ใจคดิวา่

ร่างกายเป็นใจแลว้ พออะไรเกดิขึ้นกบัร่างกายก็ตอ้งมคีวามหว ัน่ไหว คดิวา่ใจจะเป็นไป

กบัร่างกายดว้ย เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ร่างกายเจ็บแลว้ยงัไมพ่อ ใจยงัตอ้งเจ็บตามไปดว้ย 

เจ็บไปดว้ยความวุน่วายความกงัวล กลวัจะรกัษาไมห่าย กลวัจะตาย เป็นความเจ็บช ัน้ที่

สอง คอืเจ็บกายแลว้ยงัตอ้งมาเจ็บใจดว้ย  

แต่ถา้มธีรรมโอสถอยู่ในใจแลว้ จะเจ็บเพยีงครึ่งเดยีว คอืเจ็บทีร่่างกายเท่านัน้ ไมเ่จ็บที่

ใจ ความเจ็บของร่างกายเมือ่เปรียบเทยีบกบัความเจ็บของใจแลว้ก็ต่างกนัมาก ความเจ็บ

ของร่างกายน้ีเป็นเพยีงเสี้ยวเดยีวเท่านัน้เมือ่เปรียบเทยีบกบัความเจ็บของใจ เวลาใจไม่

เจ็บแลว้ความเจ็บปวดของร่างกายจะมมีากนอ้ยเพยีงไรก็จะเป็นเรื่องเลก็นอ้ย เป็นสาเหตุ

ทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไมม่คีวามหว ัน่ไหวต่อความเจ็บความ

ตาย เพราะใจของท่านไมไ่ดเ้จ็บไปดว้ย ไมไ่ดต้ายไปดว้ยนัน่เอง ท่านรูแ้ต่พวกเราไมรู่ ้

พวกเรายงัหลงกนั ยงัมองไมเ่หน็ ถงึแมจ้ะไดย้นิไดฟ้งัวา่เป็นคนละส่วนกนั ก็ยงัไม่

สามารถแยกแยะออกจากกนัได ้ เพราะตอ้งเกดิจากการปฏบิตัเิท่านัน้ถงึจะเหน็ได ้ ปลง

ได ้ถา้เราเชื่อวา่ร่างกายไมใ่ช่ใจ เชื่อวา่ร่างกายตอ้งตายแต่ใจไมต่าย เราก็ทดสอบดู พาไป

อยู่ในทีเ่ปลีย่วๆทีน่่ากลวัดู ดูวา่จะเป็นอย่างไร ถา้ใจมธีรรมโอสถก็จะไมห่ว ัน่ไหว ปลอ่ย

วางร่างกายได ้ หลงัจากนัน้แลว้ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนก็เหมอืนกนัหมด ไมต่อ้งไปอยู่ทีเ่ปลีย่ว

ทีห่วาดกลวัอกีต่อไป เพราะเราเพยีงแต่อาศยัทีเ่ปลีย่วทีห่วาดกลวัใหใ้จเหน็ความทกุข ์ ที่

เกดิจากการยดึตดิอยู่กบัร่างกาย ถา้ไมต่อ้งการความทกุขก์็ตอ้งสลดัความยดึตดิใน

ร่างกายไป ปลอ่ยวางร่างกาย ถา้จะตายก็ใหต้ายไป อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ แต่จะไมห่นี 

จะไมก่ลวัอกีต่อไป น่ีคอืการปลงนัน่เอง เมือ่ปลงไดแ้ลว้ ก็ไมต่อ้งไปอยู่ทีเ่ปลีย่วทีก่ลวั
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อกีต่อไปก็ได ้อยู่ทีไ่หนก็ได ้ เพราะใจไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย รูจ้กัปลอ่ยรูจ้กัวาง เหน็ชดั

