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กัณฑ์ท่ี ๒๖๔

จาคะ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
การดําเนินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมา เป็ นการดําเนินเพือ่ ความก้าวหน้า
ความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็นเป็ นสุขอย่างแท้จริง ชาวพุทธจึงถือการเข้าวัดเพือ่ มา
ทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นกิจกรรมทีพ่ งึ กระทําอย่างสมํา่ เสมอ
อย่างต่อเนื่อง ตราบใดทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ก็ไม่ควรละเว้นปล่อยวางหน้าทีอ่ นั สําคัญนี้ เพราะไม่
มีหน้าทีใ่ ดทีจ่ ะให้คุณค่า ให้คุณประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจ ได้เท่ากับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พุทธศาสนิกชน ทีม่ พี ระพุทธเจ้าเป็ นผูส้ งผู
ั ่ ้สอน การมาวัดเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีใ่ ห้เริ่มต้นด้วยการศึกษาเล่าเรียน ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า
เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ให้นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ จะได้ประสบกับผลทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ิ คือจิตใจมีความร่มเย็นเป็ นสุข มีศีลมีธรรม มีปญั ญา มีความฉลาด ต่อจากนัน้ ก็
ให้เอาไปเผยแผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื เป็ นการสืบทอดพระศาสนาให้มอี ายุยนื ยาวนาน เพราะพระ
ศาสนาเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ถ้าปล่อยปละละเลยไม่สนใจทีจ่ ะศึกษา ไม่สนใจทีจ่ ะ
นําไปปฏิบตั ิ ก็จะไม่เห็นผลอันประเสริฐทีจ่ ะเกิดขึ้น ก็จะไม่ได้นาํ ไปเผยแผ่ให้กบั อนุชน
รุ่นหลัง ถ้าทุกคนไม่สนใจศึกษาปฏิบตั ิ ต่อไปศาสนาก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ในโลก เพราะ
ศาสนาก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ทีต่ อ้ งได้รบั การทํานุบาํ รุง ดูแลรักษาด้วยดิน ด้วยนํา้
ด้วยปุ๋ย ฉันใดศาสนาก็เป็ นเช่นนัน้
พระศาสนาจะคงอยู่กบั โลกเพือ่ เป็ นทีพ่ ง่ึ ให้กับสัตว์โลกได้ ก็อยู่ทพ่ี วกเราชาวพุทธทีจ่ ะ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ ซึง่ มี ๔ ลําดับขัน้ ตอนด้วยกันคือ ๑.
ปริยตั ิธรรม ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอน ๒. ปฏิบตั ธิ รรม ให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั
ได้ศึกษาไปปฏิบตั ิ ๓. ปฏิเวธธรรม บรรลุผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ๔. เผยแผ่ธรรม เมือ่
ได้บรรลุแล้วก็จะรู้วา่ การดําเนินชีวติ ตามแนวทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ ดีอย่างไร
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ก็นาํ เอาไปเผยแผ่ให้ผูอ้ น่ื ได้รู้กนั เพราะถ้าไม่มกี ารเผยแผ่ก็จะไม่รู้วา่ มีสง่ิ ทีด่ ที ว่ี เิ ศษอยู่
ในประเทศไทยอยู่ในโลกนี้ ถ้าเผยแผ่ก็จะได้รบั รู้กนั ส่วนจะสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
หรือไม่ ก็เป็ นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรามีหน้าทีเ่ ผยแผ่ก็ทาํ ไป จะเชื่อหรือไม่ จะ
ทําหรือไม่ ก็ไม่ตอ้ งไปกังวล เพราะไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา เราไปบังคับจิตใจของผูอ้ น่ื ไม่ได้
จะยินดีกบั ศาสนาหรือไม่ก็เป็ นเรื่องของเขา เรามีหน้าทีเ่ ผยแผ่ก็เผยแผ่ไป เวลาบอกเขาก็
สังเกตดูวา่ เขาสนใจมากน้อยเพียงไร ถ้าไม่สนใจเลย บอกไปแล้ว เขาก็พยายามพูดเรื่อง
อืน่ เราก็ควรหยุดไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเวลาเทนํา้ ใส่แก้ว ถ้าควํา่ แก้วไว้ เทนํา้
ลงไปนํา้ ก็จะไม่เข้าไปในแก้ว เพราะไม่ได้หงายแก้วขึ้นมารองรับ เวลาเผยแผ่พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า จึงไม่ยดั เยียดให้ ไม่บงั คับกัน เพียงแต่บอกให้รู้เท่านัน้ เมือ่ รู้แล้ว
จะสนใจหรือไม่ก็เป็ นเรื่องของเขา
เพราะคนเรามีสติปญั ญาความสามารถต่างกัน คนทีม่ ปี ญั ญาน้อยก็จะเห็นคําสอนของ
พระพุทธเจ้าไร้คุณค่า คนทีม่ ปี ญั ญาถึงจะรู้คุณค่า เพราะพระธรรมของคําสอนเป็ นเรื่องที่
ค่อนข้างยากทีจ่ ะเข้าใจได้ เป็ นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับความรู้สกึ ของสัตว์โลกทัง้ หลาย ทีเ่ ห็น
วัตถุข ้าวของเงินทองเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ เป็ นสิง่ ทีด่ ี ทีน่ าํ ความสุขมาให้ แต่ไม่เห็นสิง่ ทีเ่ ลวร้าย
ทีซ่ ่อนอยู่กบั ความวิเศษ คือความทุกข์ต่างๆทีต่ ามมา เพราะจะต้องกังวล ต้องห่วง ต้อง
หวง ต้องเสียดายเสียใจเมือ่ สิง่ ของต่างๆ บุคคลต่างๆ ทีไ่ ด้มาต้องจากไป เพราะไม่เป็ น
เหมือนเดิมไปตลอดเวลา มีการเปลีย่ นแปลง มีการพลัดพรากจากกันไปในทีส่ ุด นี้คอื สิง่
ทีเ่ ราคิดว่าวิเศษวิโสกัน ทีเ่ ราแสวงหากัน จึงไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ตดั ให้ละ ความโลภ ความอยากได้สง่ิ ต่างๆมากเกินความ
จําเป็ น เพราะมีเท่าทีจ่ ะดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้อย่างสบายก็พอแล้ว มีมากไปกว่า
นัน้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่จะกลายเป็ นภาระทางจิตใจไปเพราะจะต้องคอยดูแลรักษา
ต้องคอยกังวลคอยห่วงคอยหวง เพราะสมบัตขิ องเรามีหน้าทีร่ บั ใช้เรา คือดูแลอัตภาพ
ร่างกายของเราให้อยู่อย่างสะดวกอย่างสบาย แต่ถา้ มีมากเกินไปก็แสดงว่าเราไม่ฉลาด
ไม่มปี ญั ญา เราก็จะกลายเป็ นคนรับใช้สมบัตติ ่างๆไป เพราะจะต้องมาคอยดูแลรักษา
คอยห่วงคอยกังวล
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แต่คนทีม่ ปี ญั ญาคนฉลาดจะรู้จกั ใช้สง่ิ ต่างๆเหล่านัน้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ และไม่ให้
เป็ นภาระทางจิตใจ ส่วนใดทีม่ คี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บไว้ เพือ่ ดูแลรักษาอัตภาพชีวติ
ร่างกายก็เก็บไว้ ส่วนทีเ่ หลือก็ไม่เก็บไว้ให้เป็ นภาระ เอาไปจําหน่ายจ่ายแจก ไป
สงเคราะห์เพือ่ นมนุษย์ เพือ่ นสัตว์ร่วมโลก ดีกว่าเก็บไว้ไม่ได้ทาํ ประโยชน์ เพราะจะนํามา
ซึง่ ความทุกข์ ความกังวลใจต่างๆ นี้คอื คําสอนของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนให้พวกเรา
ปฏิบตั กิ นั ให้มจี าคะ คือการเสียสละ ถ้าไม่มจี าคะไม่มกี ารเสียสละ เราจะไม่สามารถเดิน
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
เราก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์คอื ความสุขที่เกิด
จากการปฏิบตั ติ าม เพราะความตระหนี่ความหวงแหนจะเป็ นศัตรู ต่อจาคะการเสียสละ
แต่ถา้ เรามีศรัทธามีความเชื่อมัน่ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เราก็ตอ้ งกล้าทีจ่ ะ
เสียสละ ในเมือ่ สิง่ ทีเ่ รามีอยู่นนั้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว เราก็จะรู้วา่ ไม่ได้ทาํ ให้เรามี
ความสุขมากขึ้นไปกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ หมดไปก็ไม่ทาํ ให้เราเดือดร้อนอย่างไร มีไว้กลับเป็ น
ภาระ เป็ นเหตุทจ่ี ะสร้างความกังวลใจ สร้างความห่วงใย สร้างความเสียอกเสียใจ เวลาที่
ต้องสูญเสียไป แล้วไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งจากทุกสิง่ ทุกอย่างไป เพราะโลกนี้
ไม่ได้เป็ นโลกทีจ่ ริ งั ถาวรยังยื
่ น เรามาแล้วเดีย๋ วเราก็ตอ้ งไป จะไปด้วยความสุขหรือไป
ด้วยความทุกข์ก็อยู่ทว่ี า่ มีจาคะหรือไม่
ถ้ามีก็จะไปอย่างสบายอย่างสุขใจ ไปสู่ทด่ี ี ไปสู่สุคติ ได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ น
พรหม ถ้าไปแบบเสียอกเสียใจเสียดายอาลัยอาวรณ์ เพราะต้องจากสิง่ ทีร่ กั ไป ก็จะไปสู่ท่ี
ไม่ดี ไปสู่ทคุ ติ ไปสู่อบาย เพราะความทุกข์ของจิตใจเป็ นเหตุ เพราะความยึดติด ความ
ตระหนี่ถเ่ี หนียว ความหวงแหน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มจี าคะ ให้รู้จกั เสียสละ มีอยู่
๒ ระดับด้วยกัน คือ ๑. ระดับปุถชุ นธรรมดาทัวไปอย่
่
างพวกเราทัง้ หลาย ๒. ระดับพระ
โพธิสตั ว์ ทีส่ ูงกว่าพวกเรา ท่านสามารถสละได้แม้แต่ชวี ติ ของท่าน เพือ่ ความดีงาม
ทัง้ หลาย ดังทีไ่ ด้ทรงสอนเรื่องของการเสียสละไว้เป็ นขัน้ ๆคือ ให้เสียสละทรัพย์เพือ่
รักษาอวัยวะ ให้เสียสละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ ให้เสียสละชีวติ เพือ่ รักษาคุณธรรมความดี
งามทัง้ หลาย นี้คอื ขัน้ ตอนของการเสียสละทีค่ วรปฏิบตั กิ นั บางคนไม่ยอมเสียทรัพย์เพือ่
รักษาร่างกาย จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ไม่ยอมไปหาหมอ ไม่ยอมไปซื้อยามารักษา กลัว
จะจน กลัวเงินทองจะหมด ก็อาจจะพิกลพิการหรือตายไป เงินทองมีประโยชน์อะไรใน
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เมือ่ ร่างกายพิกลพิการ ระหว่างมีเงินหนึ่งล้านบาทกับต้องตาบอดไปนี้ เราจะเลือกอะไร
ยอมเสียเงินหนึ่งล้านบาทเพือ่ รักษาตา เพือ่ จะได้มองเห็นอะไรต่างๆได้เป็ นปกติ หรือจะ
ยอมตาบอดเพือ่ รักษาเงิน บางคนก็อาจจะยอมตาบอดเพือ่ รักษาเงิน เพราะความตระหนี่
ความยึดติดในเงินทอง แต่คนฉลาดย่อมเห็นว่าอวัยวะต่างๆมีคุณค่ายิง่ กว่าเงินยิง่ กว่า
ทอง
ถ้าต้องเลือกระหว่างอวัยวะกับชีวติ เราก็ตอ้ งเลือกชีวติ เมือ่ จําเป็ นจะต้องตัดแขนตัดขาก็
ต้องยอมให้ตดั เพราะยังมีชวี ติ อยู่ได้ แต่ถา้ ไม่ยอมตัดแขนตัดขา ก็อาจจะลามปามไป
ส่วนอืน่ ของร่างกาย ทําให้ถงึ แก่ความตายได้ อย่างนี้ก็ตอ้ งกล้าเสียสละตัดอวัยวะไป
ระหว่างการรักษาชีวติ กับคุณธรรมความดีงามทัง้ หลายนัน้
ถ้าเป็ นพระโพธิสตั ว์ท่านก็
ยอมเสียสละชีวติ เพือ่ รักษาคุณงามความดีไว้ แต่สาํ หรับพวกเราก็คงจะรักษาชีวติ ไว้ก่อน
ถ้ามีใครจะมาฆ่าเรา เราคงจะไม่ปล่อยให้เขาฆ่าเราแน่ ถ้าต้องฆ่าเขาเราก็คงจะทําเพราะ
เรายังเป็ นปุถชุ น ยังไม่เห็นคุณค่าของคุณธรรมความดีงาม เช่นจาคะการเสียสละ แต่
พระโพธิสตั ว์เห็นว่าชีวติ นี้เป็ นเพียงทางผ่าน เป็ นขัน้ บันไดสู่ขนั้ สูงต่อไป จะไปเกิดขัน้ ทีส่ ูง
กว่าได้ก็ตอ้ งมีคุณธรรมความดีพาไป ถ้าทําบาปทํากรรมก็เป็ นการเดินถอยหลังแทนทีจ่ ะ
เดินขึ้นก็เดินลง ถ้าฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ รักษาชีวติ ของเรา เมือ่ ตายไปก็จะลดระดับชีวติ ให้ตาํ ่ ลงไป
แทนทีจ่ ะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทป่ี ระเสริฐกว่าเก่าดีกว่าเก่า ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน
เพราะไปฆ่าผูอ้ น่ื นัน่ เอง ไปทําบาปทํากรรมไว้ พระโพธิสตั ว์มคี วามเชื่อในเรื่องเวียนว่าย
ตายเกิด ในการบําเพ็ญบุญบารมี ทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้ไปถึงจุดสูงสุด ให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ ปวงได้ จึงบําเพ็ญบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง คนทีเ่ สียสละได้จะมีความสุข
ทางด้านจิตใจมากกว่าคนทีไ่ ม่เสียสละ เช่นกําลังจะรับประทานอาหาร เห็นขอทานเดินโซ
ซัดโซเซมาไม่ได้กนิ ข้าวมาหลายวัน ก็เห็นว่าการเสียสละอาหารจานนี้ให้กบั เขาไป มี
ประโยชน์มากกว่ารับประทานเอง ก็ยอมเสียสละไป
การทีท่ าํ อย่างนี้แม้ร่างกายจะไม่ได้รบั อาหาร ยังมีความรู้สกึ หิวอยู่ก็ตาม แต่ผลทีไ่ ด้รบั
จากการเสียสละนี้ จะทําให้จติ ใจมีความอิม่ เอิบ มีปีติ มีความสุข มีความภูมใิ จ ซึง่ ความ
อิม่ เอิบใจนี้จะทําให้ไม่หวิ ข้าวเลย แม้ร่างกายจะไม่ได้รบั ประทานอาหาร เพราะจิตใจไม่ได้
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กินข้าวเป็ นอาหาร แต่กนิ คุณธรรมความดีเป็ นอาหาร กินบุญ กินกุศล เช่นจาคะการ
เสียสละเป็ นต้น ถ้าได้เสียสละแล้วก็จะทําให้จติ ใจได้รบั อาหาร ทําให้จิตใจมีความอิม่ เอิบ
มีความสุขใจ ทีม่ อี านุภาพมากกว่าความอิ่มหรือความหิวของร่างกาย สามารถทําให้ไม่หวิ
กระหายเลย เมือ่ ได้เสียสละอาหารจานนัน้ ให้กบั คนทีเ่ ดือดร้อนกว่าเรา ในทางตรงกัน
ข้ามถ้ามีแต่ความเห็นแก่ตวั มีแต่ความอยาก มีแต่ความโลภ ไปแย่งหรือไปขโมยอาหาร
ของคนอืน่ มารับประทาน ทําให้เขาเดือดร้อน ก็จะไม่ได้ความอิม่ เอิบใจ กลับได้
ความรู้สกึ ว่ายังไม่อม่ิ ยังไม่พอ ยังหิว ยังอยากอยู่ เพราะไม่ได้ให้อาหารใจนัน่ เอง
นอกจากไม่ได้ให้อาหารใจแล้วยังให้ยาพิษกับใจอีก คือบาปกรรมทีเ่ กิดจากการไปลักไป
ขโมยอาหารของผูอ้ น่ื มารับประทาน
ถ้าได้เสียสละแล้วแทนทีจ่ ะมีความหิวมีความ
กระหาย ทัง้ ๆทีร่ ่างกายไม่ได้รบั ประทานอาหาร แต่กลับมีความอิม่ มีความสุขใจ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าโลภถ้าอยาก ต่อให้ได้กนิ มากเท่าไร ใจก็จะไม่รู้สกึ ว่าอิม่ ไม่รู้สกึ ว่าพอ
เพราะไม่ได้รบั อาหารใจ ความอยากความโลภนี้เป็ นตัวสร้างความหิว
นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องศึกษาและนําไปปฏิบตั ิ ถ้าได้ปฏิบตั กิ ็จะเห็นคุณค่าของการเสียสละ รู้
ว่าการเสียสละเป็ นสิง่ ทีค่ วรทํา มากกว่าการเสาะแสวงหาสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ แต่
การแสวงหาก็ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ สียหายถ้ารู้จกั ประมาณ เพราะเราต้องทํามาหากินเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง ต้องหาเงินหาทอง หาข้าวหาของต่างๆ มาดูแลอัตภาพชีวติ ร่างกายของเราและ
ของคนทีเ่ ราต้องดูแล เช่นบุตร ธิดา สามี ภรรยา พ่อแม่ป่ ูย่าตายาย การแสวงหาเพือ่ สิง่
เหล่านี้ไม่ถอื ว่าเป็ นความโลภ ไม่ถอื ว่าเป็ นความอยากแต่อย่างใด แต่ถา้ มีพอเพียงแล้ว
ยังไม่รู้จกั พอ ยังแสวงหาอีก โดยคิดว่าเมือ่ ได้มามากขึ้นแล้วจะมีความสุขมากยิง่ ขึ้น นัน้
เป็ นความเข้าใจผิด เพราะแทนทีจ่ ะมีความสุขมากยิง่ ขึ้น กลับจะมีความทุกข์ความ
วุน่ วายใจเพิม่ มากขึ้น ทัง้ ในขณะทีไ่ ปแสวงหาและเมือ่ ได้มาแล้ว เพราะต้องคอยดูแล
รักษา ต้องหวง ต้องห่วง ต้องทุกข์ ต้องกังวลใจ จึงควรแสวงหาพอประมาณ ถ้าหามา
ได้มากโดยไม่ได้ตงั้ ใจ ถ้ามีเหลือกินเหลือใช้ ก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ ควรนํามาเสริมสร้างบุญ
บารมี ด้วยการทําบุญให้ทาน แจกจ่ายบริจาคให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะจะทําให้จติ ใจสูงขึ้นดีข้นึ
มีความเมตตากรุณา ไม่ชอบเบียดเบียนผู อ้ น่ื ก็จะทําให้กลายเป็ นคนมีศีลขึ้นมา คือ
เมือ่ ก่อนไม่มศี ีลเพราะมัวแต่ไปแสวงหาสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ เมือ่ อยากได้อะไร
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มากๆ ก็จะไม่คาํ นึงว่าจะไปเบียดเบียนผู ้อืน่ หรือไม่ หามาได้ดว้ ยวิธีใดก็หามา จะ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื หรือไม่ก็ตอ้ งหามา เพราะความอยากมีกาํ ลังมาก ทีเ่ ราฝื นไม่ได้
ก็เห็นกันอยู่ทกุ วันนี้ คนทีม่ คี วามอยากมากๆ แม้จะมีเงินทองมากมายเพียงไรก็ตาม ก็
ยังต้องไปสร้างความเสียหาย
ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื อยู่เพราะความอยากนี้มนั เป็ นตัวที่
ผลักดันให้ไปทํา แต่ถา้ มีการให้ มีการเสียสละอยู่เสมอๆ ก็จะตัดกําลังของความอยากให้
เบาลงไปๆ สร้างความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นมา มีไมตรีจติ คิดดีกบั ผูอ้ น่ื มีความสงสาร
เวลาเห็นผูอ้ น่ื เดือดร้อน ทําให้ไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื เพราะชอบสงเคราะห์ ชอบ
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื มากกว่า เพราะเวลาทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื จะมีความสุขใจ จิตใจได้รบั อาหาร
ทําให้มคี วามสุขใจ มีความภูมใิ จ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะไม่
สบายใจ รู้สกึ ไม่ดที ไ่ี ปข่มเหงรังแก ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ก็ทาํ ให้ไม่สบาย
อกไม่สบายใจทําให้เสียใจ เพราะความโลภกับความอยากนี้เอง ถ้าไม่บาํ เพ็ญบุญบารมี
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เช่นจาคะการเสียสละ ทานการให้ สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื อยู่เรื่อยๆแล้ว ความอยากความเห็นแก่ตวั ก็จะมีกาํ ลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้การ
เสียสละทํายากขึ้นไปเรื่อยๆ แม้จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็จะหวง จะเสียดาย เวลา
ทีจ่ ะต้องเสียไปโดยไม่ได้รบั ผลตอบแทนกลับมา เวลาสูญเสียไปหรือต้องจากกันไปก็จะ
ทุกข์ทรมานใจมาก เพระความหวง ความตระหนี่ ความผูกมัดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ แต่คน
ทีเ่ คยให้เคยเสียสละอยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว เวลาจะต้องจากสิง่ ต่างๆไป จะไม่รู้สกึ เสียใจ
วุน่ วายใจแต่อย่างใด เพราะเคยให้มาอยู่อย่างสมํา่ เสมอ และเห็นคุณค่าของการให้ กลับ
มีความสุขเสียอีกทีไ่ ด้ให้สง่ิ ต่างๆ ได้จากสิง่ ต่างๆไป
เพราะใจไม่มคี วามจําเป็ นกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้เลย ไม่วา่ จะเป็ นข้าวของเงินทองหรือบุคคล
ต่างๆ ใจไม่ได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ต่างๆเหล่านี้เลย มีแต่รบั ความทุกข์ ถ้าไปหลงไปยึดไป
ติด ก็ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ เวลาต้องพลัดพรากจากกัน เวลาอยู่ร่วมกันก็ตอ้ งคอยห่วง
ต้องคอยกังวล มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะใจไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ เช่นใจของ
พระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตสาวก ท่านไม่มอี ะไรเลย หลังจากทีร่ ่างกายแตกดับไป
แล้ว ใจของท่านก็ไม่ไปแสวงหาอะไรอีกต่อไป ท่านจึงไม่ตอ้ งไปเกิดอีก ใจอยู่ในพระ
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นิพพาน เป็ นใจทีม่ คี วามสุขเต็มที่ มีความสุขมาก เรียกว่า ปรมังสุขงั ไม่ตอ้ งการอะไรอีก
แล้ว เพราะมีความสุข มีความพออยู่ในใจ แต่ใจของพวกเรายังมีความโลภมีความอยาก
อยู่ จึงไม่พอไม่อม่ิ ยังอยากจะได้มาอีก มีมากน้อยเพียงไรก็ยงั อยากจะได้มาอีก เมือ่
ตายจากโลกนี้ไปก็ยงั ต้องไปแสวงหาอีก ไปเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับพวกเราทีต่ ายจากชาติ
ก่อนแล้วมาเกิดในชาติน้ ี เวลามาก็ไม่ได้มอี ะไรติดตัวมา พอโตขึ้นมาก็แสวงหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้
กัน หาได้เท่าไรก็ไม่เคยถึงคําว่าพอสักที เพราะคําว่าพอจะไม่ได้มาจากการแสวงหาสิง่
ต่างๆในโลกนี้ คําว่าพอนี้จะเกิดขึ้นต่อเมือ่ เราฉลาด เราตัด เราละ เราปล่อยวางทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้เท่านัน้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อาศัยสิง่ ต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรา เพราะ
ใจมีความสุขในตนเองอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากทีอ่ น่ื
ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนกับอาคารหลังนี้ ทีม่ คี วามสามารถปรับอากาศได้ในตัวของมันเอง ทําให้เย็นได้
ตลอดเวลา นี้เป็ นเพียงสมมติวา่ ถ้าอาคารนี้เป็ นอาคารทีว่ เิ ศษ ทีส่ ามารถปรับความเย็นได้
ในตัวของมันเอง ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดตัง้
ฉันใดก็ฉนั นัน้ ใจมีความสามารถทีจ่ ะผลิตความสุขให้กบั ตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งมีอะไรมา
สร้างความสุขให้ แต่ใจของพวกเราไม่มปี ญั ญา ไม่มคี วามรู้ทถ่ี ูกต้อง มีความหลง ที่
หลอกให้คดิ ว่าความสุขอยู่กบั สิง่ ภายนอก จึงไปแสวงหากัน ไปหาข้าวของเงินทองต่างๆ
ไปหาบุคคลต่างๆ มาให้ความสุข พอได้มาแล้วเราก็ตอ้ งมาแบกความทุกข์กบั สิง่ ต่างๆ
เหล่านี้ ความทุกข์ทไ่ี ด้กบั ความสุขทีไ่ ด้นนั้ มันแตกต่างกันมาก เราได้ความสุขเพียงนิด
เดียวจากการมีสามีภรรยา แต่ตอ้ งทุกข์กบั สามีภรรยาไปเป็ นเวลาอันยาวนาน จนถึงวันที่
ต้องจากกันไป ก็ยงั ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เวลาเขาจากไป เราก็อยู่อย่างไม่มี
ความสุข อยู่อย่างเศร้าสร้อยหงอยเหงา ไม่มชี วี ติ ชีวา เพราะใจหลงไปหาความสุขจากสิง่
ภายนอกนัน่ เอง แต่ถา้ หันเข้ามาหาความสุขในใจ ด้วยการสร้างบุญกุศล สร้างบุญบารมี
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เช่นจาคะ การเสียสละเป็ นจุดเริ่มต้นแล้ว รับรอง
ได้วา่ ต่อไปจิตของเราจะมีความสุขเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
ขอให้เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนและพยายามปฏิ
่
บตั ติ ามเถิด
จะได้พบกับ
ความสุขทีแ่ ท้จริง จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ ราหลงไปยึดไปติดไปแบก
9

ด้วยตัวของเราเอง ไม่มใี ครบังคับให้เราไปแบก แต่ความหลงมันหลอกให้เราไปแบก ให้
เราไปแสวงหาสิง่ ต่างๆมาแบกกัน พวกเราโชคดีทเ่ี กิดมาแล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนา
ได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้เห็นแบบฉบับอันดีเลิศของพระพุทธเจ้าและพระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลาย ทีด่ าํ เนินชีวติ แบบไม่พง่ึ พาอาศัยสิง่ ต่างๆจากภายนอกมาให้ความสุข
แต่แสวงหาความสุขภายใน ด้วยการบําเพ็ญบุญบารมี คุณงามความดีทงั้ หลาย อย่างที่
ท่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ เป็ นการกระทําทีถ่ ูกต้อง ทีค่ วรส่งเสริมและควร
ปฏิบตั ใิ ห้มมี ากยิง่ ขึ้นไป รับรองได้วา่ ความสุขในจิตใจของท่านจะมีเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
จนถึงจุดสูงสุด ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั อย่างแน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว จึงขอฝากเรื่องการบําเพ็ญ
บุญบารมีอย่างสมํา่ เสมอนี้ ให้ท่านนําไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๕

ดับทุกข์ดว้ ยธรรมโอสถ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

การมาวัดเพือ่ มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นเหมือนกับ
การให้ยาป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ คือความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความ
เสียใจ ความกังวล ความวุ่นวายใจต่างๆ ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะระงับหรือป้ องกันความ
ทุกข์ใจได้ นอกจากบุญและกุศลเท่านัน้ การมาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอจึงเป็ นเหมือนกับ
การมารับยาไปรับประทาน เหมือนกับไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะท่านผู ้ทีม่ อี ายุมากแล้ว
จะต้องไปโรงพยาบาลอยู่เสมอๆ เพราะแพทย์จะต้องนัดให้ไปตรวจไปรับยา เมือ่ มีอายุ
มากแล้วก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆ จําเป็ นต้องไปหาหมอ ต้องมียารับประทาน
เพือ่ จะได้ควบคุมโรคภัยต่างๆ ไม่ให้กาํ เริบจนทําลายชีวติ ได้ ฉันใดการมาวัด มาทําบุญ
ทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม ก็เป็ นการมารับยา คือธรรม
โอสถของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ซึง่ เป็ นเหมือนกับหมอทีเ่ คยได้รบั
ประโยชน์จากยาธรรมโอสถแล้ว ได้เห็นคุณอันวิเศษทีส่ ามารถยกจิตใจของท่านให้อยู่
เหนือความทุกข์ต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากการพลัดพรากจากกันก็ดี ทุกข์
ทีเ่ กิดจากการประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาทัง้ หลายก็ดี
จะไม่สามารถเข้ามาเหยียบยํา่
ทําลายจิตใจได้เลย เพราะธรรมโอสถเป็ นเหมือนเกราะคุม้ กันจิตใจ ไม่ให้ความทุกข์
ต่างๆ เข้ามาเบียดเบียน
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ได้พสิ ูจน์ได้สมั ผัสธรรมโอสถทีว่ เิ ศษนี้แล้ว จึงได้
นําเอามาเผยแผ่ เอามาแจกจ่ายให้กบั พวกเรา ซึง่ เปรียบเหมือนกับคนไข้ทีย่ งั ไม่มี
ภูมคิ มุ ้ กัน เมือ่ ถูกโรคภัยของจิตใจเข้ามากระทบ ก็จะต้องทุกข์ตอ้ งทรมานใจ แต่ถา้
ได้รบั การดูแลด้วยธรรมโอสถ ทีเ่ ป็ นเหมือนกับการรับประทานยาหรือการฉีดยาป้ องกัน
โรคภัยต่างๆแล้ว ก็จะมีภูมคิ มุ ้ กัน ทําให้สามารถต่อสูก้ บั ทุกข์ชนิดต่างๆได้ ใจก็เป็ น
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เหมือนกับร่างกาย ทีต่ อ้ งมีภูมคิ มุ ้ กันเช่นเดียวกัน ยาทีจ่ ะสร้างภูมคิ ุม้ กันให้กบั จิตใจก็คอื
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้หมันทํ
่ าความดี ละการกระทําบาปและ
ชําระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจด ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม อย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ปีหนึ่งจะมากันสักครัง้ หนึ่ง แล้วก็ไม่
รับยาไปให้ครบด้วย ส่วนใหญ่จะมีแต่ทาํ บุญตักบาตรถวายทาน แล้วก็กลับบ้านไป ไม่
สนใจทีจ่ ะรักษาศีล ไม่สนใจทีจ่ ะภาวนา ไม่สนใจทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทีเ่ ป็ นเหมือนกับ
ยาชนิดต่างๆ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการปกป้ องคุม้ ครองรักษาจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆ
เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายนัน่ เอง ถ้ารับประทานยาเพียงตัวเดียวคือการให้ทาน ก็จะไม่
เพียงพอต่อการต่อต้านความทุกข์ต่างๆ จึงจําเป็ นต้องรับประทานยาให้ครบ
เหมือนกับเวลาเป็ นไข้หวัดไปหาหมอ หมอก็จะให้ยามาสามสีช่ นิด ถ้ารับยามาแล้วแต่
รับประทานเพียงชนิดเดียว โรคก็จะไม่หาย ถ้าหายก็ชา้ ต้องทรมานไปนาน แต่ถา้
รับประทานยาให้ครบ เพียงไม่ก่วี นั โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไป ฉันใดธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงหยิบยืน่ ให้กบั พวกเราก็เป็ นเช่นนัน้ เป็ นเหมือนยาหลายขนานหลายชนิด ทีต่ อ้ ง
เอาเข้ามาสู่จติ สู่ใจด้วยการศึกษาในเบื้องต้น ต้องได้ยนิ ได้ฟงั เหมือนกับหมอทีต่ อ้ งบอก
ให้รบั ประทานยาครัง้ ละกี่เม็ด รับประทานตอนไหน ยาบางชนิดก็รบั ประทานตอนก่อน
อาหาร บางชนิดก็รบั ประทานหลังอาหาร บางชนิดก็รบั ประทานวันละเม็ด บางชนิดก็ตอ้ ง
รับประทานวันละสีเ่ วลาหลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องรู้
ถ้ารับยามาแล้วไม่รู้วา่ จะรับประทานอย่างไร กินผิดกินถูกเข้าไป โรคภัยแทนทีจ่ ะหาย
กลับมีเพิม่ มากขึ้น เพราะแพ้ฤทธิ์ยา ฉันใดธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทีจ่ ะมารักษา
โรคใจ ก็ตอ้ งศึกษาเสียก่อน คือฟังเทศน์ฟงั ธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะ เพือ่ จะได้รู้วา่
จะต้องทําอย่างไร ถึงจะเอาธรรมโอสถทีว่ เิ ศษเข้ามาสู่ใจได้ ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ไิ ม่ถูกทาง ก็จะไม่สามารถนําเอาธรรมโอสถทีว่ เิ ศษเข้าสู่จติ ใจได้ ต่อให้ยาจะ
วิเศษขนาดไหนก็ตาม หมอจะวิเศษจะเก่งขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์กบั คนไข้
เพราะไม่สามารถนําเอายาเข้าสู่ร่างกายได้
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ฉันใดธรรมโอสถ ยารักษาใจก็เช่นเดียวกัน ต้องเอาเข้าสู่ใจด้วยการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ
คําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับการอ่านฉลากยา ทีจ่ ะบอกสรรพคุณและ
วิธีรบั ประทาน และจะบอกว่าถ้าเกิดอาการแพ้ข้นึ มาควรจะทําอย่างไร ฉันใดการศึกษาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็เป็ นเหมือนกับการศึกษาถึงสรรพคุณของธรรมโอสถ ศึกษาวิธี
ทีจ่ ะนําเอาธรรมโอสถเข้าไปสู่ใจ และถ้าเกิดมีปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดจากการนําเอาธรรม
โอสถเข้าสู่ใจ ก็จะได้รู้จกั วิธีแก้ไข เพราะธรรมโอสถก็เป็ นเหมือนยาทีต่ อ้ งรับประทานให้
ถูกวิธี ให้ถูกเวลา ถึงจะเกิดประโยชน์เกิดผลอย่างสูงสุด ถ้ารับประทานแบบสุ่มสีส่ ุ่มห้า
อยากจะรับประทานก็รบั ประทาน ไม่อยากรับประทานก็ไม่รบั ประทาน หรืออยากจะให้
หายเร็วๆ ก็รบั ประทานไปทัง้ กํามือ อย่างนี้โรคแทนทีจ่ ะหายกลับทําให้ตายได้ เพราะกิน
ยาเกินขนาด ฉันใดการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นเช่นนัน้ ต้อง
มีความพอดี เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ไม่เคร่งจนเกินไป ไม่หย่อน
จนเกินไป ให้พอดีกบั กําลังความสามารถ ถ้ายังไม่สามารถปฏิบตั ขิ นั้ ทีส่ ูงกว่าทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ได้ พอปฏิบตั ไิ ปก็จะเกิดความท้อแท้เบือ่ หน่าย ไม่อยากจะปฏิบตั ิ เพราะไม่เห็นผล จึง
ต้องรู้จกั กําลังของตน เหมือนกับเวลายกของหนัก ต้องรู้วา่ ยกได้มากน้อยเพียงไร ถ้ายก
มากกว่าทีจ่ ะยกได้ ก็จะยกไม่ไหว ถ้ายกน้อยกว่าทีย่ กได้ก็จะเสียเวลา แทนทีจ่ ะยกได้
มากๆ กลับไปยกทีละเล็กทีละน้อย งานก็เลยไม่คบื หน้า
การดําเนินตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
เป็ นเช่นนัน้ เราต้องดูความสามารถ
ของเรา ว่าสามารถทําอะไรได้มากน้อยเพียงไร ก็พยายามทําไปตามความสามารถก่อน
แล้วค่อยขยับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย ถ้าเคยยกนํา้ หนักได้ ๒๐ กิโลกรัมก็ขยับขึ้นไปเป็ น
๒๒, ๒๔, ๒๖ ค่อยๆขยับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย จนรู้สกึ ว่าไม่ไหวแล้วก็หยุดก่อน เมือ่
ร่างกายได้พกั ผ่อนจนมีกาํ ลังวังชาแล้ว ก็จะยกได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงร้อยกิโลกรัมก็
ได้ แต่เวลาเริ่มต้นถ้าคิดว่าต้องยกร้อยกิโลกรัมก็คงบอกว่าไม่ไหวแน่ ก็จะไม่อยากยก
เลย ไม่อยากฝึ กเลย ก็จะไม่ได้พฒั นาร่างกายให้แข็งแรง ให้สามารถยกร้อยกิโลกรัมได้
แต่ถา้ ค่อยๆทําจากกําลังทีม่ อี ยู่ มีมากน้อยเพียงไรก็ยกไปก่อน แล้วค่อยขยับขึ้นไปที
ละโลสองโล จนในทีส่ ุดก็จะสามารถยกได้ถงึ ร้อยกิโล ถ้าคนอืน่ ยกได้เราก็ควรจะยกได้
เหมือนกัน ฉันใดการปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
เป็ นเช่นนัน้
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เป็ นขัน้ เป็ นตอนไป ตัง้ แต่อนุบาลจนถึงขัน้ ปริญญาเอก ต้องขยับขึ้นไปตามความสามารถ
ไม่ใช่วา่ พอเขาบอกว่าต้องเรียนให้จบปริญญาเอก เรายังไม่ทนั เริ่มต้นเลย พอคิดถึง
ปริญญาเอกก็คดิ ว่าไม่ไหวแล้ว จะเรียนอย่างไรไหว แต่ถ ้าเขาบอกว่าไม่ได้ให้ไปเรียน
ปริญญาเอกเลย ตอนต้นก็เรียนอนุบาลก่อน แล้วค่อยขยับขึ้นประถม ขึ้นมัธยม ขึ้น
มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีก่อน แล้วค่อยเรียนต่อโท แล้วค่อยเรียนปริญญาเอก
ฉันใดการบําเพ็ญเพือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ในทางพระพุทธศาสนาก็ตอ้ ง
ปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ เป็ นตอนไป ไม่ใช่จะให้ออกบวชกันทุกคนเลย ให้สละทุกสิง่ ทุกอย่าง สามี
ภรรยาบุตรธิดา ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง แล้วก็มาถือศีล ๒๒๗ ข้อ ถือธุดงควัตร
รับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อ อย่างนี้ไม่ใช่ฐานะทีท่ กุ คนจะทํากันได้ เพราะได้ศึกษาได้
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน มามากน้อยต่างกันในแต่ละภพในแต่ละชาติ เหมือนกับ
เรียนหนังสือ ทีแ่ ต่ละคนก็ได้เรียนมามากน้อยต่างกัน บางคนก็เรียนจบแค่มธั ยม บาง
คนจบแค่ประถม บางคนจบแค่ปริญญาตรี เวลาไปเรียนต่อจึงต่างกัน คนทีจ่ บประถม
แล้วก็ไปเรียนชัน้ มัธยมต่อ คนทีจ่ บมัธยมก็ไปเรียนมหาวิทยาลัย จบปริญญาตรีกไ็ ป
เรียนปริญญาโท ปริญญาโทก็ไปต่อปริญญาเอก เป็ นขัน้ ๆไป ตามความสามารถของแต่
ละคน คนเราเกิดมาในชาติน้ จี งึ มีความแตกต่างกัน บางคนทําได้แต่ทาํ บุญให้ทานเท่านัน้
ยังไม่สามารถรักษาศีลได้ บางคนก็ทาํ ได้ทงั้ ทานและรักษาศีลควบคู่กนั ไปด้วย แต่รกั ษา
ได้เพียงศีล ๕ เท่านัน้ บางคนก็รกั ษาได้ทงั้ ศีล ๕ และศีล ๘ วันธรรมดาก็รกั ษาศีล ๕
วันพระก็รกั ษาศีล ๘ บางคนก็สามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดเวลา บางคนก็สามารถออก
บวชได้เลยไม่ตอ้ งอยู่บา้ นต่อไป บางคนสามารถนัง่ สมาธิเป็ นชัว่ โมงๆ ปฏิบตั ธิ รรมเดิน
จงกรมได้เป็ นชัว่ โมงๆ
วันทัง้ วันไม่ตอ้ งทําอะไรเลยนอกจากนัง่ สมาธิกบั เดินจงกรม
ทําจิตใจให้สงบให้เกิด
ปัญญา ให้รู้ความเป็ นจริงของชีวติ
ว่าเกิดมาแล้วต้องมีการพลัดพรากจากกันเป็ น
ธรรมดา เกิดมาแล้วต้องเจอกับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ปรารถนากันเป็ นธรรมดา เพราะชีวติ เป็ น
อย่างนี้ ถ้ารู้ธรรม ได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้ว เวลาเกิดการพลัดพรากจากกัน เวลาต้อง
เผชิญกับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ใจจะไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อน เพราะสามารถทําใจให้น่งิ เฉย
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ได้ เพราะรู้ลว่ งหน้าไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้นึ มา จึงเตรียมตัวเตรียม
ใจไว้ก่อน เมือ่ เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็จะไม่มปี ญั หาอะไร ถ้ายังเตรียมตัวยังทําใจไม่ได้
ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ต้องจากกัน ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ จะต้องเจอสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ก็เป็ นเพราะว่ายังไม่เคย
ทําใจให้น่ิงให้สงบให้วางเฉย จึงต้องฝึ กทําสมาธิ ในเบื้องต้นก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน
สวดไปภายในใจก็ได้ ข้อสําคัญต้องมีสติ รู้อยู่กบั บทสวดมนต์ สวดไปนานๆ สวดสัก
ครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง แล้วใจจะนิ่งเฉย วางเฉยได้ มีกาํ ลังทําใจได้ ถ้ายังทําใจให้น่งิ ให้
เฉยไม่ได้ เวลาไปเจอกับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เวลาทีต่ อ้ งสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป จะทําใจไม่ได้
ทัง้ ๆทีร่ ู้อยู่วา่ เป็ นธรรมดา แต่กห็ กั ห้ามจิตใจ ไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้วนุ่ วายไม่ได้ เพราะไม่เคย
ทําใจให้น่ิง ให้วางเฉย มีแต่ปล่อยให้ใจไปไขว่คว้าสิง่ ต่างๆทีต่ อ้ งการอยู่เรื่อยๆ พอไม่
ต้องการสิง่ ทีป่ รากฏขึ้นมา ก็ไม่รู้จะทําอย่างไร หนีไปทางไหนก็หนีไม่พน้ เพราะมันฝังอยู่
ในใจ
เรื่องราวต่างๆถึงแม้จะเกิดขึ้นไปแล้ว แต่กย็ งั ติดใจฝังใจอยู่ สร้างความทุกข์ สร้างความ
วุน่ วายใจให้กบั เราอยู่ เพราะไม่รู้จกั หยุดคิด ถึงเรื่องราวทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความ
วุน่ วายใจ ยิง่ คิดก็ยง่ิ ทุกข์ ทัง้ ๆทีไ่ ม่อยากจะคิด แต่ก็หา้ มไม่ให้คดิ ไม่ได้ เพราะไม่เคยฝึ ก
ทําใจให้น่ิง ให้หยุด ไม่ให้คดิ เรื่องราวต่างๆนัน่ เอง การฝึ กทําสมาธิจงึ เป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญ
มาก ทีไ่ ม่ควรมองข้ามไป อย่าไปคิดว่ามีปญั ญาแล้วจะสามารถทําใจได้ ขณะนี้เราทําใจ
ได้วา่ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องจากกัน ต้องสูญเสียสิง่ นัน้ สิง่ นี้ไป แต่พอถึงเวลาที่
เกิดขึ้นจริงๆ ยังจะทําใจสบายๆแบบทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ได้หรือไม่ ถ้าทําได้ก็จะสบายใจ
ถ้าทําไม่ได้ก็จะลําบากจะทุกข์มาก จึงควรหัดทําสมาธิให้มากๆ ให้สามารถควบคุมใจให้
นิ่งเฉยได้ ถ้าไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรก็สามารถระงับได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่นสวดมนต์
ไปก็ได้ เวลามีเรื่องมาสร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรา แทนทีจ่ ะไปคิดถึงอยู่เรื่อยๆ ก็หนั มา
สวดมนต์ไปเรื่อยๆแทน พอสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้ว เรื่องทีส่ ร้างความวุน่ วายใจก็จะไม่
สามารถเข้ามาสู่ใจได้ เมือ่ ไม่เข้ามาสู่ใจก็จะไม่รบกวนใจ ไม่สร้างความวุน่ วายใจ ถึงแม้
เรื่องจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็เป็ นเรื่องภายนอกใจ ก็เหมือนกับอยู่ในห้องปรับอากาศ
ถึงแม้ข้างนอกจะร้อนขนาดไหนก็ตาม
ความร้อนก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในห้องได้
ภายในห้องจะมีแต่ความเย็นสบาย
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ใจของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าทําสมาธิจนใจสงบ ก็เป็ นเหมือนกับติดเครื่องปรับอากาศ
ให้กบั ใจ ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆ จะร้อนแรงขนาดไหน จะรุนแรงขนาดไหน ก็อยู่
ภายนอก จะไม่เข้ามาสู่ภายในใจ อย่างมากเหตุการณ์ต่างๆจะทําได้ก็คอื ทําลาย
ทรัพย์สนิ สมบัตขิ ้าวของและชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ของเราหรือชีวติ ของคนทีเ่ รารัก แต่จะ
ไม่สามารถทําลายความสุขในใจได้เลย ถ้ามีสมาธิ มีความมันคงอยู
่
่ในความสงบ จะเกิด
อะไรขึ้นกับใครก็ตาม กับเราก็ดี กับคนอืน่ ก็ดี กับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็ดี
ก็ปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างสบายใจ ในเมือ่ ไม่สามารถทําอะไรได้แล้ว จะไปเดือดร้อนไป
วุน่ วายใจไปทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร เสียของแล้ว เสียคนแล้ว อย่าไปเสียใจ อย่าไป
เจ็บใจ เพราะเราสามารถรักษาใจไม่ให้เจ็บ ไม่ให้เสียใจได้ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการ
ฝึ กทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ แล้วก็เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ สอนตนอยู่เรื่อยๆ ว่าสักวันหนึ่งทุก
สิง่ ทุกอย่างก็ตอ้ งจบ ทุกสิง่ ทุกอย่างก็ตอ้ งหมดไป ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นไปอย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด
มีพระนิพพานกับการเวียนว่ายตายเกิดทีไ่ ม่มที ส่ี ้นิ สุด เป็ น ๒ ทางเลือกคือ ๑. ไปทาง
ธรรมะก็จะไปสู่พระนิพพาน ไปสู่ความสุขตลอดอนันตกาล ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง มีแต่
ความสุขไปตลอด ไม่มกี ารสิ้นสุด ๒. ไปทางโลกอย่างทีพ่ วกเราไปกันอยู่ในขณะนี้ ก็ไปสู่
การเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น ไปสู่ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความเกิดแก่เจ็บ
ตาย จากการพลัดพรากจากกัน ก็ไม่มที ส่ี ้นิ สุดเหมือนกัน เป็ นความทุกข์ทพ่ี วกเราได้
ผ่านมาแล้วนับไม่ถว้ นและจะเป็ นความทุกข์ต่อไปแบบนับไม่ถว้ น
แบบไม่มที ส่ี ้นิ สุด
เช่นเดียวกัน
เราจึงต้องเลือกทางเดินว่าจะไปทางไหนดี ทางไปสู่ความสุขตลอดอนันตกาล หรือทาง
ไปสู่ความทุกข์ตลอดอนันตกาล ก็เป็ นทางเลือกของเรา เราต้องเป็ นผูต้ ดั สินใจ ถ้า
ต้องการความสุขตลอดอนันตกาล ก็ตอ้ งไปทางทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ได้ดาํ เนินไป ท่านเป็ นเพียงผูส้ อนเรา ชี้ทางให้กบั เรา เขียนแผนทีใ่ ห้เรา บอกเรา
ว่าวิธีทจ่ี ะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ไปอย่างไร เรามีทางเลือกแล้ว ไม่เหมือนกับคนทีไ่ ม่
รู้จกั พระศาสนา ไม่เคยเจอพระพุทธศาสนา หรือเจอแต่ก็ไม่รู้วา่ ศาสนามีไว้ทําไม เป็ น
เหมือนกับคนทีไ่ ม่มแี ผนทีน่ าํ ทาง ไม่มคี นชี้ทาง เป็ นคนด้อยโอกาส สูพ้ วกเราไม่ได้ทไ่ี ด้
เจอแผนที่ ได้เจอคนชี้ทางแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ทต่ี วั เราว่าจะเดินไปได้มากน้อยเพียงไร หรือ
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ว่ายังมีความรัก มีความยินดีกบั ทางโลกอยู่ ทางแห่งความทุกข์อยู่ จึงยังไม่กล้ามาทางนี้
กัน เพราะยังรักกับความสุขเล็กๆน้อยๆ ทีเ่ กิดขึ้นก่อนทีจ่ ะได้รบั ความทุกข์ ความสุขที่
เราได้สมั ผัสเมือ่ จางหายไป ก็จะมีความทุกข์ตามมาแทนที่ เช่นเรารักใครสักคนหนึ่ง
มากๆ แล้วเกิดต้องจากเราไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราจะสูญเสียความสุขทีไ่ ด้รบั จากคนนัน้
มีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจตามมา ถ้าไม่เคยฝึ กทําใจเลย ดีไม่ดอี าจจะไม่
สามารถทนอยู่ต่อไปได้ อาจจะต้องทําลายชีวติ ของเราไป เพราะทนกับความทุกข์ใจความ
ว้าเหว่ใจไม่ได้นนั ่ เอง
นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องคํานึงต้องพินิจพิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ เพือ่ สร้างภูมคิ ุม้ กันความทุกข์ เริ่ม
ตัง้ แต่การทําบุญให้ทาน ทีจ่ ะพาให้เราเข้าสู่การรักษาศีลต่อไป เมือ่ รักษาศีลได้แล้วก็
อยากจะทําจิตใจให้สงบ ทําสมาธิ เพราะเห็นคุณค่าของความสงบทีเ่ กิดจากการรักษาศีล
ทีเ่ กิดจากการทําบุญให้ทาน ว่าเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง และอยากจะได้มากเพิม่ ขึ้นไปอีก ก็
ต้องภาวนา นัง่ ทําสมาธิและเจริญปัญญา เพราะเป็ นวิธีสร้างความสงบให้กบั จิตใจได้เต็ม
ร้อย แต่ตอ้ งเริ่มต้นจากชัน้ ประถมขึ้นไปก่อน ทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆ อย่าเสียดายเงิน
เสียดายทองทีเ่ หลือกินเหลือใช้ ไม่มคี วามจําเป็ นกับเรา ก็เอามาทําบุญทําทาน แล้วก็
รักษาศีล ไม่วา่ จะทําอะไรก็ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะจะ
ย้อนกลับมาหาเรา เป็ นเหมือนเงา หรือเป็ นเหมือนกับกระจกทีส่ ะท้อนการกระทําของเรา
เวลาเรายืนทีห่ น้ากระจกทําหน้าบึ้งตึง คนทีอ่ ยู่ในกระจกก็ทาํ หน้าบึ้งตึง เวลายิ้มคนทีย่ นื
อยู่ในกระจกก็ย้มิ ฉันใดถ้าเราไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื ทุกข์นนั้ ก็จะ
ไม่กลับมาหาเรา เมือ่ ไม่มที กุ ข์ทเ่ี กิดจากการกระทําบาป การกระทําผิดศีลผิดธรรม ใจก็
สงบ ใจก็สบาย ก็ทาํ ให้ทําสมาธิได้งา่ ยขึ้น เวลานัง่ ทําสมาธิจะง่ายกว่าคนทีม่ คี วามทุกข์
ความวุน่ วายใจ ทีเ่ กิดจากการทําผิดศีลผิดธรรม เมือ่ ทําจิตให้สงบแล้ว ก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะ
ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา พร้อมทีจ่ ะรับกับสภาพต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น
ไม่วา่ จะเป็ นการสูญเสีย หรือการเผชิญกับสิง่ ทีเ่ ลวร้ายขนาดไหนก็ตาม จะสามารถเผชิญ
กับมันได้อย่างสบาย เหมือนกับมีเครื่องปรับอากาศอยู่ในใจของเรา ข้างนอกจะวุน่ วาย
จะร้อนขนาดไหน ก็ไม่สามารถเข้ามาในใจได้ ใจจะเย็นจะสบาย นี้คอื อานิสงส์ของธรรม
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โอสถทีพ่ วกเรามารับกันในวันนี้ เรามารับธรรมโอสถเพือ่ นําเอาไปปฏิบตั ิ ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วความทุกข์ต่างๆ ทัง้ หลายก็จะค่อยหมดไป จะห่างไกลจาก
ใจไปจนไม่มหี ลงเหลืออยู่เลย นี้คอื อานิสงส์ของธรรมโอสถ ของการรับประทานยาของ
พระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จึงขอให้ท่านมีความเชื่อมันในยานี
่
้ และนําไป
รับประทานอย่างสมํา่ เสมอ ด้วยการมาวัดอย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยก็อาทิตย์ละครัง้ หนึ่ง
หรือถ้ามากกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี ถ้ามาอยู่วดั ปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล ๘ ได้ก็ยง่ิ ดี หรือถ้าจะบวช
ได้ก็ยง่ิ ดีใหญ่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถขยับขึ้นไปได้ จากขัน้ ตํา่ ไปสู่ขนั้ สูง ถ้ามีความ
พยายามแล้วความสําเร็จย่อมเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องการมารับยา
ธรรมโอสถอย่างสมํา่ เสมอ ให้ท่านนําไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมา
ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๖