แลว้วา่ใจกบัร่างกายเป็นคนละส่วนกนั  

แต่ถา้ยงัไมไ่ดไ้ปพบกบัสถานทีห่รือพบกบัเหตกุารณ์ ทีท่าํใหเ้ราตอ้งปลงตอ้งวาง เราจะ

มองไมเ่หน็ เพราะกายกบัใจยงัไมไ่ดแ้ยกออกจากกนันัน่เอง เราจงึตอ้งไปหาความทกุข ์

ความลาํบาก เช่นความเจ็บไขไ้ดป่้วย เพื่อหดัทาํใจใหน่ิ้งเฉย ร่างกายจะเป็นอะไรกใ็ห ้

เป็นไป รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดม้นัจะเป็นอย่างไรก็ใหม้นัเป็นไป ถา้ฝึกไดแ้ลว้ 

ต่อไปไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็จะไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา ไมว่า่อะไรจะ

เกดิขึ้นกบัร่างกายของคนอืน่ เราก็จะไมต่ื่นเตน้ เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะไมไ่ดไ้ป

ยดึไปตดินัน่เอง แต่ถา้ไปยดึไปตดิแมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นร่างกายของเรา เช่นร่างกายของคนอืน่ 

ของสามขีองภรรยา ของบดิามารดา ของบตุรธิดา พอมอีะไรเกดิขึ้นกบัเขาเราก็จะวุน่วาย

ใจเดอืดรอ้นใจ ท ัง้ๆทีเ่ราไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัเขาสกัหน่อย ก็ยงัเดอืดรอ้นใจเลย แลว้

นบัประสาอะไรกบัร่างกายของเรา ทีเ่ราหลงคดิวา่เป็นตวัเราของเราอยู่ ถา้มนัเกดิเป็น

อะไรขึ้นมา เราจะเดอืดรอ้นขนาดไหน เราจะวุน่วายขนาดไหน เราจงึควรศึกษาพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํเอามาปฏบิตั ิ พยายามปลงใหไ้ด ้ ปลงวา่เกดิมาแลว้ตอ้ง

ตายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บเป็นธรรมดา ไมช่า้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเกดิขึ้นกบัทกุๆคน คนที่

ปลงเป็น คนทีป่ลอ่ยวางได ้ คนนัน้จะอยู่อย่างสบายใจ จะตายอย่างสบายใจ ไมว่า่อะไร

จะเกดิขึ้น จะไมเ่ดอืดรอ้น จะไมวุ่น่วายใจ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

สามารถทาํใหก้บัเราได ้ 

ถา้มศีรทัธาความเชื่อแลว้นอ้มเอามาปฏบิตั ิ เรากป็ฏบิตัจิากข ัน้ตํา่ไปสู่ข ัน้สูง ข ัน้ตํา่กค็อื

ปลอ่ยวางของนอกกายก่อน เช่นขา้วของเงนิทองต่างๆ อย่ายดึอย่าตดิ อย่าไปเสยีดาย 

อย่าไปหวงแหน มเีหลอืกนิเหลอืใช ้ ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายผูอ้ืน่ เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น แลว้

จะไมม่คีวามทกุขค์วามวุน่วายกบัสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ เวลาจากไปเราก็จะไมเ่สยี

อกเสยีใจ ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ไมท่กุขก์บัมนั แลว้ก็มาฝึกทาํจติใจใหส้งบ ไหวพ้ระสวด

มนตท์าํจติใจใหน่ิ้ง อย่าไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี พยายามอยู่กบับทสวดมนต ์ สวดไป

เรื่อยๆ สวดไปสกัครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง จติใจจะเยน็สงบสบายปลอ่ยวาง เพราะสิง่ทาํ
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ใหจ้ติใจไมป่ลอ่ยวางก็คอืความคดินัน่เอง พอคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็อดทีจ่ะมอีารมณ์

กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีไมไ่ด ้ อดทีจ่ะห่วง อดทีจ่ะกงัวล อดทีจ่ะทกุขไ์มไ่ด ้ แต่พอไมไ่ดค้ดิถงึ 

ก็ไมม่อีะไรใหห้่วงใหก้งัวลใหท้กุข ์ น่ีคอืวธิีปลอ่ยวางในระดบัต่อไป คอืพยายามทาํใจให ้