ของฝาก ของยืม

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
การเข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอจะทําให้เราฉลาดขึ้น มีปญั ญาความรู้มากขึ้น เพราะสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ที่
วัดเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า ทีจ่ ะไม่ได้ยนิ จากทีอ่ น่ื ๆ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการจะพัฒนา
สติปญั ญาของตน ให้ฉลาดรอบรู้ให้ทนั กับเหตุการณ์ต่างๆ ให้สามารถรับกับสภาพต่างๆ
ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่หวาดกลัว เพราะถ้ารู้ความจริงแล้วก็จะไม่มอี ะไรน่า
หวาดกลัว น่าสะทกสะท้านแต่อย่างใด การทีพ่ วกเรามีความหวาดกลัว มีความสะทก
สะท้าน มีความหวันไหวกั
่
บเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นแล้วก็ดี ทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นก็ดี ก็เป็ น
เพราะขาดสติปญั ญาความรู้ทางพระพุทธศาสนานัน่ เอง ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่
ต่างๆว่าเป็ นอย่างไร แต่ถา้ ได้มาวัดมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ ก็จะเข้าใจว่าไม่มี
อะไรในโลกนี้เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่เป็ นอยู่นนั้ เป็ น
เหมือนของทีย่ มื มา ไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง ถ้ารู้อย่างนี้ก็จะได้ทาํ ใจให้ถูกต้อง
ปฏิบตั กิ บั สิง่ ต่างๆให้ถูกต้อง ถ้าเรารู้วา่ มีของอยู่ช้นิ หนึ่งเป็ นของคนอืน่ ฝากไว้ ให้เรายืม
ใช้ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งมาเอาคืนไป เราก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หวงแหน ไม่ถอื ว่าเป็ นของเรา
เวลาทีเ่ ขามาเอาคืนไป เราก็ไม่เดือดร้อน ไม่หวาดกลัวไม่ทกุ ข์แต่อย่างใด เพราะรู้อยู่
ตัง้ แต่ตน้ แล้วว่าเป็ นของคนอืน่ สักวันหนึ่งเขาก็จะมาเอาคืนไป เราก็คนื เขาไปอย่างสบาย
อกสบายใจ ไม่เสียอกเสียใจ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้แต่อย่างใด เพราะรู้วา่ ไม่ได้เป็ นของเรา
นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายทรงรู้ทรงเห็น เมือ่ ได้ศึกษาและ
ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา รักษาศีล ทําบุญให้ทาน ก็จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในโลกนี้ไม่ได้เป็ นของใครเลย ทุกสิง่ ทุกอย่างมาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ น
ร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของคนอืน่ ก็ดี สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็ดที ม่ี อี ยู่ในโลกนี้
ล้วนมาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ สิ้น มารวมตัวกันเป็ นสิง่ ต่างๆ เป็ นต้นไม้ เป็ นต้นหญ้า เป็ น
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สัตว์ เป็ นคน มาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ สิ้น ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดตัง้ แต่ตน้ จนจบ ก็จะ
เห็นว่าเป็ นอย่างนัน้ จริงๆ เช่นต้นไม้มาจากไหน ก็จากเมล็ดทีฝ่ งั ไว้ในดิน พอได้นาํ้ ได้
อากาศได้แดด ก็ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็ นต้นไม้ใหญ่ เมือ่ ตายไปก็กลับคืนสู่ดนิ
นํา้ ลมไฟไป ไม่ได้เป็ นต้นไม้ไปตลอด ฉันใดร่างกายของเราก็เป็ นแบบเดียวกัน มาจาก
ดินนํา้ ลมไฟเช่นเดียวกัน โดยผ่านทางอาหารทีเ่ รารับประทาน ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ เช่น
ข้าวทีเ่ รารับประทานก็มาจากต้นข้าว ต้นข้าวก็ตอ้ งมีดนิ มีแดด มีลม มีนาํ้ จึงจะโตขึ้นมา
เป็ นต้นข้าว แล้วก็ออกรวงข้าวเป็ นเมล็ดข้าว เมือ่ เอาเมล็ดข้าวมารับประทาน ก็
เปลีย่ นเป็ นอาการ ๓๒ ทีม่ อี ยู่ในร่างกายของเรา มีผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนังเป็ นต้น
ถ้าไม่รบั ประทานข้าวเข้าไป จะมีร่างกายอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ได้ไหม ย่อมเป็ นไปไม่ได้
เพราะการเจริญเติบโตของร่างกายต้องอาศัยอาหารเป็ นเครื่องสนับสนุนนัน่ เอง
เมือ่
ร่างกายเจริญเต็มทีแ่ ล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งตายไป ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟเช่นเดียวกัน
เวลาตายไปแล้ว นํา้ ทีม่ อี ยู่ในร่างกายก็ตอ้ งไหลออกมา ลมก็ออกมา ไฟคือความร้อนก็
ออกมา ถ้าไปจับร่างกายของคนตายจะแตกต่างกับคนเป็ น คนเป็ นจะมีความอบอุ่น
เพราะยังมีธาตุไฟอยู่ แต่คนตายจะไม่มคี วามอุ่นอยู่เลย จะมีแต่ความเย็น เพราะธาตุไฟ
ได้ออกจากร่างกายไปหมด เหลือแต่ธาตุดนิ คือส่วนทีแ่ ข็ง เช่นกระดูก หนัง เนื้อ ต่อไปก็
แห้งกรอบ กลายเป็ นขี้ฝ่ นุ ขี้ดนิ ไปในทีส่ ุด ถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว จะเห็นว่า
ร่างกายก็เป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง ไม่ได้มตี วั เราอยู่ในร่างกายนี้เลย ตัวเรานี้มาจาก
อะไร ก็มาจากใจทีม่ าครอบครองร่างกายขณะทีเ่ ริ่มก่อตัวขึ้นมา หลังจากทีไ่ ด้รบั ธาตุของ
พ่อกับแม่มาผสมกัน ก็จะมีใจทีต่ ายจากชาติก่อนมาครอบครอง จึงเกิดการปฏิสนธิข้นึ มา
เป็ นรูปร่าง เป็ นทารกอยู่ในครรภ์ ก็อาศัยอาหารทีอ่ ยู่ในร่างกายของคุณแม่ มาหล่อเลี้ยง
ร่างกายของทารกให้เจริญเติบโต เมือ่ โตเต็มทีแ่ ล้วก็ตอ้ งคลอดออกมา ก็มกี ารเกิดทีค่ รบ
ทัง้ ๒ ส่วน คือร่างกายและจิตใจ จิตใจไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ ร่างกายมาจากพ่อจากแม่
แต่จติ ใจมาจากดวงวิญญาณของผูท้ ต่ี ายไปแล้วจากชาติก่อน อย่างพวกเราเมือ่ ตายไป
ดวงวิญญาณก็ออกจากร่างไป ก็ไปแสวงหาร่างใหม่ ชาติก่อนเราตายไปแล้ว ก็ออกจาก
ร่างไปแสวงหาร่างใหม่ จนในทีส่ ุดก็ได้ร่างกายของมนุษย์ จึงเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วก็มา
หลงมายึดมาติดว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของเรา
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พอต้องจากร่างกายไป ต้องตายไป ก็รอ้ งห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ทุกข์ใจ วุน่ วายใจ
เพราะไม่มใี ครบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา เป็ นของทีไ่ ด้รบั มาจากคุณพ่อคุณแม่ แต่จะไม่
อยู่กบั เราไปตลอด เป็ นเหมือนของฝาก ธรรมชาติคอื ดินนํา้ ลมไฟมาฝากเราไว้ แล้วสัก
วันหนึ่งก็จะเอากลับคืนไป ถ้าเรารู้วา่ เป็ นอย่างนี้ ก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน
ล่วงหน้า ว่าร่างกายของเรานี้สกั วันหนึ่งต้องคืนเขาไป ต้องคืนธรรมชาติ คืนดินนํา้ ลมไฟ
ไป ถ้ารู้แล้วก็เป็ นเหมือนกับของทีย่ มื มา ต้องคืนเจ้าของไป เราก็ไม่หลงยึดติดว่าเป็ นของ
เรา เราก็เตรียมตัวเตรียมใจ คอยวันเวลาทีเ่ จ้าของจะมาเอาคืนไป ก็คนื เขาไปเท่านัน้ เอง
ก็ไม่เห็นมีปญั หาอะไร เราก็อยู่อย่างมีความสุขกับของทีเ่ ขาฝากไว้ เราก็เอามาใช้ เอามาทํา
ประโยชน์ไปเรื่อยๆ พอถึงวันทีเ่ ขาจะมาเอาคืนไปก็คนื เขาไป ก็ไม่เห็นจะมีปญั หาอะไร
ร่างกายของเราก็ดหี รือสมบัตติ ่างๆทีเ่ รามีอยู่ก็ดี ก็เป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้เป็ นของเรา เป็ น
ของฝาก เราก็ดูแลรักษาและนําไปใช้ประโยชน์เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ ถ้าฉลาดก็เอามาทํา
ประโยชน์แก่จติ ใจ ให้ฉลาดขึ้น รู้มากขึ้น มีกาํ ลังมากขึ้นทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความหลง ทีจ่ ะคอย
หลอกล่อให้ไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ ปัญหาของพวกเราก็คอื ใจของพวกเราไม่มกี าํ ลังที่
จะสูก้ บั ความหลง ทีห่ ลอกให้ไปยึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ให้อยากได้สง่ิ ต่างๆ โดยไม่คดิ เลย
ว่าไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง เป็ นเพียงของฝาก เป็ นของยืมมา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืน
เขาไป
นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราขาดกัน คือสติปญั ญาและกําลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความหลง ทัง้ ๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั
พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่บ่อยๆว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มตี วั ตน ไม่เป็ นเรา ไม่เป็ น
ของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างมาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ สิ้น มีใจมาครอบครองแล้วก็หลงคิดว่าเป็ น
ของเรา เป็ นตัวเรา ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบตั จิ นทําให้จติ ใจมีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสู ้ ก็จะสามารถ
เอาชนะความหลงความยึดติดได้ เราก็จะไม่ไปยินดี ไม่ไปอยากได้อะไรมาครอบครอง
มาเป็ นสมบัติ เพราะรู้วา่ ได้มามากน้อยเพียงไร สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืนไปหมด ซึง่ จะเป็ น
เวลาทีท่ กุ ข์ทรมานมาก ถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ แต่ถา้ เรารู้เราก็จะไม่ไปขวนขวาย
หาสิง่ ต่างๆ มามากมายก่ายกองเกินความจําเป็ น มีไว้ทําไมเงินมากๆ ตายไปก็เอาไป
ไม่ได้สมบัตทิ กุ ชิ้นทีม่ อี ยู่ก็ตอ้ งทิ้งให้คนอืน่ ไปหมด มีไว้ก็มแี ต่ความลําบากลําบนต้อง
คอยดูแลรักษา ต้องห่วง ต้องหวง ไม่มคี วามสุขเลย แต่ไม่คดิ กัน เพราะถูกความหลง
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หลอกอยู่ตลอดเวลา หลอกให้คดิ ว่า มีสง่ิ นัน้ มีสง่ิ นี้แล้วจะมีความสุข แต่เป็ นความสุขใน
ขณะทีไ่ ด้มาเท่านัน้ เวลาได้อะไรมาก็ดอี กดีใจ หลังจากนัน้ ก็เอาไปวางไว้เฉยๆ ไม่ได้ไป
สนใจอีกต่อไป จึงมีของเต็มบ้านไปหมด แต่ใจก็ยงั ไม่พอ ก็ยงั อยากจะได้อกี เพราะ
อยากจะสัมผัสกับความสุขในขณะทีไ่ ด้มาเท่านัน้ เอง แต่ก็ไม่ได้มองถึงความทุกข์ทจ่ี ะ
ตามมา เมือ่ มีสมบัตแิ ล้วก็มคี วามหลงยึดติด มีความหวง ความห่วง มีความเสียดาย
เวลาทีห่ ายไป เวลาทีจ่ ากไป ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้ใช้มนั เลย ถูกขโมยไปก็เสียใจเสียดาย เพราะถูก
ความหลงหลอกให้ยดึ ให้ตดิ นัน่ เอง
แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆ มา
เตือนสติอยู่เรื่อยๆว่า ของทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เป็ นของทีย่ มื มา สักวันหนึ่งก็
จะต้องคืนไป เราก็จะไม่กงั วล ไม่หวง ไม่ห่วงกับของต่างๆทีม่ อี ยู่ เพราะรู้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว
จะต้องจากเราไป แต่เราจะอยู่อย่างสบายใจ ไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อนอะไร อยู่แบบไม่ตอ้ ง
มีอะไรมากมายก็อยู่ได้ แต่ไม่ชอบอยู่กนั ชอบอยู่แบบมีอะไรมากๆ มีสง่ิ ต่างๆมา
เอื้ออํานวยความสุขความสบาย มีพดั ลม มีวทิ ยุ มีโทรทัศน์ มีตูเ้ ย็น ทีไ่ ม่มเี ราก็อยู่ได้
สมัยก่อนสมัยทีเ่ มืองไทยไม่มไี ฟฟ้ า เราก็ไม่มตี ูเ้ ย็น ไม่มพี ดั ลม ไม่มโี ทรทัศน์ ไม่มวี ทิ ยุ
ไม่มเี ครื่องปรับอากาศ ปู่ย่าตายายของเราก็อยู่กนั มาได้อย่างสุขอย่างสบาย ไม่เห็นมี
ปัญหาอะไร เพราะใจของเราสามารถอยู่ได้โดยทีไ่ ม่มอี ะไร เช่นใจของพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันตสาวก ท่านก็อยู่แบบไม่มอี ะไร บ้านก็ไม่มี สมัยก่อนพระไม่มวี ดั อยู่กนั ส่วน
ใหญ่จะอยู่ตามถํา้ ตามโคนไม้ อยู่ตามเรือนร้าง ก็อยู่กนั ได้ พอมีทห่ี ลบแดดหลบฝนก็
อยู่ได้แล้ว มีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวก็พอ คือผ้าไตรจีวร ผ้า ๓ ผืน มีผา้ นุ่ง ผ้าห่ม แล้วก็ผา้
ห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่ง เท่านี้ก็พอเพียงแล้ว นี้คอื ความจริงทีพ่ วกเราไม่ค่อยได้สนใจ
ศึกษากัน ปล่อยให้ความหลงมาหลอกให้สร้างความสุขตามจินตนาการของเรา ฝันว่ามี
สิง่ นัน้ มีสง่ิ นี้แล้วจะมีความสุข พอได้มาก็สุขใจชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วก็ตดิ สิง่ นัน้ ไป เหมือน
คนทีต่ ดิ ยาเสพติด คนเราไม่เสพยาเสพติดก็อยู่ได้และมีความสุขสบายกว่าคนทีต่ ดิ ยา
เสียอีก
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ฉันใดคนทีต่ ดิ โทรทัศน์ ติดวิทยุ ติดอะไรต่างๆ ก็เป็ นอย่างนัน้ คนทีไ่ ม่ตดิ จะไม่
เดือดร้อนเหมือนกับคนทีต่ ดิ คนทีต่ ดิ ละครพอถึงเวลาก็ไปไหนไม่ได้ ต้องคอยดูละคร ดู
แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ดูเพือ่ ความเพลิดเพลิน แล้วก็ผ่านไป แล้วก็มเี รื่องใหม่มาให้
ติดมาให้ดูอกี ก็เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแก่ตาย ก็ยงั ไม่หยุด ยังไม่เจอความสุขทีแ่ ท้จริง
สักที ยังมีความอยาก มีความต้องการดูส่งิ นัน้ ดูสง่ิ นี้อยู่เรื่อยๆ เพราะไม่เข้าใจธรรมชาติ
ของใจ ว่าความสุขของใจอยู่ตรงไหน แต่ถา้ ได้มาพบพระพุทธเจ้า ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะรู้วา่ ความสุขของใจไม่ได้อยู่กบั สิง่ ภายนอก มีมากน้อย
เพียงไรก็ไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง มีแต่จะให้ความทุกข์ เพราะไปหลงไปยึดไปติด ต้อง
คอยกังวลดูแลรักษา ต้องหวง ต้องห่วง ต้องเสียอกเสียใจเวลาทีจ่ ากไป พระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันตสาวกจึงไม่มสี มบัตอิ ะไรเลย นอกจากสิง่ จําเป็ นทีด่ ูแลรักษาชีวติ นี้เท่านัน้ เอง
แต่สง่ิ ทีท่ า่ นมี ทีพ่ วกเราไม่มกี นั ก็คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง คือความสงบของจิตของใจนี้เอง
ถ้าใจสงบเมือ่ ไรเราจะพบกับความสุขเมือ่ นัน้ เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ทีม่ อี ยู่ในใจอยู่แล้ว
เพียงแต่ใจไม่รู้ แทนทีจ่ ะพยายามทําใจให้น่งิ กลับไปกวนใจด้วยการคิด ด้วยการ
แสวงหา ด้วยความอยากกับสิง่ ต่างๆ เมือ่ ได้มาแล้วก็ตอ้ งมาวุน่ วายกับการดูแลรักษา ใจ
จึงไม่เคยสัมผัสความสุขทีแ่ ท้จริงเลย
พระพุทธเจ้าตอนก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ ก็เป็ นเหมือนพวกเรา มีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง
มากมาย เป็ นถึงราชโอรส มีครบถ้วนทุกอย่างเรื่องความสุขทางโลก แต่ทรงมีความฉลาด
จึงเห็นว่า ความสุขเหล่านี้ไม่ได้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง จึงทรงพยายามศึกษาหาความรู้ ว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน ก็ได้ทรงทราบว่ามีพวกนักบวชทีก่ าํ ลังแสวงหาความสุขที่
แท้จริงกัน หาความสุขจากความสงบของจิตใจ ทีจ่ ะสงบระงับได้ก็ตอ้ งกําจัดสิง่ ทีท่ าํ ให้ไม่
สงบ คือกิเลสตัณหาโมหะความหลงทีม่ อี ยู่ในใจ ถ้าอยากจะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ก็
ต้องกําจัดกิเลสตัณหาความหลงต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจ ด้วยการปฏิบตั ติ ามทาง
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงดําเนินมา ต้องสละทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองต่างๆ สามีภรรยา แล้วก็ออกบวชกัน ไปปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล บังคับกายวาจาใจ
ไม่ให้ไปทําบาปทํากรรม ทีจ่ ะทําให้ทกุ ข์ให้วุน่ วายใจ แล้วก็บาํ เพ็ญภาวนา นัง่ สมาธิทาํ
จิตใจให้สงบ ด้วยการมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า หายใจ
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ออกก็รู้วา่ หายใจออก ให้รู้อยู่อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งไปรู้เรื่องอืน่ ไม่ให้ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้
รู้แต่ลมหายใจเข้าออก หรือจะบริกรรมพุทโธๆไปภายในใจก็ได้ ก็พทุ โธๆไปเรื่อยๆ ไม่ให้
ไปคิดอะไร เพราะถ้าคิดแล้วใจจะไม่น่งิ ไม่สงบ ถ้าอยู่กบั ลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กบั พุท
โธๆไปเรื่อยๆแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะสงบตัวลงไป เมือ่ สงบแล้วเราจะรู้ทนั ทีเลยว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ตรงนี้เอง
เมือ่ ก่อนนี้เราหลงไปหาความสุขจากเงินทอง จากข้าวของต่างๆ จากคนนัน้ จากคนนี้ แต่
ไม่ได้เจอความสุขแบบนี้เลย เป็ นความสุขทีล่ ะเอียด สุขมุ เต็มไปด้วยความอิม่ ความพอ
เพียงแต่วา่ ความสุขทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิอยู่ได้ไม่นาน จิตก็ตอ้ งถอนออกมา แล้วก็เริ่ม
ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ตามอํานาจของความหลงทีผ่ ลักดันให้ไปอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ จึงต้อง
ปฏิบตั ธิ รรมอีกขัน้ หนึ่ง ทีเ่ รียกว่าปัญญาหรือวิปสั สนา ต้องคอยสอนจิตสอนใจไม่ให้ไป
เอาสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้มา เพราะไม่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง แต่เป็ นความทุกข์ มีการเกิดขึ้น
ตัง้ อยู่แล้วดับไป เราได้อะไรมาวันนี้เราก็ดใี จ แต่พอมันเสียไป พังไป หายไป จากเราไป
เราก็ตอ้ งเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ นี้คอื ปัญญา คือวิปสั สนา ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะได้อะไร
ต้องใช้ปญั ญาเข้าไปหักห้าม ถามว่าจําเป็ นไหม ถ้าจําเป็ นจริงๆ ก็เอามาได้เพราะยังต้อง
ดํารงชีพอยู่ เช่นลมหายใจ เรายังต้องหายใจเข้าออกอยู่ ถ้าไม่มลี มหายใจเราก็อยู่ไม่ได้
อย่างนี้ก็ตอ้ งมีลมไว้หายใจ อาหารก็ตอ้ งมีไว้รับประทาน เป็ นของจําเป็ น แต่ของทีไ่ ม่
จําเป็ น เช่นวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น พัดลม อะไรต่างๆเหล่านี้ ไม่มกี ็อยู่
ได้ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปมีดกี ว่า แต่ถา้ จําเป็ นต้องมีก็ตอ้ งเตรียมตัวเตรียมใจไว้ ไม่ไปยึด
ไปติด ต้องพร้อมให้จากไป ถ้าไม่พร้อม ไปหลงไปยึดไปติด ก็จะมีแต่ความทุกข์ ทางทีด่ ี
ทีส่ ุดก็คอื ไม่มไี ด้จะดีกว่า เอาพระพุทธเจ้า เอาพระอรหันตสาวกเป็ นตัวอย่าง
นี้คอื เป้ าหมายของพวกเรา ทีค่ วรขยับขึ้นไปๆ ควรลดละสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ให้นอ้ ยลง ไม่ไป
สะสม ไปแสวงให้มมี ากขึ้น เพราะเป็ นการเดินผิดทาง ไม่ได้เดินไปสู่ความสุข แต่ไปสู่
ความทุกข์ ถ้าต้องการความสุขต้องลด ต้องละ ต้องตัด ให้มนี อ้ ยทีส่ ุดเท่าทีจ่ าํ เป็ น ให้
พอเพียงต่อการดํารงชีวติ ก็พอ แล้วทุ่มเทเวลามากับการรักษาศีล กับการภาวนาดีกว่า
มาต่อสูก้ บั ความโลภ ความอยากต่างๆ ความหลงต่างๆ ด้วยการนัง่ สมาธิและเจริญ
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ปัญญา ถ้าทําแบบนี้แล้วต่อไปความโลภ ความอยาก ความหลงต่างๆ จะเบาบางลงไป
เรื่อยๆ ทําให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายมากขึ้น ทัง้ ๆทีเ่ มือ่ ก่อนนี้มอี ะไรมากมายก่ายกอง แต่
หาความสุขไม่เจอ มีแต่ความวุน่ วายอยู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้พอได้ลดได้ละได้ตดั ความ
โลภ ความหลง ความอยากให้นอ้ ยลง อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งไปกดรีโมทเปิ ดดู
โทรทัศน์ ไม่ตอ้ งออกไปดูหนัง ไม่ตอ้ งออกไปกินเลี้ยง ไม่ตอ้ งไปเทีย่ วทีน่ นั้ ไม่ตอ้ งไป
เทีย่ วทีน่ ้ ี เพราะไม่มคี วามอยากผลักให้ไปนัน่ เอง อยู่เฉยๆก็มคี วามสุขแล้ว เรื่องอะไร
ต้องไปเหนื่อยยากกับการไปตามสถานทีต่ ่างๆทําไม เวลาออกไปก็ดใี จ เพราะความอยาก
ได้สมอยาก แต่พอกลับมาแล้วเป็ นอย่างไร เหนื่อยไหม เพลียไหม รู้อย่างนี้ไม่ออกไป
ดีกว่า แต่ก็อยู่บา้ นไม่ได้ อยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะสูก้ บั ความอยากกับความ
หลงนัน่ เอง แต่ถา้ เอาพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง พยายามปฏิบตั อิ ย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ปฏิบตั ิ ก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสู ้ ทรงมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็ทรงสละไป
หมด ทรงบําเพ็ญรักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา พวกเราก็สามารถทําได้ ไม่มใี ครมา
ห้าม
มีตวั เราเท่านัน้ ทีห่ า้ มตัวเราเอง มีความหลงเท่านัน้ ทีค่ อยห้ามเราอยู่เสมอ แต่ถา้ ได้นงั ่
วิเคราะห์นงั ่ พิจารณาอย่างจริงจังแล้ว ก็จะต้องเดินตามพระพุทธเจ้า เพราะเป็ นทางเดียว
เท่านัน้ ทีจ่ ะให้ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่เช่นนัน้ แล้วชีวติ ของเราก็จะเป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ
วันนี้ เป็ นแบบสุกๆ ดิบๆ มีสุขมีทกุ ข์ผสมกันไป เวลาทุกข์ก็ทรมานแทบตายเลยทีเดียว
เรามีทางเลือกอยู่ ๒ ทาง เมือ่ เลือกแล้วก็ตอ้ งยอมรับผลทีต่ ามมา อย่าไปโทษใคร ถ้าไม่
กลัวความทุกข์ยงั อยากจะไปทางทีเ่ คยไปอยู่ เมือ่ เกิดความทุกข์ข้นึ มาก็อย่าไปโทษใคร ก็
ต้องทนไป แต่ถ ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ก็ตอ้ งไปทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไป
เป็ นทางทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ในบัน้ ปลาย แต่จะมีความยากลําบากในเบื้องต้น เพราะการต่อสู ้
กับความโลภความอยากความหลงเป็ นสิง่ ที่ยากลําบากมาก การสละสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง สามีภรรยา ไปอยู่คนเดียว ไม่ใช่เป็ นสิ่งทีง่ า่ ย แต่ก็ไม่สุดวิสยั พวกเราสามารถทําได้
ถ้าฉลาดและมีกาํ ลังใจพอทีจ่ ะทํา จึงอยากจะให้ทา่ นทัง้ หลายนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ใน
วันนี้ ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ ตามกําลังสติปญั ญา ศรัทธาความเพียร เพือ่ ความสุขที่
แท้จริงทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๗

เชื้อแห่งภพชาติ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
วันนี้ท่านทัง้ หลายมีความตัง้ ใจมาวัดกัน เพือ่ มาเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชวี ติ ด้วยการ
บูชาพระรัตนตรัย ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ตามกําลังแห่ง
สติปญั ญาของแต่ละท่าน
อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความร่มเย็นเป็ นสุข
ความ
เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็ นกิจทีพ่ งึ กระทําอย่างสมํา่ เสมอ ทุกเช้าทุกเย็นและทุกเวลาถ้าสามารถทําได้ เพราะการ
บูชาพระรัตนตรัยไม่ได้หมายถึงการจุดธู ปเทียนแล้วก็กราบ ๓ ครัง้ เท่านัน้ แต่เป็ นการ
เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
พระพุทธศาสนา และเป็ นเป้ าหมายทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนพึงดําเนินไปให้ถงึ ให้ได้ เพราะเป็ น
จุดพัฒนาทีส่ ูงสุดของจิตใจ มีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทีไ่ ด้ดาํ เนินไปแล้วเป็ น
ตัวอย่าง ทีส่ ามารถยกระดับจิตจากปุถชุ นธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทัง้ หลาย ทีย่ งั อยู่
ในห้วงของความทุกข์ ความเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น ให้เป็ นพระอริยบุคคล
ให้อยู่เหนือความทุกข์ทงั้ ปวงได้ ด้วยการศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธเจ้าเองก็ตอ้ งศึกษาด้วยพระองค์เอง เพราะไม่มคี รูไม่มี
อาจารย์ทจ่ี ะสามารถสอนให้พฒั นาจิตใจให้ถึงจุดสูงสุดได้ บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่
ได้ทรงไปศึกษาก็สอนได้เพียงระดับกลางๆเท่านัน้ ยังไม่ถงึ ขัน้ สูงสุด สอนได้ในระดับ
สมาธิ ระดับฌาน แต่ไม่มใี ครจะสามารถสอนในระดับปัญญา ทีเ่ รียกว่าวิปสั สนา ความรู้
แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็ นจริง ของสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าไม่มตี วั ไม่มตี น
ไม่มใี ครสามารถรู้สามารถเห็น ความไม่มตี วั ตนในสภาวธรรมทัง้ หลายได้ มีแต่พระ
โพธิสตั ว์ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรอย่างแก่กล้า เช่นเจ้าชายสิทธัตถะ คือพระพุทธเจ้าของเราเท่านัน้
ทีต่ อ้ งบําเพ็ญด้วยพระองค์เอง ศึกษาค้นคว้าพิจารณาไปเอง จนเห็นธรรมอันประเสริฐ
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ทีว่ า่ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้ หลายไม่มตี วั ไม่มตี น ซึง่ เป็ นวิสยั ของพระพุทธเจ้า
เท่านัน้ ทีจ่ ะมีปญั ญามองทะลุเห็นความจริง ของสภาวธรรมทัง้ หลายได้ดว้ ยตนเอง เช่น
ร่างกายของพวกเราเป็ นต้น ทรงเห็นอย่างชัดแจ้งว่า ไม่มตี วั ตนอยู่ในร่างกายนี้เลย ไม่มี
เรา ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา หลังจากทีไ่ ด้ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว จึงนําเอาเผยแผ่ให้กบั ผู ้อืน่
ต่อไป ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วมีปญั ญาสามารถรับไปพินิจพิจารณาได้ ก็จะสามารถมองเห็น
อย่างเดียวกันกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเห็น ว่าเป็ นสัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้ ปวงไม่มี
ตัวไม่มตี น เมือ่ สามารถมองเห็นทะลุอย่างชัดแจ้งแล้วก็จะปล่อยวางสภาวธรรมทัง้ หลาย
ได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เข้ามาสู่จติ ใจอีกต่อไป นี้คอื
คุณธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ทีเ่ ราสวดกันอยู่ทกุ
วัน อิติปิโส ภควาอรหัง สัมมาสัมพุทโธฯลฯ คําว่าอรหังแปลว่าผูท้ ส่ี ้นิ กิเลส สัมมาสัมพุท
โธ ผูท้ ต่ี รัสรู้โดยชอบด้วยตนเอง ไม่มใี ครสังไม่
่ มใี ครสอน ต้องศึกษาด้วยตนเอง คือ
พระพุทธเจ้า สําหรับผูอ้ น่ื ไม่ตอ้ งมาสอนตนเอง ให้ยากให้ลาํ บากให้เสียเวลา ค้นคว้าหา
ความจริง เพราะความจริงทีป่ รากฏอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้า ได้ถูกนําออกมาเผย
แผ่ให้กบั สัตว์โลกได้รบั รู้กนั แล้ว เพียงแต่รบั ไปพินจิ พิจารณาเท่านัน้ ก็จะเห็นอย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
ไม่ตอ้ งเสียเวลาคลําหาทางเหมือนกับคนตาบอด ถ้าต้องเดินทางไปคนเดียวโดยลําพัง ไม่
มีคนตาดีนาํ พาไป ก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการจะไปได้ แต่ถา้ มีคน
นําทางไปก็จะไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถ้าคลําหาทางไปเองอาจจะไปถึงก็ได้ อาจจะไป
ไม่ถงึ ก็ได้ แล้วแต่ความสามารถ ถ้าเก่งจริงๆฉลาดจริงๆ ก็อาจจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางก็ได้ แต่จะต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะไปถึง นานกว่าเวลามีคนพาไป ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาทดลองไปถนนเส้นนัน้ ไปถนนเส้นนี้ นี้คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบตั กิ บั
พระองค์ในเบื้องต้น ปฏิบตั ชิ าํ ระพระทัยของพระองค์ให้ส้นิ จากกิเลส ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ด้วยการเจริญวิปสั สนา จนตรัสรู้เห็นสัพเพ ธัมมา อนัตตา ไม่มอี ะไร
เป็ นตัวเป็ นตน เมือ่ ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน ก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร ไม่อยากจะได้อะไร
เพราะเมือ่ ได้อะไรมาแล้วก็ตอ้ งสูญเสียไป เพราะธรรมชาติของสิง่ ต่างๆ สภาวธรรมต่างๆ
ล้วนเป็ นอนิจจังทัง้ สิ้น คือไม่เทีย่ ง ถ้าไปหลงไปยึดไปติดอยากจะให้อยู่กบั ตนไปนานๆ
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เวลาทีจ่ ากกันก็ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ ผูท้ ม่ี วี ปิ สั สนาญาณ มีปญั ญา ย่อมเห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทัง้ หลาย เมือ่ เห็นแล้วก็ไม่ยนิ ดี ไม่มคี วามปรารถนาที่
จะไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์นนั ่ เอง
เพราะสภาวธรรมคือสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายหลงรัก หลงยินดี หลงชอบ
อยากได้มาเป็ นสมบัติ ก็เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เพราะธรรมชาติของเขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา อนิ จจังไม่เทีย่ ง ทุกข์ก็คอื ให้ความทุกข์กบั ผูท้ ไ่ี ปเกี่ยวข้องด้วย
อนัตตาไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด เป็ นของธรรมชาติ ทุกสิง่ ทุกอย่างนี้เป็ นของโลกนี้
มีดวงจิตดวงใจของพวกเรามาครอบครองว่าเป็ นสมบัตขิ องเรา เพราะความหลง จึงไป
ยึดไปติด อยากจะให้เป็ นไปตามความปรารถนา ตามความต้องการ เมือ่ ไม่ได้ดงั ใจก็
เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ แต่ผูท้ ม่ี วี ปิ สั สนาญาณแล้วเช่น พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายท่านจะไม่ยดึ ไม่ตดิ ท่านปล่อยวาง ไม่ให้ความสําคัญกับสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ เพราะไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีสง่ิ ต่างๆมาให้ความสุข สิง่ ต่างๆในโลกนี้ให้ความสุข
ได้ก็เพียงชัว่ ขณะ เป็ นครัง้ เป็ นคราว แต่ความทุกข์ทแ่ี ถมมาด้วยเป็ นความทุกข์ทแ่ี สน
สาหัส แสนเจ็บปวด แสนทรมาน ไม่คมุ ้ กับความสุขทีไ่ ด้รบั จากสิง่ ต่างๆเลย นี้คอื วิสยั
ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก คําว่าอรหันต์ก็แปลว่า ผูส้ ้นิ กิเลส ผูไ้ ม่มคี วาม
โลภ ความโกรธ ความหลง อยูใ่ นจิตในใจ เป็ นจิตใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นจิตทีไ่ ม่มภี พ
ชาติอกี ต่อไป เพราะเหตุทจ่ี ะสร้างภพสร้างชาติก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง
นัน่ เอง เมือ่ ไม่มเี หตุ ผลก็ไม่มตี ามมา เหมือนกับไฟถ้าไม่มเี ชื้อ ไฟก็ตอ้ งดับไป ถ้าจุด
เทียนทิ้งไว้ เมือ่ เทียนถูกเผาไหม้ไปหมดแล้ว ไฟก็ตอ้ งดับตามไปด้วย เพราะไม่มเี ชื้อไฟ
นัน่ เอง
ฉันใดภพชาติก็ตอ้ งหมดไป เมือ่ เชื้อของภพชาติ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ได้
ถูกทําลายไปหมด พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายจึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป
จิตของท่านเป็ นพระนิ พพานเป็ นจิตทีไ่ ม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิด ไปหาความสุขความ
ทุกข์จากสิง่ ต่างๆ ในสังสารวัฏ ในภพทัง้ ๓ ไม่วา่ จะเป็ น กามภพ รู ปภพ หรืออรู ปภพก็
ตาม จิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่ไปไหนแล้ว อยู่ทพ่ี ระนิพพาน ทีเ่ ป็ นปรมังสุ
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ขัง เป็ นความสุขอย่างยิง่ ยวดทีส่ ุด ไม่มคี วามสุขอืน่ ใดในโลกนี้ จะเสมอหรือเหนือกว่า
ความสุขของพระนิพพานไปได้ นี้คอื ความหมายของอรหันต์ เป็ นฐานะทีพ่ วกเราสามารถ
ไขว่คว้าได้ ถ้ามีปญั ญาเข้าใจถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เข้าใจถึงวิธีการปฏิบตั ิ
เข้าใจว่าทําไมจะต้องทําบุญให้ทาน ทําไมจะต้องรักษาศีล ทําไมจะต้องนัง่ สมาธิ ทําไม
ต้องเดินจงกรม ทําไมต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตาย ทําไมต้องฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ถ้าเป็ นคนฉลาดจะรู้จะเข้าใจว่าเป็ นวิธีกาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ กําจัดเชื้อแห่งภพชาติให้หมดไป เมือ่ ไม่มเี ชื้อของภพ
ของชาติแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มอี กี ต่อไป เมือ่ ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด ทุกข์ท่ี
เกิดจากการแก่การเจ็บการตายก็หมดไปเช่นเดียวกัน ดังทีพ่ ระบาลีแสดงไว้ว่าทุกข์ยอ่ ม
ไม่มีแก่ผูไ้ ม่เกิด ตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ทุกข์ย่อมมีกบั ผูเ้ กิดทัง้ นัน้ ไม่วา่ ใครทัง้ สิ้น
เพราะเมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา เมือ่
เกิดกับผูท้ ย่ี งั มีความหลง มีความยึดมันถื
่ อมันอยู
่ ่ ก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอน ยกเว้นจิต
ของผูท้ ห่ี ลุดพ้นแล้ว เช่นจิตของ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ แม้ยังจะต้องอยู่กบั สิง่
ต่างๆในโลกนี้ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ แต่จติ ของท่านจะไม่มคี วามสะทกสะท้านกับเรื่อง
ต่างๆเลย ไม่วา่ จะเป็ นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากกัน จะไม่มี
ความรู้สกึ อะไรกับสิง่ เหล่านี้เลย
รู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนตกแดดออก
อย่างไรก็อย่างนัน้ พวกเราก็ไม่มคี วามสะทกสะท้าน ไม่มคี วามหวันไหวกั
่
บฝนตกแดด
ออก แต่ทาํ ไมต้องมาสะทกสะท้านกับเรื่องแก่ เรื่องเจ็บ เรื่องตาย เรื่องพลัดพรากจากกัน
ก็เป็ นเพราะยังมีความหลงอยู่ ทําให้เกิดมีความอยาก อยากให้สง่ิ ทีต่ นชอบอยู่ไปนานๆ
แต่เมือ่ ไม่อยู่ไปนานๆ ก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ เวลาทีต่ อ้ งจากกัน เวลาทีอ่ ยู่ก็มี
แต่ความกังวลใจ ไม่รู้วา่ จะจากกันเมือ่ ไร นี้คอื ผลของความหลง หลงให้ไปยึดไปติดให้
ไปอยาก แต่คนฉลาดทีก่ าํ จัดความหลงได้แล้ว จะเห็นว่าห้ามไม่ได้ สิง่ ต่างๆในโลกนี้ตอ้ ง
เป็ นไปตามเรื่องของเขา เมือ่ มีเกิดแล้วก็ตอ้ งมีแก่ มีเจ็บ มีตาย มีการพลัดพรากจากกัน
เป็ นธรรมดา ห้ามไม่ได้ แต่สง่ิ ทีห่ า้ มได้ก็คอื ใจ ห้ามด้วยปัญญาไม่ให้ไปหลง ไปยึด ไป
ติด ให้เพียงแต่รู้วา่ เป็ นอย่างนี้ มีก็ได้ไม่มกี ็ได้ เวลามีก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ เวลาไม่มเี วลาหมด
ไป ก็ไม่เสียอกเสียใจ
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นี้คอื จิตของผูท้ ไ่ี ม่มกี เิ ลส จะเป็ นอย่างนี้ จิตของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันต์เป็ น
อย่างนี้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นการเจริญของลาภ
ยศสรรเสริญสุขทัง้ หลาย จะได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สกึ อะไร จะได้ยศได้
เกียรติก็ไม่รู้สกึ อะไร ได้รบั คําสรรเสริญเยินยอมากน้อยเพียงไร ก็ไม่รู้สกึ อะไร จะเห็นจะ
สัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ มากน้อยเพียงไร หยาบหรือละเอียดขนาด
ไหน วิเศษขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่รู้สกึ อะไร จะรู้สกึ เฉยๆ ในทางตรงกันข้ามเวลาทีส่ ง่ิ
ต่างๆเหล่านี้เสือ่ มไป ก็จะไม่รู้สกึ อะไรเช่นกัน เวลาเสือ่ มลาภ เงินทองหมดไป ไม่มเี หลือ
แม้แต่บาทเดียว จะไม่เศร้าโศกเสียใจเลย เพราะไม่ได้อาศัยเงินทองเป็ นทีพ่ ง่ึ นัน้ เอง จะ
ถูกปลดออกจากตําแหน่งต่างๆก็ไม่รู้สกึ อะไร
เพราะไม่ได้ยดึ ไม่ได้ตดิ กับตําแหน่ง
เหล่านัน้ จะถูกนินทาว่ากล่าวให้รา้ ยอย่างไรก็จะไม่รู้สกึ อะไร เพราะไม่ได้อยู่กบั ขี้ปากของ
คน ไม่ดใี จเวลามีคนสรรเสริญเยินยอ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเวลาถูกด่าว่านินทา
สาปแช่ง เพราะจิตไม่ได้อยู่กบั คําพูดของคนนัน่ เอง จิตอยู่กบั ธรรมะ อยู่กบั ความจริง
อยู่กบั ปัญญา เมือ่ มีปญั ญา มีธรรมะ มีความจริงอยู่ในใจแล้ว จะไม่มอี ะไรมาสร้างความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจให้ได้เลย นี้คอื จิตของผูท้ ห่ี ลุดพ้นแล้ว เป็ นอย่างนี้ มีความสุขอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ เวลาหลับและเวลาตื่น ทัง้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่และในขณะทีต่ ายไป
หลังจากทีต่ ายไปแล้วก็ยงั มีความสุข
เพราะจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ไม่วา่ จะเป็ นจิตของพระพุทธเจ้า
ของพระอรหันต์ก็ดี หรือจิตของปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลายก็ดี ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย
เหมือนกัน ต่างกันตรงทีจ่ ติ ของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกแล้ว หมด
สิ้นจากความทุกข์แล้ว มีแต่ความสุขเต็มเปี่ ยมอยู่ในหัวใจ แต่จติ ของพวกเราเป็ นจิตของ
ปุถชุ น ทีย่ งั มีกเิ ลสตัณหา ความโลภ ความอยาก ความหลงอยู่ จึงยังต้องไปก่อไปสร้าง
ความทุกข์ให้กบั ตนเอง ด้วยการไปเกิด ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปพลัดพรากจากกัน แล้ว
ก็ไปใช้เวรใช้กรรมทีไ่ ด้สร้างมาในแต่ละภพในแต่ละชาติ ไปอย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าตราบใด
ยังไม่ได้กาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ การทีจ่ ะ
กําจัดกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปได้นนั้ ในเบื้องต้นต้อง
เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คือการบูชาพระรัตนตรัยนัน่ เอง ถ้าอยู่ท่ี
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ไหนกราบพระได้ก็กราบ แต่ถา้ ไม่เหมาะสมกับการกราบก็ไม่เป็ นไร เพราะการบูชาไม่ได้
อยู่ตรงนัน้ การบูชาทีแ่ ท้จริงอยู่ทก่ี ารระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่า เป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส เป็ นจุดเป้ าหมายที่
ต้องไปถึงให้ได้ แล้วก็ศึกษาต่อไปว่าจะต้องทําอย่างไร ถึงจะได้เป็ นผูท้ ส่ี ้นิ กิเลส
เหมือนกับพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งเจริญพระธรรมคุณ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่
จะพาไปสู่พระนิพพานนัน่ เอง ก็ตอ้ งรู้วา่ พระธรรมคุณมีอะไรบ้าง เช่นสวากขาโต ภควตา
ธัมโม ธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว
หมายความว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททุกคํานัน้ ล้วนเป็ นความจริงทัง้ สิ้น
ไม่มคี วามโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่เลย ทรงสอนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ก็เป็ นความจริง ตายแล้วต้องไปเกิดก็เป็ นความจริง ไปเกิด
ในสวรรค์ในนรก ขึ้นอยู่กบั บาปกับบุญทีท่ าํ ไว้ ถ้าทําบุญไว้มากเมือ่ ได้เวลาทีบ่ ญ
ุ จะส่งผล
ให้ ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ไปสู่สุคติ ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นอริยบุคคล หรือ
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เพือ่ มาบําเพ็ญบุญกุศลต่อไป ถ้าเป็ นวาระของบาปทีจ่ ะแสดงผล
ก็ตอ้ งไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก นี้คอื ที่
ไปของจิตใจของปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านทัง้ หลาย ผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถตัดภพชาติได้ จึง
ต้องไปเกิดในภพชาติต่างๆ ตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้สะสมมา ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะไปเกิดใน
อบายในนรก อยากจะไปเกิดในสวรรค์ หรืออยากจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็ตอ้ งรักษา
ศีล ๕ ให้ได้ เพราะศีล ๕ จะเป็ นตัวแยกแยะระหว่างอบายกับสุคติ ถ้ามีศีล ๕ ก็จะได้ไป
สุคติ ทีอ่ ยู่ของมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ถ้ารักษาศีล ๕
ไม่ได้ก็ตอ้ งไปอยู่กบั เดรัจฉาน เปรต อสุรกายและสัตว์นรกทัง้ หลาย นี้เป็ นความจริงที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วนําเอามาสังสอนเผยแผ่
่
ให้กบั สัตว์โลก พวกเราเมือ่ ได้ยนิ
ได้ฟงั แล้วจึงอย่าไปสงสัย ถ้าสงสัยแล้วก็จะทําให้ไม่อยากจะปฏิบตั ติ าม ทําให้ไม่เชื่อ
แล้วก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ เป็ นเหมือนกับคนตาบอดจะไปปฏิเสธคนตาดีได้อย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนตาดีอย่างพระพุทธเจ้า ผูม้ ศี ีลมีธรรม ผูม้ จี ติ ใจทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์
ไม่มคี วามโลภความต้องการอะไรจากใครทัง้ สิ้น การสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านัน้
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ทรงสอนด้วยพระเมตตากรุณาปรารถนาดีสงสารสัตว์โลก ทีย่ งั ลุม่ หลงอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ให้
มีดวงตาเห็นธรรม เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย จึงอุตส่าห์สละเวลาถึง ๔๕
ปี ดว้ ยกัน ทรงสังสอนสั
่
ตว์โลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาท
เดียว การเชื่อพระพุทธเจ้าจึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะเชื่อ เพราะเราไม่มที างเลือกอืน่ ทางเลือกอืน่
ก็คอื ไม่เชื่อ ถ้าไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์อะไร ถ้าเชื่อเราจะได้รบั ประโยชน์ เพราะ
มีคนอืน่ ทีเ่ ชื่อพระพุทธเจ้ามามากมายแล้ว ไม่มใี ครผิดหวัง เช่นพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ก่อนทีท่ ่านจะเป็ นอรหันตสาวก ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเรา เป็ นปุถชุ นธรรมดา มี
ความโลภ ความโกรธ ความหลงเต็มอยู่ในหัวใจ แต่เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอนแล้ว
่
ก็เกิดความเชื่อขึ้นมา เชื่อว่าสามารถปฏิบตั ยิ กจิตใจของตนเอง ให้หลุดพ้น
จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ จึงน้อมเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไปปฏิบตั ิ
ซึง่ มีหวั ข้อใหญ่ๆอยู่ ๓ หัวข้อด้วยกันคือ ๑. ละเว้นการกระทําบาปทัง้ หลาย ๒. ทําความ
ดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ไม่ย่อท้อ ในการกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงจน
หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา มีจติ ทีส่ ะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับ
จิตของพระพุทธเจ้า ไม่แตกต่างกันเลยในเรื่องของความบริสุทธิ์ เป็ นเหมือนเสื้อผ้าทีซ่ กั
แล้วก็จะสะอาดเท่าๆกันหมด ไม่มคี วามแตกต่างกันเลย ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธเจ้าหรือจะ
เป็ นพระอรหันตสาวก ต่างกันตรงสมมติฐานะเท่านัน้ ว่าเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระ
อรหันตสาวก เป็ นพระพุทธเจ้าก็หมายถึงเป็ นผูช้ าํ ระจิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ได้
ด้วยตนเอง ไม่มใี ครสัง่ ไม่มใี ครสอน ส่วนพระอรหันตสาวกนัน้ ไม่สามารถทําได้ดว้ ย
ตนเอง ถ้าไม่มใี ครสอนก็จะไม่รู้จกั วิธีชาํ ระจิตใจให้สะอาดได้ จึงเป็ นสาวก คําว่าสาวก
แปลว่าผูฟ้ งั ผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่วา่ จะจากพระโอษฐ์
โดยตรงก็ดี เช่นในสมัยพระพุทธกาล หรือจากคําสอนของพระอริยสงฆ์ก็ดี อย่างเช่น
พวกเราในสมัยนี้ ก็อาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนจากพระอริยสงฆ์บา้ ง จาก
พระไตรปิ ฎกบ้าง ก็เป็ นพระธรรมคําสอนเช่นเดียวกัน ถ้ามีศรัทธาแล้วน้อมเอาคําสอน
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ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์หมดจด เหมือนกับ
จิตของพระอรหันต์ทงั้ หลาย
สิง่ ทีเ่ ราควรทําถ้ามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้ว ก็คอื ศึกษาให้รู้วา่ ต้องทําอะไร ก็
มีอยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ ๑. ละการกระทําบาปทัง้ ปวง ด้วยการรักษาศีล ๕ นัน่ เอง
ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ
ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ถ้าจะปฏิบตั ใิ ห้มาก
ยิง่ ขึ้นไปกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี จากศีล ๕ ก็ให้ถอื ศีล ๘ จากศีล ๘ ก็ให้ถอื ศีล ๑๐ ถือศีล
๒๒๗ ต่อไป นี้คอื เรื่องของการละการกระทําบาปทัง้ ปวง ส่วนประการที่ ๒ คือการ
กระทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ก็มกี ารมาวัด มาทําบุญให้ทาน มาปฏิบตั ธิ รรม มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม อยู่ทบ่ี า้ นก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ถา้ เป็ นผูม้ อี ายุมากแล้ว มีความกตัญ�ู
กตเวที มีสมั มาคารวะ มีความเมตตาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความกรุณา สงสารผูต้ กทุกข์ได้
ยากทัง้ หลาย นี้คอื การกระทําความดีต่างๆ ทีพ่ งึ กระทําอย่างสมํา่ เสมอ และประการที่ ๓
ก็คอื การชําระจิตใจด้วยการภาวนา สมถภาวนาคือการนัง่ สมาธิ วิปสั สนาภาวนาคือการ
เจริญปัญญา นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องทําเมือ่ มีศรัทธาและได้ศึกษาจนรู้แล้วว่าจะต้องทําอะไร ก็
ทําไปเรื่อยๆตามกําลัง ตามเวลาทีม่ ี ควรจะตัดสิง่ อืน่ ๆไปบ้างทีไ่ ม่จาํ เป็ น เอาเวลาทีไ่ ป
เทีย่ วไปกินไปเล่นมาชําระจิตใจจะได้ประโยชน์มากกว่า
ถ้าปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว รับรองได้วา่ สักวันหนึ่งจิตใจก็จะ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและจิต
ของพระอรหันต์ เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มกี รอบเวลา สามารถปฏิบตั ิ
ได้ทกุ ยุคทุกสมัย ไม่วา่ จะเป็ นสมัยพระพุทธกาลก็ดหี รือในสมัยปัจจุบนั ก็ดี ผูป้ ฏิบตั ิ
สามารถบรรลุผลได้เท่าๆกัน สมัยพระพุทธกาลปฏิบตั ไิ ปแล้วได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
สมัยปัจจุบนั นี้ปฏิบตั ไิ ปก็จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์เหมือนกัน ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อยู่ทส่ี ติปญั ญาศรัทธาความเพียรเท่านัน้ ถ้ามีมากและสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนื่องไม่
หยุดหย่อน ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ได้ไปถึงอย่างแน่นอน การจะไปถึงได้ก็จะต้องบูชาพระรัตนตรัยอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ จะ
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ได้ไม่ลมื หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา ว่าจะต้องทําอะไร ถ้าไม่เจริญไม่นึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ก็จะถูกอํานาจของความหลงหลอก ให้ไปสร้างไปก่อ ไปทําโน่นไปทํานี่
ไปหาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้ จนลืมหน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา ว่าจะต้องทําอะไร
แต่ถา้ ได้บูชาพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยๆแล้ว
ทุกครัง้ ทีก่ ราบพระพุทธก็จะระลึกถึงพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผูส้ ้นิ กิเลส
ทุกครัง้ ทีก่ ราบพระธรรมก็จะระลึกถึงสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทุกครัง้ ทีก่ ราบพระอริยสงฆ์ก็จะทําให้ระลึกถึงว่า สักวันหนึ่งก็
จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสาวกเช่นเดียวกัน ถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้วา่ จะไม่อยู่
ห่างไกลจากพระนิพพาน จากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง จึงขอให้ทา่ นทัง้ หลายจง
ให้ความสําคัญต่อการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง
บูชาได้ทงั้ กายวาจาใจ หรือจะบูชาแต่ใจอย่างเดียวก็ได้ ด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนเวลาใด ก็สามารถเจริญพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณได้เสมอ ถ้าไม่ลมื ไม่เผลอ จึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพือ่ มา
เสริมสร้างความเป็ นสิริมงคลให้แก่ชวี ติ ของท่าน ด้วยการบูชาพระรัตนตรัย ทําบุญให้
ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๘