วา่งดว้ยการไหวพ้ระสวดมนตอ์ยู่เรื่อยๆ ถา้จะสวดในอริิยาบถท ัง้ ๔ ก็ยงัสามารถทาํได ้

ถา้สวดไปภายในใจ ไมว่า่จะอยู่ตรงไหนทาํอะไร ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ก็สวดมนตภ์ายในใจไปเรื่อยๆ ใจจะไดไ้มต่อ้งเอาเรื่องต่างๆมาแบกใหห้นกัอก

หนกัใจ เมือ่ไดเ้จริญปญัญาพจิารณาใหเ้หน็วา่ ทกุขส์ิง่ทกุอย่างทีเ่ราม ี ทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง

ได ้ลว้นเป็นของไม่เทีย่งท ัง้นัน้ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนั สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งไปกนัคนละทศิ

คนละทาง ไมอ่ยู่ร่วมกนัไปตลอด ถา้รูอ้ย่างน้ี แลว้ปลอ่ยได ้ ยอมรบัได ้ เราก็จะไมท่กุข ์

กบัอะไร เวลาทีจ่ะตอ้งจากเราไป น่ีคอืการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

เป้าหมายก็คอืการปลอ่ยวางนัน่เอง ใหรู้ว้า่ไมม่อีะไรเป็นของเราแมแ้ต่ชิ้นเดยีว เวลามาก็

มาตวัเปลา่ๆ เวลาไปก็ไปตวัเปลา่ๆ ใจมาตามลาํพงัแลว้ใจก็ไปตามลาํพงั เวลามาเกดิก็ได ้

ร่างกาย ไดส้มบตัไิดข้า้วของเงนิทอง ไดค้นนัน้คนน้ี เมือ่ร่างกายตายไป ใจก็ตอ้งไป เอา

อะไรไปไมไ่ด ้ เอาไปไดก้็คอืความสุขและความทกุขเ์ท่านัน้เอง ถา้มธีรรมโอสถ ถา้รูจ้กั

ปลอ่ยวาง ก็จะไปอย่างสุขอย่างสบาย ถา้ไมม่ธีรรมโอสถ มแีต่ความลุม่หลง มแีต่ความ

โลภโมโทสนั ก็จะไปอย่างทกุขท์รมานใจ น่ีคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นกบัจติใจของเรา ถา้ไมส่นใจ

ธรรมะ ก็จะตอ้งอยู่กบัความทกุขไ์ปเรื่อยๆ ถา้สนใจธรรมะแลว้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน เราก็จะปลดเปลื้องความทกุขใ์หห้มดไปตามลาํดบัจนหมดสิ้นไปได ้ จนเป็น

จติทีส่ะอาดบริสุทธิ์เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เมือ่จติได ้

บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มทีแ่ลว้ เราก็ไมต่อ้งทาํอะไรอกีต่อไป ไดส้าํเร็จบรรลภุารกจิแลว้ 

ต่อจากนัน้เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนนัตกาล ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะจติเป็น

ของไมต่าย จติจะอยู่อย่างนัน้ไปตลอด ไมม่คีวามทกุขม์าเกี่ยวขอ้งดว้ยเลย น่ีคือสิง่ทีเ่รา

ควรใหค้วามสาํคญั มเีวลาวา่งอย่าไปหาความความสุขทีม่แีต่ความทกุขต์ามมา ความสุข

ทีเ่กดิจากการไปเสพ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ จะทาํใหเ้ราตดิ เมือ่ตดิแลว้ก็จะตอ้ง

ดิ้นรนแสวงหามนัอยู่เรื่อยๆ หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมอ่ิม่ไมพ่อ แต่ถา้เรามาทางที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหม้าแลว้ เราจะพบกบัความอิม่พบกบัความพอ จงึขอฝากเรื่องการ
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มาวดัในวนัหยุด ในเวลาวา่ง เพือ่มาสรา้งกาํลงัใจต่อสูก้บัความอยาก ความยดึม ัน่ถอืม ัน่

ต่างๆ จะไดป้ลอ่ยวางและหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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