การกระทําที่ไม่เกิดโทษ
๒ ธันวาคม ๒๕๔๙

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาวัด เพือ่ มาทําในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดโทษกัน ทําสิง่ ทีเ่ กิดคุณเกิดประโยชน์
อันเป็ นเหตุนาํ มาซึง่ ความร่มเย็นเป็ นสุข เช่นการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ละเว้นจากอบายมุขต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเสพสุรายาเมา เล่นการ
พนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ถ้าหลีกเลีย่ งได้ก็จะไม่มโี ทษตามมา เมือ่ ไม่มี
โทษก็ย่อมมีความสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชน ทําในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดโทษ
ตามมา ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม จะทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จะไปหาความสุขจากสิง่
ต่างๆ ก็ตอ้ งอยู่ในกรอบของการไม่เกิดโทษ เพราะถ้าทําไปแล้วเกิดโทษ ก็จะได้ไม่คมุ ้
เสีย เช่นทํามาหากินด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ ผิดกฎหมาย ก็จะมีโทษตามมา เช่นขายยาบ้า ซึง่
เป็ นการทําผิดกฎหมาย ถึงแม้จะได้เงินมาง่ายและมาก แต่ก็มโี ทษตามมา จะต้องถูก
เจ้าหน้าทีต่ ามจับไปลงโทษ จับเข้าคุกเข้าตะราง ความสุขทีไ่ ด้มากับความทุกข์ทต่ี ามมาจะ
ไม่คมุ ้ ค่ากัน แต่ถา้ ทํามาหากินด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง ไม่ผดิ กฎหมาย อย่างทีเ่ ราทัง้ หลายทํากัน
อยู่ โทษก็จะไม่มตี ามมา ทุกข์ก็ไม่ตามมา มีแต่ความสุข ซึง่ มีอยู่ในตัวของเราแล้ว
เพียงแต่ถูกความโลภ ถูกความอยากบดบังไว้ เหมือนกับพระอาทิตย์ทม่ี สี ง่ิ อืน่ มาปกปิ ด
เช่นเมฆหรือดวงจันทร์ ทีน่ านๆจะมีมาบดบังพระอาทิตย์สกั ครัง้ หนึ่ง จนทําให้กลางวัน
กลายเป็ นกลางคืนไป ฉันใดความสุขทีม่ อี ยู่ในตัวของเราที่ อยู่ในใจของเรานัน้ มีอยู่แล้ว
แต่ถูกความโลภ ความอยาก ความหลงมาปกปิ ดไว้ ทําให้รู้สกึ ว่าไม่มคี วามสุข ยังขาดสิง่
นัน้ ขาดสิง่ นี้อยู่ จึงต้องไปแสวงหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาอยู่เรื่อยๆ แสวงหามามากน้อยเพียงไรก็
ไม่เคยพบกับความสุขทีท่ าํ ให้อม่ิ ให้พอเลย มีแต่อยากจะได้เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ
ถ้าไปหามาด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ ผิดศีลผิดธรรม ไม่วา่ จะเป็ นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง โทษคือความทุกข์ความวุน่ วายต่างๆก็จะเป็ นผล
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ตามมา พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอย่างถ่องแท้แล้ว จึงสอนพุทธศาสนิกชนให้หา
ความสุขจากการกระทําที่ไม่เกิดโทษ ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ น
การเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน ทีไ่ ด้ไม่คมุ ้ เสีย ได้ความสุขไม่คมุ ้ กับ
ความทุกข์ทไ่ี ด้มา เวลาเสพก็สนุกมีความสุขดี เช่นเวลาได้เสพสุรายาเมาก็มคี วามสุขดี
แต่ต่อไปก็จะกลายเป็ นความทุกข์ เพราะเมือ่ เสพแล้วก็จะติด ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ถ้าวัน
ไหนไม่ได้เสพ ก็จะทุรนทุราย ไม่สบายอกสบายใจ ถ้าเสพไปมากๆก็จะทําให้เกิดอาการ
มึนเมา ไม่สามารถควบคุมสติให้ตงั้ อยู่ในความถูกต้องดีงามได้ ต้องไปก่อเหตุก่อเรื่องก่อ
ราว นําเอาความทุกข์ทงั้ หลายมาสู่ตน ถ้าเสพสุราไปเรื่อยๆอายุก็จะสัน้ ลงไป สุขภาพ
ร่างกายก็จะหมดไป มีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เป็ นการกระทําทีเ่ กิดโทษ ไม่ได้สร้าง
ความสุขแต่สร้างความทุกข์ เช่นเดียวกับการเล่นการพนัน เวลาเล่นก็มคี วามสุข
เพลิดเพลิน มีความหวังทีจ่ ะได้เงินเป็ นกอบเป็ นกํา เมือ่ ได้มาก็เกิดความโลภอยากจะได้
มากขึ้นไปอีก ก็ตอ้ งเล่นต่อไปอีก เมือ่ เล่นไปเรื่อยๆไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเสีย เมือ่ เสียก็
อยากจะได้คนื ก็ตอ้ งเล่นต่อไปอีก มีเงินทองข้าวของเท่าไหร่ก็ตอ้ งขนมาเล่น จนหมดเนื้อ
หมดตัว ขายข้าวของ ขายบ้านขายช่อง ขายทีข่ ายนา จนไม่มอี ะไรเหลืออยู่เลย ถ้าไม่
ระวังยังไม่หยุดเล่น ไปกูห้ นี้ยมื สินมาเล่นต่ออีก แล้วไม่มปี ญั ญาใช้หนี้ ดีไม่ดกี ็อาจจะ
ต้องถูกฆ่าตายไป เพราะไม่สามารถใช้หนี้ได้ นี่คอื การกระทําทีไ่ ม่ดเี ลย เป็ นการกระทําที่
มีโทษตามมา เช่นเดียวกับการเทีย่ วกลางคืน ก็ตอ้ งนอนดึก แล้วก็ต่นื ไปทํางานไม่ทนั
เทีย่ วไปเรื่อยๆก็จะขาดงานไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ตอ้ งถูกไล่ออกจากงาน สุขภาพก็ไม่ดี
เพราะเทีย่ วกลางคืนก็ตอ้ งกินเหล้าเมายา ต้องใช้เงินใช้ทองจนหมดเนื้อหมดตัว ไม่มี
รายได้เลย
ไม่เหมือนกับการกระทําทีไ่ ม่เกิดโทษ ทํามาหากินอย่างปกติ ตื่นเช้าก็ออกไปทํางานที่
สุจริตไม่ผดิ กฎหมาย พอสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนมาใช้จ่าย มาเก็บไว้ ยิง่ ขยันทํามาก
เพียงไร ก็จะได้ประโยชน์มากเพียงนัน้ จนรํา่ รวยเป็ นมหาเศรษฐีข้นึ มา จากการทํางานทํา
การทีส่ ุจริตไม่ผดิ กฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรม มีรายได้มาก็อดออมเก็บไว้ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ไม่
เอาไปใช้กบั การดืม่ สุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เพราะจะไม่พอใช้ ต่อให้หามา
ได้มากน้อยเพียงไรก็ตาม จะต้องหมดไปกับอบายมุขต่างๆ ดังนัน้ ถ้าปรารถนาความสุข
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ความเจริญทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งเชื่อพระพุทธเจ้า พยายามทําในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดโทษ ไม่ผดิ ศีลผิด
ธรรม ไม่ผดิ กฎหมาย เมือ่ มีรายได้มาก็ตอ้ งเก็บรักษาไว้ให้ดี ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ใช้ดูแล
อัตภาพร่างกาย ซื้อของจําเป็ นต่างๆ เช่นอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม
แต่ตอ้ งรู้จกั ประมาณ คือความพอดี ไม่มากเกินไปไม่นอ้ ยเกินไปต่อความจําเป็ น ถ้ามาก
เกินไปก็ฟ่ มุ เฟื อย ถ้าน้อยเกินไปก็อดอยากขาดแคลน ทําให้ลาํ บากยากเย็นโดยใช่เหตุ
ในเมือ่ มีทรัพย์ทจ่ี ะซื้อสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นได้ ก็ควรซื้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ แต่ไม่จาํ เป็ นจะต้อง
เป็ นของหรู หรามีราคาแพงๆ เช่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งนี้มรี าคาหลายระดับด้วยกัน ตัง้ แต่สอง
สามร้อยขึ้นไปถึงสองสามแสน ก็เป็ นเสื้อผ้าเหมือนกัน เอาไว้ปกปิ ดร่างกายเหมือนกัน
ไม่ได้ทาํ ให้วเิ ศษวิโส ไม่ได้ทาํ ให้สวยงามมากน้อยกว่ากันเลย เพราะความสวยงามที่
แท้จริงไม่ได้อยู่ทเ่ี สื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วมใส่กนั แต่อยู่ทค่ี วามดีงาม มีศีลมีธรรม มีความ
ซือ่ สัตย์สุจริตต่างหาก ทีท่ าํ ให้น่ารักน่าชื่นชมยินดี
ถ้าไม่มศี ีลไม่มธี รรมไม่ซอ่ื สัตย์สุจริตแล้ว ไปอยู่ทไ่ี หนกับใครก็จะเป็ นทีน่ ่ารังเกียจ ไม่มี
ใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย ถึงแม้จะใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆก็ตาม เพราะความสวยงาม
ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื นัน่ เอง แต่งตัวสวยๆใส่เสื้อผ้างามๆแต่ไปโกหก
หลอกลวงชาวบ้าน อย่างนี้ไม่มใี ครอยากจะอยู่ใกล้ ไม่มใี ครยินดี ไม่มใี ครชมว่าสวยงาม
แต่ถา้ สวมใส่เสื้อผ้าชุดละสองสามร้อยบาท แต่ซอ่ื สัตย์สุจริต ไม่โลภโมโทสัน ไม่คดิ
อยากจะได้เงินทองของผูอ้ น่ื วางไว้อย่างไรตรงไหนก็ไม่ไปแตะต้อง ถึงแม้จะหยิบยืน่ ให้ก็
ไม่อยากจะได้ อย่างนี้ต่างหากทีน่ ่ารักน่าคบค้าสมาคมด้วย เราจึงต้องมองให้ทะลุปรุโปร่ง
ว่าความสวยงามทีแ่ ท้จริงอยูต่ รงไหน ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ไม่ได้อยู่ทเ่ี สื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วม
ใส่ ถึงแม้จะสวยงามแต่ก็ไม่จรี งั ถาวร เพราะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยงามก็จะหมด
ไปตามวัย เมือ่ แก่มากๆผมก็จะขาวหนังก็จะเหีย่ วย่น ดูอย่างไรก็ไม่สวยงามอยู่อย่างนัน้
เพราะความสวยงามของร่างกายเป็ นอย่างนัน้ แต่ความสวยงามของใจนัน้ ต่อให้มอี ายุ
มากน้อยเพียงใด มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเพียงไรก็ตาม ก็ยงั สวยยังงามอยู่อย่างนัน้
เพราะความสวยใจเหนือกว่าความสวยกาย เราจึงต้องให้ความสําคัญต่อการรักษาความ
สวยงามของใจ ด้วยการทําความดีอย่างสมํา่ เสมอ ให้มเี มตตาไมตรีจติ ต่อเพือ่ นมนุษย์
เพือ่ นสัตว์ดว้ ยกัน มีความหวังดีความปรารถนาดี อยากให้มคี วามสุข เวลาพบใครก็ย้มิ
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แย้มแจ่มใสทักทาย พูดแต่สง่ิ ทีส่ ุภาพเรียบร้อย ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม
รู้จกั ให้อภัย เวลามีใครทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง
ถ้ามีความเมตตาแล้วไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนกับใคร
ก็จะเป็ นทีร่ กั ของมนุษย์และเทวดา
ทัง้ หลาย เป็ นอานิสงส์ของความเมตตา พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ผูม้ คี วามเมตตาจะ
เป็ นทีร่ กั ของมนุษย์และเทวดาทัง้ หลาย จะไม่ถูกทําร้ายด้วยอาวุธหรือยาพิษ จะนอนหลับ
ฝันดี เวลาตื่นก็มคี วามสุข เวลาหลับก็มคี วามสุข เมือ่ ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติ ได้ไปเกิดบน
สวรรค์เป็ นเทพเป็ นพรหม หรือได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เป็ นอานิสงส์ของการกระทํา
ความดี คือมีความเมตตา นอกจากนัน้ ก็ทรงสอนให้มคี วามกรุณา มีความสงสาร เห็น
ผูอ้ น่ื ทีต่ กทุกข์ได้ยากก็ควรช่วยเหลือ มีอะไรพอทีจ่ ะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป
เพราะอยู่ในโลกทีไ่ ม่มอี ะไรแน่นอน วันนี้เราอาจจะสุขสบาย แต่พรุ่งนี้ก็อาจจะตกทุกข์ได้
ยากลําบากลําบน แต่ถ ้าคอยช่วยเหลือกัน เวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะไม่เป็ นปัญหามาก ทํา
ให้หนักเป็ นเบา ทําให้อยู่กนั ย่างมีความสุข เวลาเห็นผูอ้ น่ื ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าพอจะ
ช่วยเหลือกันได้ก็อย่าดูดาย ขอให้ช่วยกัน แล้วจะมีความสุขใจ มีความภูมใิ จ เวลามอง
หน้าในกระจกจะยิ้มได้ จะพอใจกับการกระทําของตน ถ้าขาดความกรุณาความสงสาร
ใจจืดใจดํา ไม่เหลียวแลไม่เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เห็นแก่ตวั จะไม่มคี วามภูมใิ จ จะไม่มี
ความสุขใจเลย ก็จะพยายามไปหาไปทําในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะทําให้ภูมใิ จสุขใจ ด้วยการใช้เงิน
ใช้ทองซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆมา ซื้อมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความภูมใิ จ
ขึ้นมา เพราะเป็ นการกระทําทีเ่ ห็นแก่ตวั ทําเพือ่ ตัวเอง
จะมีความภาคภูมใิ จได้ก็ต่อเมือ่ ได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื รับใช้ผูอ้ น่ื
เช่นรับใช้บดิ ามารดาผูม้ พี ระคุณ เวลามีอายุมากก็ตอ้ งมีคนคอยดูแลลี้ยงดู เป็ นหน้าที่
ของลูกๆทีค่ วรทําให้สมบูรณ์ อย่าไปปัดให้คนอืน่ ทํา โดยอ้างว่าไม่วา่ งมีภาระมาก ไม่ใช่
เป็ นสิง่ ทีค่ นมีความกตัญ�ูกตเวทีจะพึงกระทํา ควรรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่
เสมอๆ เพือ่ จะได้ไม่ลมื เพราะถ้าไม่ราํ ลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆแล้ว จะถูก
เรื่องราวต่างๆมาฉุดลากไป จะมีแต่เรื่องนัน้ เรื่องนี้มาให้ทาํ มาให้วุน่ วาย มาให้กงั วล จน
ลืมนึกถึงพ่อแม่ไป เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องปรนนิบตั พิ ่อแม่ จะหงุดหงิดใจรําคาญใจ เพราะ
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ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน แต่ถา้ ได้ราํ ลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอ
และคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแก่ จะต้องดูแลตัวเองไม่ได้ ก็
จะต้องเป็ นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องดูแล ถ้าคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจ
เตรียมทุกสิง่ ทุกอย่างไว้ให้พร้อม เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องดูแลพ่อแม่ จะทําได้อย่างสบายใจ
ด้วยความยินดี เพราะไม่มอี ะไรจะดีเท่ากับการทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ผูบ้ งั เกิด
เกล้า ผูใ้ ห้กาํ เนิด ทีม่ ชี วี ติ อยู่มาได้ทกุ วันนี้ก็มาจากบิดามารดา ถ้าไม่มบี ดิ ามารดาจะเป็ น
ตัวตนอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ได้อย่างไร ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ จะไม่ลมื บุญคุณของบิดา
มารดา จะมีความยินดีทดแทนบุญคุณให้อย่างเต็มที่ ให้สมกับเป็ นคนดีคนเจริญ ที่
ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดโทษ ให้ทาํ แต่ใน
สิง่ ทีเ่ กิดคุณ เพราะจะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง
ความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ ว ไปเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ จากการดืม่ สุรายา
เมา เทีย่ วกลางคืน ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีจ่ ะ
ฉุดลากให้ไปตกนรกต่อไป เพราะจะทําให้เห็นแก่ตวั ใจแคบ ทําอะไรก็จะทําเพือ่ ตนเอง
เท่านัน้ ไม่คดิ ถึงผูอ้ น่ื ทําเท่าไหร่ก็หาความสุขไม่เจอ ต่างกับคนทีท่ าํ ประโยชน์ให้กบั ผู ้อืน่
รับใช้ผูอ้ น่ื สงเคราะห์ผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทําไปแล้วเกิดปี ติ ความสุขใจ อิม่ ใจ ภูมใิ จ
ทําให้ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากการเทีย่ วกลางคืน เสพสุรายาเมา ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ
จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เป็ นคนทีน่ ่าชื่นชมยินดี น่าสรรเสริญยกย่อง น่าคบค้าสมาคม
ด้วย ทําให้มคี วามสุขความภูมใิ จ เป็ นการดําเนินชีวติ เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริง จึงต้องดูการ
กระทําเป็ นหลักว่าไปในทิศทางไหน ถ้าไปในทางทีไ่ ม่ถูก ก็ควรหักห้าม ถ้าชอบเทีย่ ว
กลางคืน ชอบดืม่ สุรายาเมา ชอบซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ก็ตอ้ งพยายามหักห้ามใจไว้ แต่
ถ้าชอบทําบุญทําทาน ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื ชอบรักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือ
ธรรมะ ชอบปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ เจริญปัญญา พิจารณาอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็ควรส่งเสริมควรทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไป เพราะเป็ นเหตุทจ่ี ะนําความสุข
ความเจริญทีแ่ ท้จริงมาให้ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะทําได้ เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
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สาวกทัง้ หลายได้พสิ ูจน์มาแล้ว ได้สมั ผัสมาแล้ว ได้เอามาเป็ นสมบัตขิ องตนแล้ว จึงได้
นํามาเอาเผยแผ่ เอามาสังสอนผู
่
อ้ น่ื
พวกเราทีย่ งั ไม่ได้สมั ผัสกับความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงแบบนี้ ก็ควรมีศรัทธาความเชื่อ
เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระอรหันตสาวก รับรองได้วา่ จะไม่ผดิ หวัง เพราะท่านเป็ นคนดี ไม่
มีเจตนาร้ายแฝงอยู่เลยในการสังสอนพวกเรา
่
มีแต่ความปรารถนาดี ความเมตตา ความ
กรุณา อยากจะให้เราได้ดบิ ได้ดี ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ท่านไม่ได้อะไรจากเรา ท่าน
เพียงแต่เห็นว่าเมือ่ ก่อนนี้ท่านก็เป็ นเหมือนเรา ลุม่ หลงหาความสุขทีไ่ ม่ถกู ทาง หาเท่าไหร่
ก็หาไม่เจอ เจอแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายอยู่ตลอดเวลา เมือ่ ได้พบกับความสุขความ
เจริญทีแ่ ท้จริงแล้ว จึงได้นาํ เอามาเผยแผ่สงสอนพวกเรา
ั่
ถ้าไม่เชื่อก็จะเสียโอกาสไป ถ้า
เชื่ออย่างน้อยก็จะได้พสิ ูจน์วา่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกสังสอนนั
่
น้ ถูกต้อง
แม่นยําหรือไม่ เป็ นความจริงหรือไม่ หรือโกหกหลอกลวง ถ้าไม่พสิ ูจน์ก็จะไม่รู้ ถ้าได้
นําเอาไปปฏิบตั แิ ล้ว จะได้รู้วา่ สิง่ ทีท่ ่านสอนนัน้ จริงหรือไม่จริงอย่างไร เหมือนกับคนทบ
อกทางให้เราไปสู่ทใ่ี ดทีห่ นึ่ง เช่นบอกทางให้มาทีว่ ดั นี้ ถ้ายังไม่เคยมาวัดนี้ เราจะไม่รู้วา่
สิง่ ทีเ่ ขาบอกนัน้ เป็ นความจริงหรือไม่ ถ้าไม่ทาํ ตามทีบ่ อก เมือ่ ได้ทาํ ตามทีบ่ อกจนได้มาถึง
วัด ก็แสดงว่าสิง่ ทีเ่ ขาบอกนัน้ เป็ นความจริง
ฉันใดสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
เป็ นเช่นเดียวกัน เป็ นสิง่ ทีเ่ รายังไม่รู้ยงั ไม่เห็น จะรู้
จะเห็นได้ก็ต่อเมือ่ นําเอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะรู้วา่ เท็จจริงอย่างไร นําความสุข
ความเจริญมาให้กบั เราหรือไม่ หรือนําความทุกข์ความวุน่ วายใจมาให้ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะ
พิสูจน์ได้และเป็ นโอกาสทีด่ ขี องเรา ถ้าไม่เชื่อก็จะเสียโอกาสไป จะไม่รู้วา่ จริงหรือไม่จริง
ถ้าจริงก็ขาดทุน ไม่ได้สง่ิ ทีด่ ี ถ้าไม่จริงจะได้รู้วา่ ไม่จริง จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาปฏิบตั อิ กี
ต่อไป คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถพิสูจน์ได้ ไม่ได้ให้เชื่อ
เฉยๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เชื่อแล้วไม่ปฏิบตั กิ ็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เชื่อแล้วต้อง
ปฏิบตั ถิ งึ จะได้เห็นผลอย่างแท้จริง ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็จะไม่เห็นผล ก็จะไม่รู้วา่ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟังในวันนี้ คือความสุขทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ม่เกิดโทษนัน้ จริงหรือไม่จริง จะพิสูจน์
หรือไม่ก็อยู่ทต่ี วั ของท่านเอง ถ้านําไปพิสูจน์นาํ ไปปฏิบตั แิ ล้วรับรองได้วา่ จะรู้อย่าง
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แน่นอน จึงอยากจะให้ท่านทัง้ หลายมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคําสอน ใน
พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ว่าพูดจริงทําจริง รู้จริงเห็นจริง สิง่ ทีน่ าํ มาเผยแผ่สงสอน
ั่
พวกเราล้วนเป็ นความจริงทัง้ สิ้น ขอให้เชื่อแล้วนําไปปฏิบตั ิ แล้วประโยชน์สุขทีพ่ วกเรา
ปรารถนากัน ก็จะเป็ นผลทีต่ ามมาอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖๙

ดูการกระทําเป็ นหลัก
๓ ธันวาคม ๒๕๔๙

วันนี้เป็ นเหมือนวันพระของคนในยุคปัจจุบนั นี้ เนื่องจากวันหยุดทํางานไม่ตรงกับวันขึ้น
แรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ จึงถือเอาวันเสาร์วนั อาทิตย์เป็ นวันบําเพ็ญบุญกุศล แทนวันขึ้นแรม
๘ คํา่ ๑๕ คํา่ เพราะต้องไปทํางาน จึงใช้วนั เสาร์วนั อาทิตย์แทนวันพระ ก็ใช้ได้เหมือนกัน
เพราะวันพระมีเป้ าหมายอยู่ตรงที่ ให้มเี วลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เพือ่ บําเพ็ญบุญ
บําเพ็ญกุศล ซึง่ เป็ นอาหารของใจ ทีเ่ ป็ นเหมือนร่างกาย จะอยูป่ ราศจากอาหารไม่ได้ ใจ
อยู่ปราศจากบุญกุศลไม่ได้ เพราะถ้าขาดบุญขาดกุศลแล้ว ใจจะเหีย่ วแห้งอับเฉาเศร้า
สร้อยหงอยเหงา ไม่สดชื่นเบิกบานร่าเริง ไม่มคี วามอิม่ ไม่มคี วามสุข แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญ
บุญกุศลอย่างสมํา่ เสมอแล้ว จิตใจจะมีความร่มเย็นเป็ นสุข มีความสบาย เบิกบาน ร่าเริง
ดังนัน้ เมือ่ เรามีเวลาว่าง ในวันเสาร์วนั อาทิตย์ เราจึงควรถือวันใดวันหนึ่งให้เป็ นวัน
บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล มาวัดเพือ่ มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ิ
ธรรมตามสมควรแก่กาํ ลังแห่งสติปญั ญาศรัทธาความเพียร เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ เพราะ
การกระทําเป็ นเหตุทจ่ี ะนําผลต่างๆมา ไม่วา่ จะเป็ นความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี ความ
เจริญก็ดี ความเสือ่ มก็ดี นรกก็ดี สวรรค์ก็ดี ล้วนเกิดจากการกระทําของเราทัง้ สิ้น
เพราะหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ สอนตรงทีก่ รรมคือการกระทํา ทําดีได้ดที าํ
ชัว่ ได้ชวั ่ กรรมเป็ นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ให้สูงให้ตาํ ่ การทีเ่ ราเกิดมามีฐานะแตกต่างกัน
มีสติปญั ญาไม่เท่ากัน มีกาํ ลังทรัพย์ไม่เท่ากัน มีรูปร่างหน้าตาไม่เท่ากัน มีอายุขยั ไม่
เท่ากัน ก็เกิดมาจากการกระทําในอดีตนัน่ เอง เป็ นเหตุทาํ ให้เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นกันอยู่ทกุ
วันนี้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูการกระทําของเราเป็ นหลัก คือการกระทําทางกายทางวาจา
และทางใจ เพราะจะนํามาซึง่ ผลต่างๆ ถ้าไม่ดูแล้วปล่อยให้ทาํ ไปตามอารมณ์ ทีม่ ที งั้ ดี
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และไม่ดี ถ้าอารมณ์ดกี ็จะผลักดันให้กระทําในสิง่ ทีด่ ี อารมณ์ไม่ดกี ็จะผลักดันให้ไปทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี เมือ่ ทําไปแล้วก็จะมีผลตามมา จะต้องการผลนัน้ หรือไม่ ก็หา้ มไม่ได้ เพราะเมือ่
เหตุได้ทาํ ไปแล้ว ผลต้องตามมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ คอยเฝ้ าดูการกระทําทางกายทาง
วาจาและทางใจอยู่เสมอ ว่าจะไปในทิศทางใด ถ้าไปในทางทีด่ กี ็ส่งเสริมให้ทาํ เลยให้พูด
เลย ถ้าไปในทางทีไ่ ม่ดกี ็ตอ้ งระงับ ต้องต่อสู ้ ต้องขัดขวาง ไม่ให้ไปทํา เมือ่ สามารถ
ควบคุมการกระทําของเราได้แล้ว ต่อไปผลทีท่ กุ คนปรารถนา คือความสุข ความเจริญ
ความร่มเย็นเป็ นสุข ก็จะเป็ นผลทีต่ ามมา ส่วนความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความ
เดือดร้อนวุน่ วายต่างๆ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะไม่มเี หตุทจ่ี ะทําให้เกิดขึ้นมานัน่ เอง
ถ้าจะเชื่ออะไรก็ขอให้เชื่อหลักกรรมคือการกระทํา กรรมนี้แหละเป็ นสัจธรรมความจริงที่
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ทัง้ ในอดีตทีผ่ ่านมาและในอนาคตทีจ่ ะตามมา ได้ตรัสรู้เห็นอย่าง
แจ้งชัด ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะไปเกิดเป็ นอะไร ก็มกี รรมเป็ น
ผูพ้ าให้ไปเกิด เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นมนุ ษย์ เพราะกรรมดีพาให้ไปเกิด เป็ นเดรัจฉาน
เป็ นสัตว์นรก เพราะบาปกรรมพาให้ไปเกิด เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นอย่างแจ้งชัด
ไม่สงสัย เหมือนกับเราเห็นสิง่ ต่างๆในศาลาแห่งนี้ ว่ามีอะไรอยู่บา้ ง มีคนมากน้อย
เพียงไร มีพระพุทธรูปตัง้ อยูต่ รงไหน เราเห็นได้กบั ตาของเราอย่างชัดเจนอย่างไร เรื่อง
บุญกรรม เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ ก็เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทัง้ หลายจะเห็นได้อย่างชัดเจน
เหมือนกัน
เมือ่ ทรงรู้ทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ทรงนําเอามาเผยแผ่ สังสอนพวกเราที
่
ย่ งั มืดบอด ยัง
ไม่เห็น ยังสงสัย ในเรื่องบาปบุญ นรกสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด ให้นาํ เอาไปพิสูจน์
เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นสิง่ ทีค่ นตาดีเห็นแล้วก็มาบอกคนตาบอด ซึง่
แม้จะได้ยนิ ได้ฟงั มากน้อยเพียงไร ตาก็ยงั มืดมิด ยังไม่เห็นอยู่ดี จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็
เท่ากันตรงทีว่ า่ ยังไม่เห็นอยู่ดี แต่ถา้ เชื่อแล้วนําไปปฏิบตั ิ ต่อไปตาจะสว่างขึ้นมาแล้วจะ
เห็นสิง่ ต่างๆ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แต่ถ ้าไม่เชื่อ ไม่ปฏิบตั ติ าม ก็จะไม่
เห็นอะไร เพราะตาจะไม่สว่างขึ้นมาได้เลยเพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ น
เครื่องมือทีจ่ ะเบิกตาให้สว่างขึ้นมานัน่ เอง ให้มดี วงตาเห็นธรรม ให้มแี สงสว่างแห่ง
ปัญญา ทีส่ ามารถมองทะลุปรุโปร่ง ลึกซึ้ง กว้างขวาง กว้างไกล กว่าตาธรรมดาทีเ่ ราเห็น
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กันอยู่ทกุ วันนี้ ทีเ่ ห็นแต่รูปหยาบๆเท่านัน้ แต่รูปทีล่ ะเอียด เสียงทีล่ ะเอียดและสิง่ ที่
ละเอียดต่างๆ เช่นรูปทิพย์เสียงทิพย์ จะไม่อยู่ในวิสยั ของตาเนื้อจะเห็นได้ แต่จะเห็นได้
จากตาทิพย์ ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ ถ้านําเอาสิง่ ที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั ิ ตัง้ แต่ขนั้ ตํา่
ขึ้นไปจนถึงขัน้ สูงสุด แล้วเราก็จะเห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เมือ่ เห็นแล้วก็จะ
ได้หลุดพ้นจากการกระทําผิด จะทําแต่ความดี เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ผลของการกระทําผิดก็จะ
ไม่เกิดขึ้น คือความทุกข์ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย ก็จะไม่มอี ยู่ในใจของเราอีกต่อไป จะมี
แต่ความสุข ความสบาย ความอิม่ ความพอไปตลอด
นี้คอื สิง่ ทีจ่ ะได้รบั ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอา
ไปปฏิบตั ติ ามกําลังทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ไิ ด้ในขณะนี้ แล้วก็พยายามขยับขึ้นไปทีละเล็กที
ละน้อย เหมือนกับเด็กทีห่ ดั เดิน ในเบื้องต้นก็คลานไปก่อน แล้วต่อมาก็ค่อยๆลุกขึ้นมา
ยืน แล้วก็ค่อยๆเดินทีละก้าวสองก้าว ต่อไปก็เดินได้วง่ิ ได้อย่างสบาย การปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ต้องใช้เวลา ความอดทน ความ
พยายาม ทีจ่ ะตะเกียกตะกายปฏิบตั ไิ ปทีละเล็กทีละน้อย จากน้อยไปหามาก จนสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่ เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั กิ นั เมือ่
ปฏิบตั ไิ ด้เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะเห็นสิง่ ต่างๆ รู้สง่ิ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายทรงรู้ทรงเห็นกัน จะเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องนรกสวรรค์ จะเห็นสัตว์
โลกทีท่ าํ บาปทํากรรมนัน้ ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็ นอะไร เราจะเห็นสัตว์โลกทีท่ าํ บุญ
ทํากุศล เมือ่ ตายไปจะไปเกิดเป็ นอะไร สิง่ เหล่านี้จะไม่ถูกปกปิ ดอีกต่อไป เมือ่ จิตมี
ดวงตาเห็นธรรม ก็จะเหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื พอเปิ ดไฟขึ้นมา ก็จะเห็นทุกสิง่ ทุก
อย่างได้อย่างชัดเจน เพราะความมืดทีป่ กปิ ดอยู่นนั้ ได้ถูกแสงสว่างทําลายไปหมดแล้ว
ฉันใดมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นว่านรกไม่มี สวรรค์ไม่
มี เห็นว่าตายไปแล้วสูญ จะถูกทําลายไปกับความมืดบอดเมือ่ มีดวงตาเห็นธรรม มีแสง
สว่างแห่งปัญญาปรากฏขึ้นมา ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เริ่มต้นตัง้ แต่มคี วาม
กตัญ�ูกตเวที สัมมาคารวะ เสียสละ ศีล สมาธิ ปัญญา
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เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปถึงขัน้ ปัญญาแล้ว แสงสว่างแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเอง แล้วจะ
ไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องกรรม ไม่สงสัยเรื่องพระนิพพานว่าเป็ นอย่างไร ไม่สงสัยว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ตรงไหน จะไม่หลงงมงายกับความสุขทีห่ ลงกันอยู่ทกุ วันนี้ คือ
ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากกามคุณ ๕ เพราะจะไม่มคี วามดูดดืม่ กับจิตใจอีก
ต่อไปเพราะจะเห็นด้วยปัญญาว่าไม่ได้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีเ่ คลือบความ
ทุกข์นนั ่ เอง เหมือนกับยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลานํา้ ตาลละลายหมดไปแล้วก็เหลือแต่
ความขมขืน่ ความสุขทางโลกก็เป็ นเช่นนัน้ เป็ นเหมือนนํา้ ตาลเคลือบความทุกข์ เวลาได้
อะไรมาใหม่ๆ เช่นเวลาแต่งงานใหม่ๆ ก็มคี วามสุข พอเวลาผ่านไปก็ละลายจืดจาง
หายไป เหลือแต่ความขมขืน่ ตามมา เพราะอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน คนเรา
เปลีย่ นได้ อารมณ์ของคนเปลีย่ นได้ วันนี้อารมณ์ดี พรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดี เวลาได้อะไร
มาแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจดูแลรักษา ไม่เหมือนกับตอนทีย่ งั ไม่ได้มา จะพยายามทําทุก
วิถที างให้ได้มา ถ้าต้องทําตัวให้ดกี ็จะทํา ถ้าจะต้องเอาใจผูอ้ น่ื ก็ยนิ ดีทาํ แต่เมือ่ มาแล้วก็
จะไม่มคี วามจําเป็ นต้องไปทําต่อไป ธาตุแท้ก็จะค่อยๆโผล่ออกมา คือ ความเห็นแก่ตวั
ความเอารัดเอาเปรียบ ความเอาใจตัวเอง เมือ่ โผล่ออกมาแล้วก็จะทําให้เกิดความเบือ่
หน่ายเกิดขึ้นตามมา เคยได้รบั การเอาอกเอาใจ เดีย๋ วนี้ไม่ได้รบั การดูแลแล้ว ก็จะเกิด
ความเสียใจเกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมา
นี้คอื ความจริงของชีวติ ความสุขในโลกนี้จะเป็ นแบบนี้ทงั้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นคนหรือวัตถุ
ต่างๆ ก็จะเป็ นแบบนี้ เวลาใหม่น้ ที กุ อย่างดีไปหมด แต่พอเริ่มเก่าแล้วก็เริ่มชํารุดทรุด
โทรม เริ่มดูไม่ดี เริ่มมีปญั หา เริ่มมีภาระทีต่ อ้ งคอยดูแลซ่อมแซมรักษา เป็ นสิง่ ทีผ่ ูท้ ่ี
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เมือ่ เห็น
แล้วก็จะรู้วา่ ความสุขในโลกนี้ไม่ได้เป็ นความสุขเลย ล้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น สูค้ วามสุข
ทีไ่ ด้จากการทําความดีไม่ได้ เช่นความกตัญ�ูกตเวที เวลาได้รบั ใช้ได้ดูแลพ่อแม่ ได้
ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ จะมีความสุข มีความภูมใิ จ เวลามีความอ่อนน้อม มีสมั มา
คารวะต่อผูห้ ลักผูใ้ หญ่ จะมีความสุขสบายใจ เวลาเสียสละจะมีความภูมใิ จ เวลารักษา
ศีลไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื จะมีความมันใจ
่ มีความสุขใจ เวลาทําจิตใจให้สงบเป็ นสมาธิ จะ
พบความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน เป็ นความสุขทีล่ ะเอียดประณีต เป็ นความสุขทีม่ ี
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อานุภาพมาก ในขณะทีร่ ่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รู้สกึ เจ็บไปกับร่างกาย ใจยังมี
ความสุขอยู่ ถ้าได้เจริญปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริง ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็ นสิง่ ที่
ควรจะยึดติด ไม่ควรยึดถือว่าเป็ นของตน ก็จะพบกับสุขทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ทีเ่ กิดจากการ
หลุดพ้นอย่างถาวร เพราะถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่ยดึ มันถื
่ อมันกั
่ บสิง่ ต่างๆ จะ
ปล่อยวางให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามความจริง จะเกิดก็ให้เกิด จะอยู่ก็ให้อยู่ จะตายก็
ให้ตาย ไม่ไปทุกข์ ไม่ไปเดือดร้อน ไม่ไปยินดียนิ ร้าย กับการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไปของ
สิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม จะใหญ่หรือเล็กก็ตาม ใจจะไม่มคี วามหวันไหวกั
่
บการ
เปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ
เพราะใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มอี ะไรจะสามารถทําลายได้ ใจเป็ นนามธรรม แม้ระเบิดนิวเคลียร์ก็
ไม่สามารถทําลายใจได้ ทําลายได้แต่วตั ถุกบั คนเท่านัน้ เพราะใจเป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่ตาย
เพียงแต่มาเกาะติดอยู่กบั สิง่ ทีต่ ายคือร่างกาย แล้วก็หลงยึดติดว่าร่างกายเป็ นใจ เป็ นตัว
เป็ นตน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว พอร่างกายเป็ นอะไรขึ้นมาก็เกิดความทุกข์รอ้ นขึ้นมาทัง้ ๆที่
ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกายเลย ร่างกายจะแก่ใจก็เหมือนเดิม ไม่ได้แก่ตามร่างกายไป
ร่างกายจะเจ็บอย่างไรใจก็ไม่ได้เจ็บตามร่างกายไป แต่ถา้ ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จนถึงขัน้ ปัญญาแล้ว จะไม่สามารถเห็นสิง่ เหล่านี้ได้ แต่ถา้
ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆจนถึงขัน้ ปัญญา จะเห็นทันทีวา่ ใจกับกายเป็ นคนละส่วนกัน ใจไม่ได้เป็ น
ร่างกาย ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของใจ ใจไม่สามารถ
ควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้ตลอด อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ อยากจะให้
เป็ นอย่างนี้ ก็เป็ นได้บางครัง้ บางคราวบางเวลา แต่จะให้เป็ นไปตลอดย่อมเป็ นไปไม่ได้
เช่น ทํามาค้าขายก็ขอให้กาํ ไรไปตลอดไม่ขาดทุนเลย ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ให้เจริญไปตลอด
ไม่เสือ่ มเลย ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะในโลกนี้มคี วามเจริญกับความเสื่อมเป็ นของคู่กนั
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าโลกธรรม ๘ มีอยู่ ๔ คู่ดว้ ยกัน คือลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
มีทงั้ เจริญและมีทงั้ เสือ่ ม มีการเจริญลาภก็มกี ารเสือ่ มลาภ มีการเจริญยศก็มกี ารเสือ่ ม
ยศ มีสรรเสริญก็มนี ินทา มีสุขก็มที กุ ข์สลับกันไป
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อยู่ในโลกนี้จะต้องเป็ นอย่างนี้ ใจทีฉ่ ลาดจะรู้ทนั จะไม่หลง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับโลกธรรมทัง้
๘ จะเจริญก็ไม่ดอี กดีใจ จะเสือ่ มก็ไม่เสียอกเสียใจ เพราะไม่ยดึ ติด ไม่ตอ้ งการให้เป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้นนั ่ เอง ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพ เหมือนกับปล่อยให้ดนิ ฟ้ าอากาศ
เป็ นไปตามสภาพ ไม่ได้อยากให้ฝนตกหรือไม่ตก ไม่ได้อยากให้แดดออกหรือไม่ออก
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ก็จะไม่เดือดร้อน เวลาฝนตกก็ไม่เดือดร้อน เวลาแดด
ออกก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ ยึดมันถือมันกั
่ บแดดกับฝนแล้วจะลําบาก เพราะเวลาอยากให้
ฝนตกแล้วไม่ตก ก็จะเดือดร้อน เวลาอยากให้แดดออกแล้วไม่ออกก็จะเดือดร้อน จะ
วุน่ วายใจ ความทุกข์ความวุน่ วายใจกับสิง่ ต่างๆ เกิดจากความอยากทัง้ นัน้ อยากให้สิง่
นัน้ สิง่ นี้ อยากให้คนนัน้ คนนี้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่ได้ดงั ใจก็เสียใจวุน่ วายใจ
แต่ถา้ รู้จกั ทําใจ ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพ จะเป็ นอย่างไรก็เรื่องของเขา อยากจะได้อะไร
ก็ทาํ ไปตามความสามารถก็แล้วกัน ถ้าได้ก็ดไี ป ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจ เพราะไม่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่
ในวิสยั ทีจ่ ะควบคุมบังคับได้ เหมือนกับแทงหวยแทงลอตเตอรี่ จะบังคับให้ออกตาม
เลขทีแ่ ทงไม่ได้ ฉันใดชีวติ ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าปล่อยวางไม่ยดึ ไม่ตดิ ได้ ก็จะไม่ทกุ ข์
กับอะไร มีหน้าทีต่ อ้ งทําอะไร ก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุดก็แล้วกันตราบใดทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ก็ยงั ต้องทํา มี
หน้าทีท่ าํ มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุด ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ได้มามาก
น้อยเพียงไรก็ให้พอใจ
เรื่องการปฏิบตั ธิ รรมก็เช่นเดียวกัน ก็ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทรงสอนให้
ทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อมก็ทาํ ไป ทําให้มากๆ ทําให้สุดความสามารถ จะได้มากได้
น้อยก็ทาํ ไปเรื่อยๆ จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเอง ส่วนบาปกรรมทีท่ รงสอนให้ลดให้ละให้ตัด
ก็ตอ้ งทําเหมือนกัน ต้องตัดต้องละอบายมุขต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน
เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ก็ตอ้ งพยายามละ พยายามเลิก ทรงสอนให้ละเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็ตอ้ งละเช่นเดียวกัน
นี้คอื หน้าทีข่ องเรา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทําได้ ถ้าทําแล้วจิตใจจะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ ความทุกข์จะ
น้อยลงไป ความสุขจะมีมากยิง่ ๆขึ้นไป เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ในใจของเรา ไม่ได้อยู่
ทีไ่ หน เกิดจากการควบคุมจิตใจให้ตงั้ อยูใ่ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ให้อยู่หา่ งไกลสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม
ทัง้ หลาย อยู่ทก่ี ารชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไปตามลําดับจน
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หมดสิ้นไป นี้คอื หน้าทีข่ องเราเป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถทําได้ดว้ ยกันทุกคน ทําได้มากน้อย
เพียงไร ความสุขความเจริญก็จะมีมากขึ้นไปเพียงนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรทําอยู่เสมอ แต่
ความอยากรวย อยากให้มคี นรัก สรรเสริญเยินยอยกย่อง อยากให้มคี วามสุขไปทุกวัน
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรขวนขวายเพราะบังคับไม่ได้ ทํามาตัง้ แต่เกิดจนถึงวันนี้ ก็ยงั ไม่ได้ดงั ใจ
บางวันก็ได้ความสุขบางวันก็ได้ความทุกข์ บางวันก็ได้ลาภบางวันก็ไม่ได้ เพราะไม่อยูใ่ น
วิสยั ทีจ่ ะควบคุมบังคับได้นนั ่ เอง
แต่สง่ิ ทีเ่ ราสามารถทําให้เกิดขึ้นมาในใจของเราได้ ก็คอื ความดีงามความสุขความเจริญ
ของใจ ด้วยการมาวัดบ่อยๆ ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้กระทํากันในวันนี้ ขอให้มากันบ่อยๆ
มาทําบุญบ่อยๆ เวลากลับบ้านเราไม่ได้อยู่ทว่ี ดั ก็ยงั สามารถทําความดีได้ มีอะไรทีท่ าํ ได้ก็
ทําไป มีอะไรทีไ่ ม่ดที ค่ี วรหักห้ามจิตใจก็ควรหักห้าม อยู่ทไ่ี หนก็ละความโลภความโกรธ
ความหลงได้ เวลาโลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาโกรธก็หกั ห้ามจิตใจไว้ อย่าไปโกรธตาม
เวลาหลงก็หกั ห้ามจิตใจไว้ อย่าไปหลงตาม ให้พจิ ารณาด้วยปัญญาว่าไม่มอี ะไรควรยึด
ติด ยินดี อยากมี อยากได้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่
ด้วยกันทัง้ นัน้ มีความสุขเพียงผิวเผิน ส่วนใหญ่จะเป็ นความทุกข์เสียมากกว่า ถ้าไม่
อยากได้อะไร ไม่ยนิ ดีกบั อะไร ก็จะไม่หลง จะไม่ทกุ ข์ ส่วนใหญ่จะหลงกัน จะรักสิง่ นัน้
รักคนนี้ อยากจะให้อยู่กบั เราไปตลอด แต่ก็ไม่ได้ดงั ใจ เพราะไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน
ในโลกนี้ นี้คอื สิง่ ทีค่ วรสอนตนและปฏิบตั ใิ ห้ได้ สร้างความสุขในใจดีกว่า เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทํา
ได้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด ถึงแม้ตายไปความดีและความสุขทีม่ อี ยู่ในใจ ก็ไม่ได้
ถูกทําลายไปกับร่างกาย จะติดไปกับใจ พาให้ไปเกิดทีด่ ี ไปสู่สุคติ จะได้บาํ เพ็ญบุญ
บําเพ็ญกุศลต่อ ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้
ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะบุญในอดีตทีไ่ ด้ทาํ กันไว้ เป็ นตัวผลักดันให้มาทําต่อให้มาสร้างบุญ
สร้างกุศลต่อ เพราะได้สมั ผัสแล้วมีความพอใจ มีความยินดี จึงขอให้บาํ เพ็ญไปเรื่อยๆ
อย่าเห็นอะไรในโลกนี้มคี วามสําคัญกว่าการบําเพ็ญบุญและกุศล เพราะเป็ นสมบัตทิ ่ี
แท้จริง เป็ นของแท้ไม่ใช่ของปลอม เหมือนกับสมบัตติ ่างๆในโลกนี้ เป็ นเหมือนของ
ปลอม เพราะไม่ชา้ ก็เร็วก็จะจากเราไป แต่บญ
ุ และกุศลจะไม่หายจากเราไป จะอยู่กบั เรา
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และเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มหัวใจ เหมือนกับหัวใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ทีถ่ งึ จุดสูงสุดของความสุข เพราะการบําเพ็ญบุญและกุศลนี้เอง ถึงความ
สิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ หลาย เพราะการละบาปบําเพ็ญบุญนี้เอง ขอให้มคี วามเชื่อ ความ
มันใจ
่ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
และปฏิบตั ใิ ห้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ แล้วการ
ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธศาสนา จะไม่เป็ นการเสียชาติเกิด เพราะจะได้รบั
ประโยชน์ทส่ี ูงสุด จึงขอฝากเรื่องการบําเพ็ญบุญกุศลอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ประโยชน์สุขที่
จะตามมา ให้ท่านนําไปประพฤติปฏิบตั ติ ่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๐

แก้ปญั หาของสังคมที่ตวั เรา
๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

สังคมของมนุษย์เรามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ความดีของคนหนึ่งมีอทิ ธิพลทําให้ผู ้อืน่
ดีตามได้ เพราะการกระทําความดีทาํ ให้เกิดผลดีกบั ผูก้ ระทําเองและกับผูอ้ น่ื ในทาง
ตรงกันข้ามการกระทําความไม่ดกี ็จะทําให้เกิดผลไม่ดกี บั ผูก้ ระทําเองและกับผูอ้ น่ื
เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้ปญั หาของสังคมมีมาก เพราะไม่รู้วธิ ีแก้กนั มักจะแก้ผดิ ทีก่ นั คือ
แก้ทผ่ี ูอ้ น่ื ความจริงแล้วต้องมาแก้ท่ตี วั เรา เพราะปัญหาทัง้ หมดออกมาจากตัวเราทัง้ นัน้
ถ้าทุกคนทําความดีกนั แล้ว รับรองได้วา่ สังคมจะไม่มปี ญั หาอะไร แต่แทนทีจ่ ะมา
แก้ปญั หาทีต่ วั เรา กลับไปแก้ทผ่ี ูอ้ น่ื ทําให้เกิดการต่อต้าน เพราะไม่มใี ครชอบให้ใครมา
แก้ปญั หาของตน ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ตนไม่ดี แต่ไม่ชอบให้ใครตําหนิวา่ กล่าวตักเตือนบังคับ ให้
ปรับปรุงแก้ไข การแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด จึงต้องแก้ทต่ี วั เรา ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง
ก่อนทีจ่ ะไปแก้ปญั หาของผูอ้ น่ื ทรงแก้ปญั หาของพระองค์ก่อน ด้วยการกําจัดต้นเหตุ
ของความวุน่ วายทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจก่อน คือความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆ ทีส่ ร้างปัญหาให้กบั สังคม สร้างปัญหาให้กบั สัตว์โลก แต่สตั ว์โลก
กลับมองไม่เห็นกัน กลับไปเห็นว่าปัญหาอยู่ทค่ี นนัน้ อยู่ทค่ี นนี้ ก็พยายามไปแก้ เมือ่ ไป
แก้ก็มปี ญั หาต่างๆตามมา เพราะผูท้ ถ่ี ูกแก้ไม่ยอมให้แก้ จึงเกิดการต่อสูต้ ่อต้าน เป็ น
ปัญหาใหม่เพิม่ ขึ้นมา ถ้าทุกคนรู้วา่ ปัญหาทีแ่ ท้จริงอยู่ทต่ี รงไหน และแก้ให้ถูกจุดแล้ว
รับรองได้วา่ สังคมจะไม่มปี ญั หาอะไร ทุกคนต้องแก้ทต่ี วั เราเอง แก้ความโลภ ความโกรธ
ความหลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของปัญหาทัง้ หมด
เมือ่ หลงแล้วก็เกิดความโลภ เมือ่ ไม่ได้ดงั ใจก็เกิดความโกรธ ถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภ เมือ่
ไม่โลภก็จะไม่โกรธ เพราะไม่ได้อยากได้อะไร เมือ่ ไม่อยากได้อะไร เวลาไม่ได้อะไรก็ไม่
เสียใจ ไม่โกรธแค้นโกรธเคือง เราจึงต้องแก้ความหลงของเรา ทีม่ อี ยู่หลายระดับด้วยกัน
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ก่อน ระดับพื้นๆ ก็คอื ไม่รู้จกั แยกแยะว่าอะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น
เราต้องแยกแยะให้ได้วา่ อะไรจําเป็ น อะไรไม่จาํ เป็ น สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเราก็ตอ้ งมี เราก็ตอ้ งหา
สิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นเราก็ไม่ควรมีไม่ควรหามา สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพคืออะไร ก็คอื ปัจจัย
๔ ได้แก่อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องมีกนั ถ้าไม่มี
ถ้าขาดตกบกพร่อง ก็จะไม่สุขสบาย จะอัตคัดขัดสน ถ้าขาดอาหารร่างกายก็จะผอมแห้ง
แรงน้อย ถ้าขาดเสื้อผ้าใส่ก็จะดูไม่สวยงาม เวลาใส่เสื้อผ้าขาดๆ ทีไ่ ม่ได้ซกั เพราะมีอยู่
ชุดเดียว อย่างนี้แสดงว่าขัดสน ยังไม่พอเพียง ก็ตอ้ งหามาเพิม่ แต่ถา้ มีปจั จัย ๔
พอเพียงแล้ว ก็ไม่ควรไปหาอะไรมาเพิม่ อีก ส่วนใหญ่เราจะไปหาสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นทีเ่ รียกว่า
ปัจจัย ๕ ปัจจัย ๖ ปัจจัย ๗ กัน เช่นรถยนต์ โทรศัพท์มอื ถือ โทรทัศน์ วิทยุ ของเล่น
ต่างๆ ถึงแม้ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ชวี ติ เราก็ไม่ได้แย่ลงไป แต่การขวนขวายหามันมานี้แหละ จะ
เป็ นตัวฉุดลากให้ลงสู่ทต่ี าํ ่ ให้มปี ญั หาเพิม่ มากขึ้น เพราะเมือ่ มีความอยากได้สง่ิ ต่างๆ
แล้ว ถ้าไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะซื้อด้วยเงินสด ก็ตอ้ งซื้อด้วยเงินผ่อน ทําให้เป็ นหนี้เป็ นสิน พอ
ไม่สามารถผ่อนหนี้ผ่อนสินได้ แต่ยงั ไม่อยากจะคืนของไป ก็ตอ้ งหาเงินใช้หนี้ดว้ ยวิธีทม่ี ิ
ชอบ ไปทําการทําทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ สร้างความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื และกับตัวเราเอง
ในเบื้องต้นจึงต้องแยกแยะว่าอะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นก็
ต้องหามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง ถูกกฎหมาย ถูกศีลถูกธรรม ไม่ทาํ อาชีพทีผ่ ดิ กฎหมาย ค้า
ยาบ้า ค้ายาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย ปล้นจี้ ฉ้อโกงด้วยวิธีการต่างๆ ซึง่ เป็ นการกระทํา
ทีม่ ชิ อบมีโทษตามมา การทํามาหากินเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องควรเป็ นอาชีพทีส่ ุจริต ไม่ผดิ
กฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรม เมือ่ ได้เงินทองมาแล้วก็เอาไปใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ส่วนทีเ่ หลือก็
เก็บหอมรอมริบเอาไว้ เผือ่ วันข้างหน้าไม่สามารถหาเงินหาทองได้ จะได้อาศัยเงินส่วนนี้
ไว้ดูแลรักษา ถ้าฉลาดก็เอาไปลงทุนหารายได้เพิม่ เงินทุกบาทถ้ารู้จกั ใช้รู้จกั เก็บ จะเป็ น
คุณเป็ นประโยชน์ แต่ถา้ ไม่รู้จกั เก็บ ไม่รู้จกั รักษา ไม่รู้จกั เอาไปลงทุนก็จะสูญหมดไป ถ้า
ใช้แบบฟุ่มเฟื อย ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ถ้ามีเงินมากพอแล้วก็มี
ทางเลือก ๒ ทาง ว่าจะเอาไปใช้ทางไหนดี ๑. ซื้อของฟุ่มเฟื อยทีไ่ ม่จาํ เป็ นไม่มปี ระโยชน์
อะไร มีแต่จะทําให้เสียนิสยั ติดการใช้ของฟุ่มเฟื อย ๒. เอามาทํานุบาํ รุงจิตใจ ทีต่ อ้ งมีสง่ิ
บํารุงรักษาเหมือนกับร่างกายคือบุญและกุศล ทีเ่ ป็ นปัจจัย ๔ ของจิตใจ เป็ นอาหาร ทีพ่ ง่ึ
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อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มอันสวยงาม เพราะคนทีท่ าํ บุญทําทานรักษาศีล มี
ความสวยงามทางด้านจิตใจ เหมือนกับได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงาม เป็ นความ
สวยงามทีม่ คี ุณค่ากว่าความสวยงามของร่างกาย
คนทีส่ วยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ราคาแพงๆ แต่เป็ นคนใจแคบ ใจไม้ไส้ระกํา โหดร้าย
ไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต แม้จะสวยงามทางร่างกาย แต่ทางจิตใจจะไม่สวยเลย เป็ นคนที่น่า
รังเกียจ เวลารู้จกั กันใหม่ๆอาจจะถูกหลอกได้ เพราะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ แต่เมือ่ ได้มี
ความสัมพันธ์กนั ไปเรื่อยๆ ต่อไปความในใจต่างๆก็จะปรากฏออกมา เมือ่ นัน้ ก็จะเห็น
ความไม่สวยงาม น่ารังเกียจ ไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต ใจแคบ ใจไม้ไส้ระกํานัน้ แต่คนทีท่ าํ บุญ
ทําทานรักษาศีล จะเป็ นคนใจกว้าง โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ แม้จะไม่ได้สวยงามด้วย
เสื้อผ้าราคาแพงๆ แต่จะน่าชื่นชม น่ารัก น่ายินดี ไม่จดื ไม่จาง เพราะความสวยงามของ
จิตใจไม่เสือ่ มไปกับกาลเวลา ไม่เหมือนกับความสวยงามทางร่างกาย ทีม่ แี ต่จะเสือ่ มไป
เรื่อยๆ แก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยงามก็จะหมดไปทีละเล็กทีละน้อย จนไม่หลงเหลืออยู่
เลย แต่ไม่เป็ นเรื่องสําคัญ ถ้าสวยงามด้วยจิตใจ ทีเ่ ป็ นความสวยงามทีแ่ ท้จริง ถ้ามีเงิน
เหลือใช้แทนทีจ่ ะเอาไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาใส่ สูเ้ อามาทําบุญ มาอยู่วดั ปฏิบตั ธิ รรม
รักษาศีล เพือ่ เสริมสร้างความสวยงามของจิตใจจะดีกว่า จะมีความสุข เพราะความดี
เป็ นต้นเหตุของความสุข คนทําความดีจะมีความสุข จึงมีคนทําบุญอยู่เรื่อยๆ เพราะทํา
แล้วมีความสุข ถ้าทําแล้วมีความทุกข์จะไม่มใี ครทํากัน
เราจึงต้องแยกแยะให้ออกว่า อะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น สิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น
เราก็ตอ้ งพยายามหักห้ามจิตใจ ไม่ให้ไปอยากได้ เห็นคนอืน่ มีรถเก๋งราคาแพงๆ ก็อย่าไป
ดิ้นรนอยากมี สูม้ ใี จทีส่ วยงามไม่ได้ มีรถเก๋งแต่ใจแคบ ขับรถไปไหนก็ไปแก่งแย่งชิงดี
กับคนอืน่ ไปเบียดไปแทรกเวลารถติด อย่างนี้ก็ไม่สวยงาม สูข้ บั รถราคาถูกๆ แต่ใจ
กว้างไม่ได้ ไม่ไปแย่งไม่ไปเบียดกับใคร ใครอยากจะเลี้ยวก็ให้เลี้ยวไปก่อน ใครอยากจะ
แซงก็ให้แซงไปก่อน ความสวยงามทางด้านจิตใจเป็ นอย่างนี้ จึงอย่าหลงประเด็น เพราะ
เมือ่ หลงแล้วจะแก้ปญั หาไม่ถูกจุด ปัญหาจะไม่ได้รบั การแก้ไข ถ้าทุกคนแก้ทจ่ี ติ ใจของ
ตนเอง แก้ความเห็นแก่ตวั ให้กลายเป็ นไม่เห็นแก่ตวั แก้ความเกียจคร้านให้กลายเป็ น
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ความขยัน แก้ความทุจริตให้เป็ นความสุจริต แก้ความไม่ซอ่ื สัตย์ให้เป็ นความซือ่ สัตย์ ถ้า
แก้อย่างนี้แล้วสังคมจะอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีตาํ รวจมาตามจับ
ผูร้ า้ ย มาตรวจมาเฝ้ าสถานทีต่ ่างๆ ไม่ตอ้ งมีกญ
ุ แจไว้ปิ ดบ้านเรือน ไม่ตอ้ งขึ้นโรงขึ้นศาล
ไม่ตอ้ งมีคุกมีตะราง เพราะไม่มคี วามจําเป็ นเมือ่ ทุกคนทําถูกกฎหมาย ทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม
ทุกวันนี้ตอ้ งมีตาํ รวจ มีศาล มีคุก มีตะราง มีกญ
ุ แจไว้ล็อคบ้านล็อครถยนต์ เพราะจิตใจ
ของคนไม่มคี วามซือ่ สัตย์สุจริตนัน่ เอง ถูกอํานาจของความหลงครอบงํา จนเกิดความ
อยาก เมือ่ อยากแล้วถ้าไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็ตอ้ งหามาด้วยวิธีทจุ ริต ไป
ลักขโมยรถ ไปลักข้าวของของคนอื่น
เราจึงควรแก้ปญั หาทีค่ วามหลงนี้ ด้วยการศึกษาให้รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นและไม่จาํ เป็ น
เพือ่ จะได้ตดั ความโลภ ตัดความอยากในสิ่งต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นไป ทําแต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ น หาเงิน
หาทองเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพือ่ ปัจจัย ๔ เมือ่ มีเงินเหลือใช้ มีเวลาก็ให้มาหาปัจจัย ๔
ให้กบั ใจต่อไป ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ
ทําจิตใจให้สงบ จะได้พบกับความมหัศจรรย์ของความสุขอันเลิศอันประเสริฐ ทีไ่ ม่มี
ความสุขอย่างอืน่ จะเทียบเท่าได้ ทีอ่ ยู่ในตัวของเรา ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื ไม่ได้อยู่ทค่ี วามรํา่ รวย
ไม่ได้อยู่ทย่ี ศถาบรรดาศักดิ์ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารสรรเสริญเยินยอ ไม่ได้อยู่กบั การได้ยนิ ได้ฟงั
ได้ดูได้กนิ ได้เทีย่ ว แต่อยู่ทค่ี วามสงบของจิตใจ ให้พยายามทํากันให้ได้ เป็ นของวิเศษ
เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ทีท่ กุ คนมีสทิ ธิ์แสวงหามาเป็ นสมบัตขิ องตนได้ เมือ่ ได้มาแล้ว
จะไม่มใี ครสามารถมาลักมาขโมย มาฉกชิงแย่งจากเราไปได้ ไม่เหมือนกับสมบัติ
ภายนอก ได้มาก็อาจจะถูกคนอืน่ ฉกชิงแย่งไป แต่ถา้ ได้สมบัตภิ ายในคือความสงบของ
จิตใจแล้ว จะไม่มใี ครมาเอาจากเราไปได้ เราจะอยู่กบั ความสงบสุขไปตลอด และถ้าได้
เจริญปัญญาเราก็จะสามารถกําจัดความหลงต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจ กําจัดความ
อยากความโลภให้หมดไป กําจัดความทุกข์ทเ่ี กิดจากความโลภความอยากความโกรธให้
หมดไป
เพราะสมาธิไม่สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้
เพียงแต่กดมันไว้ หยุดมันไว้ได้เป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ แต่ไม่สามารถกําจัดได้อย่างถาวร
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ต้องใช้ปญั ญา เหมือนกับต้นไม้ ถ้าฟันต้นแต่ไม่ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ก็ยงั ไม่ตาย ยัง
งอกออกมาได้ ยังเจริญเติบโตได้ ถ้าต้องการทําลายให้หมดสิ้นไป ไม่ให้ฟ้ ื นขึ้นมาอีก ก็
ต้องถอนรากถอนโคนด้วย ถ้าต้องการกําจัดความทุกข์ทเ่ี กิดจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆ ก็ตอ้ งเจริญปัญญา เวลาอยากได้อะไรก็ตอ้ งใช้ปญั ญา
พิจารณา สอนตนว่าสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้มานัน้ ไม่ได้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ได้อะไรมาแล้ว
ก็จะกลายเป็ นภาระทางจิตใจ เพราะจะต้องคอยดูแลรักษา ต้องห่วง ต้องกังวล เวลา
สูญเสียไปก็เกิดความเสียอกเสียใจ ในขณะนี้ไม่มอี ะไร ก็ไม่เดือดร้อนอะไร พอได้มา
แล้วจะมีภาระทางจิตใจขึ้นมาทันที เวลาสูญเสียไป ก็ตอ้ งเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ ถ้า
คิดอย่างนี้ทกุ ครัง้ ทีอ่ ยากจะได้อะไรแล้ว จะไม่กล้า ไม่อยาก ไม่รู้วา่ จะเอามาทําไม ใน
เมือ่ มันไม่จาํ เป็ น แต่ถา้ จําเป็ นก็ตอ้ งหามา เช่นอาหารก็ตอ้ งหามา เสื้อผ้า ทีอ่ ยู่อาศัย ยา
รักษาโรคก็ตอ้ งหามา แต่ไม่ตอ้ งหามาจนล้นบ้านล้นช่อง เอาเท่าทีพ่ อเพียงกับการดํารง
ชีพก็พอ นี้คอื ปัญญาทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าสอนใจอยู่เสมอ ว่าความสุขไม่ได้อยู่ทส่ี มบัตขิ ้าวของ
เงินทอง ความรํา่ รวย ยศถาบรรดาศักดิ์ ตําแหน่งต่างๆ การสรรเสริญเยินยอ การได้ไป
เทีย่ วได้ไปกินได้ไปดูได้ไปดืม่ เพราะทํากันมามากมายแล้ว ถ้าทําให้สุขให้เจริญจริงๆ ก็
น่าสุขน่าเจริญแล้ว แต่ก็ยงั เหมือนเดิม ยังหิว ยังอยาก ยังต้องการ ยังทุกข์ ยังวุน่ วายใจ
ยังกังวล ยังห่วง ยังหวาดกลัวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่
นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้นนั้ ล้วนเป็ นเหตุของความทุกข์ทงั้ นัน้ มีอะไรก็ตอ้ ง
ทุกข์กบั สิง่ นัน้ มีสามีก็ทกุ ข์กบั สามี มีภรรยาก็ทกุ ข์กบั ภรรยา มีลูกก็ทกุ ข์กบั ลูก มีสมบัติ
ข้าวของเงินทองก็ทกุ ข์กบั สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ความสุขทีไ่ ด้ก็ชวั ่ ประเดีย๋ วประด๋าว แต่
ความทุกข์มอี ยู่ในใจตลอดเวลาจนวันตายเลย นี้คอื สิง่ ทีต่ อ้ งศึกษา ต้องคอยสอนใจอยู่
ตลอดเวลา ต้องใช้ในขณะทีเ่ กิดความอยากขึ้นมา เกิดความโลภขึ้นมา ต้องบอกว่าไม่ได้
เป็ นความสุข มีแต่ความทุกข์ตามมา สูอ้ ยู่แบบไม่มอี ะไรดีกว่า ไม่มอี ะไรก็อยู่ได้ ทําไมไม่
อยู่กนั ทําไมต้องมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาสร้างภาระทางด้านจิตใจ ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว
รับรองได้วา่ จะชนะความโลภ ชนะความอยากได้ แต่ถา้ ไม่สอนเดีย๋ วก็จะหลง จะอยาก
จะโลภ จึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ เพราะการจะสอนจิตสอนใจได้อย่างต่อเนื่องนัน้ ต้องมา
อยู่วดั ปฏิบตั ธิ รรม เพราะในวัดไม่มเี รื่องราวต่างๆมาคอยดึงใจให้ไปคิดไปกังวลไปยุ่ง
54

เกี่ยวด้วย ถ้าอยู่บา้ นเดีย๋ วก็มเี รื่องนัน้ มีเรื่องนี้มาให้คดิ มาให้แก้ ก็จะไม่มเี วลาคิดทาง
ปัญญา เมือ่ ไม่คดิ ก็จะเผลอลืม ความหลงก็จะครอบงําจิตใจ ทําให้โลภทําให้อยาก แล้ว
ก็ไปทําตามความโลภตามความอยาก กว่าจะรู้สกึ ตัวก็ตอนทีช่ าํ้ อกชํา้ ใจ เสียอกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ตอนนัน้ ก็ทาํ อะไรไม่ได้ เพราะเมือ่ ใจเจ็บชํา้ แล้วใช่จะหาย
ทันทีทนั ใด ต้องใช้เวลารักษา เหมือนกับแผลของร่างกายทีต่ อ้ งใช้เวลารักษา แผลของใจ
ก็เช่นกัน เมือ่ เกิดความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ก็ตอ้ งใช้เวลารักษา ถ้า
รักษาไม่เป็ นดีไม่ดอี าจจะเป็ นมากกว่าเดิม อาจจะทําให้ทาํ ลายชีวติ ของตนไป เพราะทน
กับความทุกข์ความเจ็บชํา้ นํา้ ใจไม่ไหว ทีฆ่ ่าตัวตายกันก็เพราะเหตุน้ ที งั้ นัน้ เพราะมีความ
ทุกข์มาก มีความเสียใจมาก แต่ไม่รู้จกั วิธีรกั ษาใจ
วิธีรกั ษาใจก็ไม่มอี ะไร เพียงทําใจ ไม่ไปคิดถึงเรื่องทีผ่ ่านไปแล้ว อะไรผ่านไปแล้วก็ผา่ น
ไป อะไรทีเ่ สียไปแล้วหมดไปแล้ว ก็เสียไปหมดไป คิดถึงส่วนทีย่ งั มีดกี ว่า ว่ายังมีอะไร
เหลืออยู่ ยังมีร่างกาย ยังมีอาการ ๓๒ ครบถ้วนบริบูรณ์ ดีกว่าคนอืน่ อีกมากทีม่ รี ่างกาย
ไม่สมบูรณ์ ตาบอด หูหนวก แขนขาด ขาขาด แต่เรายังมีอาการ ๓๒ ครบถ้วนอยู่ แต่
ทําไมกลับทุกข์มากกว่าคนทีห่ ูหนวก ตาบอด แขนขาด ขาขาด ก็เพราะไม่มสี ติไม่มี
ปัญญาคิดนัน้ เอง พอสูญเสียอะไรไปแล้วก็อยากจะได้คนื มาอย่างเดียว ถ้าไม่ได้คนื
มาแล้วจะต้องตายให้ได้ เป็ นการแก้ปญั หาทีไ่ ม่ถูกทาง การแก้ปญั หาทีถ่ ูกทางก็คอื ต้อง
ยอมรับความจริง ต้องมองว่ามันเป็ นอดีตไปแล้ว มันผ่านไปแล้ว เหมือนกับความฝัน
มันผ่านไปแล้ว เมือ่ คืนนี้ฝนั ว่าเป็ นนางงามจักรวาล เป็ นประธานาธิบดี แต่พอตื่นขึ้นมาก็
กลายเป็ นคนธรรมดา ไม่เห็นเสียหายอะไร มันก็ผ่านไปแล้ว ฉันใดจะสูญเสียอะไรไป
มากน้อยเพียงไร มันก็ผ่านไปแล้ว เราก็ยงั อยู่ ใจก็ยงั อยู่ ยังสามารถมีความสุขได้
เหมือนเดิม ถ้าทําจิตใจให้สงบ ไม่ไปคิด ไม่ไปอาลัยอาวรณ์ ไม่ไปเสียดาย ก็มคี วามสุข
ได้ เพราะใจไม่ตอ้ งมีอะไรนัน่ เอง ใจไม่ตอ้ งการอะไรเลย ไม่จาํ เป็ นต้องมีอะไรเลย ถ้า
จําเป็ นแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกจะอยู่แบบทีท่ ่านอยู่กนั ไม่ได้ ท่านไม่มอี ะไร
เลย ทําไมอยู่ได้ เพราะใจของท่านไม่จาํ เป็ นต้องมีอะไรนัน่ เอง
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แต่พวกเราทําไม่ได้ เพราะถูกความหลงหลอกอยู่ตลอดเวลา เสี้ยมสอนอยู่ตลอดเวลา ว่า
จะต้องมีสง่ิ นัน้ มีสง่ิ นี้ ต้องมีรถ มีบา้ น มีโทรศัพท์มอื ถือ มีโทรทัศน์ มีอะไรต่อมิอะไรเต็ม
ไปหมด พอมีแล้วเราวิเศษวิโสขึ้นมาหรือไม่ มีความสุขมากขึ้นความทุกข์นอ้ ยลงไป
หรือไม่ หรือกลับมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิม เราก็ไม่พจิ ารณากัน ไม่มองกัน จึงไม่รู้ จึง
ถูกความหลงหลอกให้ไปหาเพิม่ อยู่เรื่อยๆ ยิง่ หามามากเท่าไรก็ยง่ิ มีความทุกข์เพิม่ มาก
ขึ้นไปเท่านัน้ นี่แหละคือปัญหาของพวกเรา ปัญหาของสังคม เพราะเกิดจากความหลงนี้
เอง หลอกให้ไปแก่งแย่งชิงดี หาเงินหาทอง หาสมบัติ หาข้าวของต่างๆ แล้วก็ตอ้ งต่อสู ้
กัน ทะเลาะวิวาทกัน มีเรื่องมีราวกัน แต่ถ ้าทุกคนหันมาศึกษาและทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
คือหาแต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ น สิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็จะไม่หามา รับรองได้วา่ พวกเราจะอยู่
กันอย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มกี ารแก่งแย่งชิงดี ไม่มกี ารต่อสูก้ นั จะอยู่กนั ด้วยความ
เมตตา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีใจกว้าง ไม่ใจแคบ ไม่ใจไม้ไส้ระกํา ความหลงนี้
แหละทีท่ าํ ให้ใจแคบ ใจไม้ไส้ระกํา เมือ่ อยากได้แล้วก็ไม่อยากจะให้ แต่ถา้ ไม่โลภไม่
อยากแล้ว จะเป็ นคนใจกว้าง มีอะไรเหลือกินเหลือใช้จะไม่เก็บไว้ จะเอาไปช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ทําให้เกิดความสุขทัง้ กับตนเองและผู ้อืน่
นี่คอื การดําเนินชีวติ ทีถ่ ูกทาง แก้ปญั หาทีถ่ กู ทาง ต้องแก้ทใ่ี จ ต้องดับความหลง เมือ่ ดับ
ได้แล้วก็จะดับความโลภ ดับความอยาก ดับความโกรธได้ เมือ่ ไม่มคี วามโลภ ความ
อยาก ความโกรธ แล้ว สังคมก็จะอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
แท้จริง จึงอยากจะให้ทา่ นทัง้ หลายหันมาแก้ปญั หาทีต่ วั เราก่อน อย่าไปแก้ปญั หาคนอืน่
แก้ทต่ี วั เราให้ได้ก่อน เมือ่ แก้ได้แล้วจะเป็ นตัวอย่างทีด่ ี ทําให้ผูอ้ น่ื เกิดศรัทธาทีอ่ ยากจะ
แก้ตาม อยากจะเป็ นเหมือนเรา เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีแ่ ก้ปญั หา
ของท่านก่อน จนเป็ นทีน่ ่าเคารพเลือ่ มใสศรัทธา น่ากราบไหว้บูชา น่าปฏิบตั ติ าม นี่คอื
การแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง ให้แก้ตรงจุดนี้ อย่างน้อยทีส่ ุดก็จะได้แก้ปญั หาของเรา ส่วน
ปัญหาของคนอืน่ นัน้ ไม่มใี ครแก้ให้ใครได้ ทุกคนต้องแก้ดว้ ยตนเองเพียงแต่อาศัย
ตัวอย่างทีด่ ขี องผูอ้ น่ื เป็ นเครื่องสร้างศรัทธา เป็ นแบบเป็ นฉบับ จึงขอให้หนั มาแก้ทต่ี วั เรา
เพือ่ จะได้เป็ นตัวอย่างทีด่ ี ทําให้สงั คมอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๑

ทาน ศีล ภาวนา
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙

วันนี้เป็ นวันหยุดราชการ เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ จึงได้มาวัด เพือ่
มาสร้างคุณงามความดี อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามา ซึง่ ความเจริญก้าวหน้า ความร่มเย็นเป็ น
สุข เพราะการกระทําเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ผลต่างๆ ทีป่ รารถนาและไม่ปรารถนา ถ้าทําดีก็
เป็ นเหตุดี นําผลทีด่ มี า ถ้าทําไม่ดกี ็เป็ นเหตุไม่ดี นําผลทีไ่ ม่ดมี า เป็ นกฎตายตัว ไม่วา่ จะ
มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แล้วนํามาสัง่ สอนหรือไม่ก็ตาม ความจริงย่อมเป็ นความจริงอย่าง
นัน้ เหมือนกับนํา้ ทีจ่ ะต้องเปี ยก ไฟจะต้องร้อน เป็ นธรรมชาติ จะมีใครมาบอกว่าถูกนํา้
แล้วจะต้องเปี ยกหรือไม่ก็ตาม ถ้าถูกนํา้ แล้วก็ตอ้ งเปี ยก ไฟมันร้อน ถ้าไปอยู่ใกล้ไฟก็
ต้องร้อน ไม่มใี ครไปห้ามความจริงนี้ได้ ฉันใดการกระทําของพวกเรา ทางกายทางวาจา
และทางใจ ก็เป็ นเช่นนัน้ เป็ นเหตุทจ่ี ะนําผล คือความสุขหรือความทุกข์ ความเจริญหรือ
ความเสือ่ มมา เมือ่ ทําไปแล้วก็ไม่มอี ะไรมายับยัง้ ผลทีจ่ ะตามมาได้ มีอย่างเดียวคือไม่ทาํ
เท่านัน้ เอง ถ้าไม่ทาํ ก็ไม่มผี ลปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่ทาํ บาป นรกหรือความทุกข์ก็จะไม่มี
ตามมา ถ้าไม่ทาํ บุญ ความสุขหรือสวรรค์ก็จะไม่มตี ามมา ขึ้นอยู่กบั การกระทําของเรา
พระพุทธเจ้าไม่สามารถดึงเราขึ้นสวรรค์หรือผลักเราให้ตกนรกได้ ไม่มใี ครทําให้เราขึ้น
สวรรค์หรือตกนรกได้ แต่การกระทําของเรานัน้ แลจะเป็ นตัวทีจ่ ะผลัก ให้เราขึ้นสวรรค์
หรือตกนรก
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนหมันทํ
่ าความดีกนั ไว้ ทําบุญทํากุศล รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม ทีเ่ ป็ นเหตุของความสุขความเจริญ ความร่มเย็นเป็ นสุข ความก้าวหน้า
ตัง้ แต่ระดับมนุษย์ข้นึ ไปจนถึงเทวดา พรหม พระอริยเจ้า พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า
ตามลําดับ เกิดจากการกระทําทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
พวกเราทํากันอย่างสมํา่ เสมอ
ในเบื้องต้นทรงสอนให้ทาํ ทาน ให้บริจาคสิง่ ของเงินทองต่างๆทีเ่ หลือกินเหลือใช้ การให้
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ทานมีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกันคือ ๑. วัตถุทาน ให้พวกวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆ อย่างวันนี้
ญาติโยมนํากับข้าวกับปลาอาหารคาวหวาน จตุปจั จัยไทยทานมาถวาย จีวร ยารักษาโรค
รวมไปถึง กุฏิ วิหาร โบสถ์ เจดีย ์ เป็ นการให้วตั ถุ ๒. วิทยาทาน ให้วชิ าความรู้ เรามี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร เรานําเอาไปสอนผูอ้ น่ื โดยไม่เก็บเงินเก็บทอง เช่นรู้จกั วิธี
ทํากับข้าวกับปลาอาหาร เราก็ไปสอนผูอ้ น่ื โดยไม่เรียกค่าตอบแทน ไม่เก็บค่าสอน สอน
ให้ฟรีๆ ๓. อภัยทาน คือการให้อภัย ไม่อาฆาตพยาบาท ไม่จองเวรจองกรรม เวลามีใคร
ทําให้เรามีความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ มีความไม่พอใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจ แทนทีจ่ ะไปโกรธ
ไปอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม เราก็ให้อภัย ถือเสียว่าเป็ นการทําบุญ เหมือนกับ
การให้ทานด้วยวัตถุข ้าวของเงินทอง ๔. ธรรมทาน ให้ธรรมะ คือพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า
เรามาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่อง
เวียนว่ายตายเกิด เป็ นความจริงทีผ่ ูใ้ ดนําไปปฏิบตั แิ ล้ว จะได้รบั ประโยชน์ เพราะเมือ่ ได้
ยินได้ฟงั ว่า ตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์ถา้ ทําบุญ ตกนรกถ้าทําบาป เมือ่ รู้แล้วจะได้ไม่ทาํ
บาป นี้คอื การให้ธรรมะ เรียกว่าธรรมทาน การให้ทงั้ ๔ ชนิดนี้ พระพุทธเจ้าทรง
สรรเสริญการให้ธรรมทาน เป็ นการให้ทป่ี ระเสริฐทีส่ ุด เป็ นการให้ทม่ี คี ุณค่าทีส่ ุด การให้
ธรรมะชนะการให้ทง้ั ปวง ถ้าได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆ คิดว่ามีประโยชน์ ก็พมิ พ์แจก
ให้กบั ผูอ้ น่ื ก็เป็ นธรรมทาน เป็ นการให้ธรรมะเหมือนกัน ถ้าเรายังไม่สามารถศึกษา
ปฏิบตั ิ จนรู้ธรรมะอย่างถ่องแท้ จนสามารถสังสอนผู
่
อ้ น่ื ได้ แต่อาศัยการทีเ่ ราชอบอ่าน
หนังสือธรรมะ ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม พอได้อ่านหนังสือเล่มไหนทีเ่ ห็นว่ามีคุณค่ามี
คุณประโยชน์ หรือได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะจากแผ่นซีดหี รือจากเทป แล้วอยากจะเอาไปเผย
แผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื เราก็ช่วยจัดพิมพ์หนังสือจัดผลิตแผ่นซีดเี หล่านัน้ ออกมา การให้ทงั้ ๔
ชนิดนี้ เราสามารถให้ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัด เวลามีเหตุการณ์มี
ความจําเป็ นทีเ่ ราควรให้ ก็ไม่ควรเมินเฉย รีบให้เสีย เพราะเป็ นโอกาสทีด่ ี แม้ขณะทีถ่ ูก
โจรปล้น ก็คดิ เสียว่าเป็ นการให้ทานไปก็แล้วกัน ให้ไปแล้วจะมีความสุขใจ จะไม่เจ็บเนื้อ
เจ็บตัว ถ้าไม่ยอมแล้วต่อสูก้ นั ก็อาจจะถูกฆ่าตายได้ เสียเงินเสียทองไม่พอยังต้อง
เสียชีวติ อีกด้วย แต่ถา้ เคยให้ทานอยู่อย่างสมํา่ เสมอ จะมีความยินดีพร้อมทีจ่ ะให้ทุก
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เวลา เมือ่ มีเหตุมคี วามจําเป็ น ก็สามารถให้ได้ทนั ทีโดยไม่รู้สกึ เสียดายหรือเสียใจเลย นี่ก็
เป็ นอานิสงส์อย่างหนึ่งทีเ่ กิดจากการให้ทานอย่างสมํา่ เสมอ ถ้าให้อยู่บ่อยๆแล้ว จะไม่ยดึ
ติดกับสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ ถ้าควรให้ก็ยนิ ดีให้ เพราะคิดว่าพรุ่งนี้กห็ าใหม่ได้ถา้
ยังไม่ตาย ถึงแม้จะสูญเสียอะไรไป ถึงแม้จะบริจาคทรัพย์สนิ เงินทองข้าวของไปมากน้อย
เพียงไร พรุ่งนี้กห็ าใหม่ได้
เวลาให้แล้วจะเกิดความสุขใจ ความภูมใิ จ ความอิม่ เอิบใจ ชนะความตระหนี่ ใจแคบ
คนทีใ่ จแคบมีความตระหนี่จะไม่มคี วามสุข มีแต่ความหวงแหน ความห่วง ความกังวล
กับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง จะไปไหนก็ไปไม่ได้ กลัวทิ้งบ้านไปแล้วเดีย๋ วขโมยจะขึ้นบ้าน
ก็เลยกลายเป็ นปู่โสมเฝ้ าทรัพย์ไป มีทรัพย์มากน้อยเพียงไร แทนทีจ่ ะให้ทรัพย์รบั ใช้ตน
ให้ความสุขกับตน กลับกลายเป็ นคนรับใช้ทรัพย์สมบัตไิ ป เป็ นยามเฝ้ าสมบัตไิ ป ไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย มีเงินทองมากมายก่ายกอง แต่ไม่กล้าใช้ ตายไปก็ไม่ได้ประโยชน์
สมบัตทิ ท่ี ้งิ ไว้ให้กบั คนอืน่ ไม่มอี านิสงส์เลย จะมีก็ต่อเมือ่ ให้ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ให้
ด้วยความเต็มใจ ด้วยความยินดี ทําให้อม่ิ เอิบใจ สุขใจ ได้ชาํ ระความโลภ ความตระหนี่
ความเห็นแก่ตวั ให้เบาบางลงไป เมือ่ ตายไปก็จะมีทรัพย์รออยู่ข ้างหน้า ไปเกิดในภพหน้า
ชาติหน้าจะไม่อดอยากขาดแคลน จะมีเครื่องใช้ไม้สอยเงินทองรออยู่ ได้ไปเกิดบนกอง
เงินกองทอง เป็ นลูกเศรษฐี ลูกของพระเจ้าแผ่นดิน จึงไม่ควรมองข้ามการให้ทาน เพราะ
การให้ทานเป็ นฐานรองรับของความดีงามทัง้ หลาย เหมือนกับการเรียนหนังสือ ถ้ายัง
ไม่ได้เรียนชัน้ อนุบาล ชัน้ ประถม จะไม่สามารถเรียนชัน้ มัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยได้
ต้องเริ่มต้นจากชัน้ อนุบาลไปก่อน ถึงจะขึ้นไปสู่ชนั้ ประถมชัน้ มัธยมและมหาวิทยาลัยได้
ต้องเริ่มต้นจากขัน้ ตํา่ ขึ้นไป ไม่เช่นนัน้ จะเรียนไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ได้เรียนชัน้ ป. ๑ แล้วไป
เรียน ชัน้ ม. ๑ เลย ก็จะเรียนไม่ผ่าน เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่มคี วามรู้พอทีจ่ ะสอบผ่าน
ไปได้ ต้องกลับลงไปเรียนชัน้ อนุบาลชัน้ ป.๑ อยู่ดี
การทําบุญให้ทานก็เป็ นอย่างนัน้ เป็ นรากฐานของการพัฒนาจิตใจ ให้กา้ วขึ้นไปสู่ศีล ไปสู่
ภาวนา คือการปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมาธิและปัญญา เพือ่ ไปสู่การหลุดพ้น ไปเป็ นพระอริย
เจ้า ไม่วา่ จะเป็ นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า ก็
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ต้องเกิดจากการไต่เต้าจากขัน้ ตํา่ ไปสู่ขนั้ สูงนัน่ เอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําทีละ
อย่าง เราสามารถทําควบคู่กนั ไปได้ อย่างเช่นตอนเช้าก็ให้ทานทําบุญตักบาตร แล้วก็
รักษาศีลกัน ศีล ๕ ศีล ๘ แล้วแต่ความสามารถ ตอนเย็นก็ภาวนา ไหว้พระสวดมนต์
ทําจิตใจให้สงบ แล้วก็เจริญวิปสั สนา พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย การพลัด
พรากจากกัน ว่าเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เป็ นเรื่องธรรมดา สอนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะเมือ่
ใจได้รบั ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ เวลาเกิดขึ้นมาจะไม่เดือดร้อน
ไม่ทกุ ข์ ไม่วุน่ วาย ไม่เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะได้รบั การอบรมสัง่
สอนอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ให้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพความเป็ นจริงทีจ่ ะเกิดขึ้น นี่
คือการปฏิบตั ทิ จ่ี ะต้องไต่เต้าขึ้นไปทีละขัน้ ๆ ทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เคยทําทานได้มาก
น้อยเพียงไรก็ทาํ เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่ ก่อนไม่เคยทําบุญทําทาน ชอบเอาเงินไปซื้อของ
ฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ แต่ก็ไม่เคยเกิดความสุขใจเกิดความภูมใิ จเลย พอได้
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทีต่ กทุกข์ได้ยากลําบากลําบน ให้ได้เงยหัวขึ้นมาบ้าง ให้มคี วามสุขบ้าง ก็
จะทําให้มคี วามภูมใิ จมีความสุขใจ ติดใจกับการทําบุญทําทาน อยากทําให้มากขึ้นไป
เรื่อยๆ
เมือ่ ทํามากขึ้นไปเรื่อยๆ ความโลภอยากได้สง่ิ ต่างๆก็จะเบาบางลง ถึงแม้ยังมีอยู่แต่กจ็ ะ
อยู่ในกรอบของความดีงาม อยากจะได้อะไร ก็จะหามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง ไม่ไปลักทรัพย์
ไปฆ่าผูอ้ น่ื ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผูอ้ น่ื ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เพือ่ ให้ได้มาใน
สิง่ ทีต่ อ้ งการ เพราะใจไม่ได้โลภมากถึงขนาดนัน้ ถึงแม้ยังมีความโลภอยู่ แต่ไม่ถงึ กับ
ต้องไปทําผิดศีลผิดธรรม ถ้าหามาด้วยความสุจริตไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้ เพราะใจทีใ่ ห้ทาน
อยู่อย่างสมํา่ เสมอ จะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจ พอต่อสูก้ บั ความโลภความอยากได้ คน
ทีท่ าํ บุญทําทานอยูอ่ ย่างสมํา่ เสมอ จะรักษาศีลได้งา่ ยกว่าคนทีไ่ ม่ทาํ เพราะจิตจะมีแต่
ความหิวความอยากได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีมากน้อยเพียงไร ความหิวความอยากในใจ
ก็ไม่หมดไปตามสิง่ ทีม่ อี ยู่ แต่กลับจะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ยิง่ ได้มามากเท่าไหร่ก็ยง่ิ
อยากได้มากขึ้นไปเท่านัน้ ไม่เหมือนกับเวลาให้ทาน ให้ไปมากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ อยากจะให้
มากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะทุกครัง้ ทีใ่ ห้จะมีความอิม่ เอิบใจ ความสุขใจ ความพอใจ เพราะ
การให้เป็ นการให้อาหารกับจิตใจ ส่วนการได้มา ไม่ได้เป็ นการให้อาหารกับจิตใจ แต่เป็ น
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การสร้างความหิว ความต้องการให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป นักปราชญ์ทงั้ หลายจึงสอนให้ทาํ บุญ
ทําทานเสมอ เพราะเมือ่ ได้ทาํ แล้ว จะนําไปสู่การรักษาศีล เพราะจิตใจทีม่ คี วามเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื เวลาอยากจะได้อะไร ก็จะไม่ไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ นต้องการ ก็จะนําไปสู่การมีศีล
เมือ่ มีศลี ก็จะตัง้ อยู่ในความสงบ ไม่วนุ่ วายใจ ไม่มปี ญั หามาสร้างความทุกข์รอ้ นให้กบั
จิตใจ ไม่เหมือนกับเวลาทีท่ าํ ผิดศีลผิดธรรม โกหกหลอกลวง ลักเล็กขโมยน้อย ยุ่ง
เกี่ยวกับสามีภรรยาของผูอ้ น่ื จิตใจจะต้องมีความกังวลกระวนกระวายรุ่มร้อน เพราะ
กลัวจะถูกจับไปลงโทษนัน่ เอง กลัวจะถูกสาปแช่งประณาม แต่ถา้ ตัง้ อยู่ในศีลธรรมแล้ว
จะไม่ถูกจับไปลงโทษ ไม่มใี ครสาปแช่งประณามว่าเป็ นคนไม่ดี มีแต่ยกย่องสรรเสริญว่า
เป็ นคนดี ศรัทธาเคารพเลือ่ มใส อย่างพระสงฆ์องค์เจ้าทัง้ หลาย ทีญ
่ าติโยมกราบไหว้กัน
เพราะท่านมีศีล ตัง้ อยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผูอ้ น่ื เมือ่ รักษาศีลได้แล้ว จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ทําให้เห็นคุณค่าของความสงบสุข
ของจิตใจ แล้วก็อยากจะมีเพิม่ มากขึ้น แต่การรักษาศีลจะได้ความสงบในระดับหนึ่ง ถ้า
ต้องการให้มคี วามสงบเพิม่ มากขึ้น ก็จะต้องภาวนา ทําจิตใจให้สงบเป็ นสมาธิ ให้ฉลาด
ให้เกิดปัญญา การทําจิตให้สงบจะทําให้มคี วามสุข การทําจิตให้มปี ญั ญาจะกําจัดความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจให้หมดสิ้นไป ดังนัน้ เมือ่ อยากจะได้ความสุขมากขึ้นไปกว่าทีไ่ ด้จาก
การทําบุญให้ทาน จากการรักษาศีลแล้ว ในลําดับต่อไปเราก็จะสนใจกับการภาวนา จะ
ศึกษาว่าการภาวนาต้องทําอย่างไร ทําแล้วจะได้ผลอะไรตามมา เมือ่ ศึกษาแล้วก็นาํ ไป
ปฏิบตั ิ การภาวนาเป็ นการทําจิตใจให้สงบ ไม่ให้ไปคิดไปปรุงถึงเรื่องราวต่างๆนัน่ เอง แต่
จะบอกให้จติ ใจอยู่เฉยๆ ไม่ให้คดิ ทันทีทนั ใดนัน้ ย่อมทําไม่ได้ เหมือนกับรถยนต์ทว่ี ง่ิ อยู่
อยู่เฉยๆจะสังให้
่ หยุดวิง่ ไม่ได้ ต้องมีวธิ ีมอี บุ าย ต้องมีเบรก ถ้ามีเบรกก็หยุดได้ แต่ถา้ ไม่
มีเบรกก็ตอ้ งขับวนไปเวียนมา ถ้ามีทางขึ้นเขาก็ขบั ขึ้นเขา เดีย๋ วไม่ชา้ ก็เร็วรถก็จะหมดแรง
ไปเอง
ฉันใดการจะทําจิตใจให้หยุดคิดได้ ก็ตอ้ งมีอบุ าย ทีง่ า่ ยทีส่ ุดก็คอื การสวดมนต์ ให้สวด
มนต์ไปเรื่อยๆ สวดบททีจ่ าํ ได้ บทไหนก็ได้ เพียงแต่ขอให้มสี ติอยู่กบั การสวด ไม่ไป
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คิดถึงเรื่องราวต่างๆ คิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้มสี ติรู้อยู่กบั การสวดมนต์
สวดไปเรื่อยๆ ต้องสวดนานหน่อย ถ้ายังไม่เคยสวด เพราะสวดใหม่ๆยังจะไม่เห็นความ
สงบ แต่ถา้ สวดไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปใจจะแผ่วลงๆ ความคิดจะเบาลงๆ เพราะในขณะที่
สวด จิตยังแอบไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ได้อยู่ เพราะยังมีแรงมาก แต่ถ ้าสวดไปเรื่อยๆ
พยายามเกาะติดอยู่กบั การสวดมนต์ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ต่อไปความคิดจะเบา
ลงไปๆ ใจรู้สกึ สบายขึ้นเย็นขึ้น อยากจะอยู่เฉยๆ ถ้าจะหยุดสวดตอนนัน้ ก็ลองหยุดดู
ถ้าหยุดแล้วจิตนิ่งเฉยๆ สบายใจ มีความสุข ไม่คดิ เรื่องอะไร ก็อยู่เฉยๆไป หรือจะดูลม
หายใจต่อก็ได้ เวลาลมหายใจเข้าหน้าอกจะพองขึ้นมา เวลาหายใจออกจะยุบลงไป
สังเกตดูตรงนัน้ ก็ได้ เรียกว่ายุบหนอพองหนอ เวลาหายใจออกก็ยุบ เวลาหายใจเข้าก็
พอง เพียงแต่ให้รู้เฉยๆไม่ตอ้ งไปคิดอะไร เป้ าหมายของการภาวนา คือไม่ให้ไปคิดเรื่อง
อะไรทัง้ สิ้น เพราะเวลาคิดแล้วจะวุน่ วายใจ เวลาไม่คดิ แล้วจะสบายใจ ไม่มอี ะไรมา
รบกวนจิตใจ นี่คอื การภาวนาเพือ่ ทําจิตใจให้สงบ ถ้าจิตสงบได้เต็มทีแ่ ล้ว บางที
ความรู้สกึ เกี่ยวกับร่างกายจะหายไปเลย เรื่องรู ปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่ เรื่องรสนี้ จะไม่เข้า
มาอยู่ในใจเลย จะเหลืออยู่แต่ใจล้วนๆ อยู่ในความสงบ มีแต่สกั แต่ว่ารู ้ อยู่เฉยๆ
ในขณะนัน้ จะมีปีติ มีสุข มีอเุ บกขา มีความสบายอกสบายใจ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง
เหมือนกับไม่มโี ลกนี้ มีแต่ความว่างทีเ่ ย็นสบาย นี่คอื เป้ าหมายของภาวนา
เมือ่ ภาวนาเป็ นแล้ว เวลามีปญั หา มีเรื่องวุน่ วายต่างๆจะมีทห่ี ลบ มีทพ่ี ง่ึ เหมือนกับมีห ้อง
ไว้สําหรับหลบความร้อน เวลาอยู่ข ้างนอกมันร้อนมากก็เข้าห้องปรับอากาศ จะเย็นสบาย
เวลาใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ จะทําให้กงั วล รุ่มร้อน หวันไหว
่
ก็ระงับด้วยการภาวนา ไป
หาทีส่ งบ มุมสงบ แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆทีท่ าํ ให้เกิดความวิตก
กังวลขึ้นมา ทําใจให้สงบก่อน เมือ่ ใจสงบใจสบายแล้วค่อยมาคิดด้วยปัญญา ทีจ่ ะช่วย
ตัดความกังวลได้อย่างแท้จริง เพราะปัญญาจะสอนให้รู้วา่ ในโลกนี้ไม่มอี ะไรถาวร ทุกสิง่
ทุกอย่างจะต้องหมดสิ้นไป จบสิ้นไป ไม่วา่ จะเป็ นปัญหาอะไรก็ตาม เมือ่ ถึงเวลามันก็จะ
หมดของมันไปเอง ถ้ามันไม่หมดเราก็หมดไปก่อน คือตายไปก่อน มันก็จบเหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งไปกังวลกับปัญหาต่างๆ อะไรทีท่ าํ ได้ดูแลได้จดั การได้แก้ไขได้ก็ทาํ ไป
อะไรทีท่ าํ ไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามบุญตามกรรม อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด ไม่มอี ะไรที่
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ต้องไปกังวลด้วย เมือ่ เข้าใจหลักนี้แล้ว ความกังวลวุน่ วายใจก็จะสงบตัวลง แม้ปัญหา
ต่างๆยังไม่ยุติ ยังมีอยู่ แต่จะไม่เข้ามาสร้างความวุน่ วายใจ เพราะใจปล่อยวางได้นนั ่ เอง
ไม่เดือดร้อน ไม่กลัว อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิดไป ตอนนี้ยงั ไม่เกิดไปวุน่ วายกับมันทําไม
นี่คอื ปัญญาทีเ่ ราจะต้องใช้ พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
ต้องพลัดพรากจากกัน เมือ่ ถึงเวลาจะต้องจากกันจะไม่เศร้าโศกเสียใจวุน่ วายใจ เพราะ
ไม่มใี ครจะยับยัง้ ได้
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยงั ต้องตายเลย พระอรหันต์ทงั้ หลายก็ตอ้ งตายเหมือนกัน พระ
เจ้าแผ่นดิน ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี มหาเศรษฐีก็ตอ้ งตายเหมือนกัน ต้องจาก
สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆไปเหมือนกัน เป็ นเรื่องธรรมดาเป็ นเรื่องปกติ ถ้าเข้าใจแล้ว
จะไม่เดือดร้อนวุน่ วายใจ สามารถอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย เพราะมีปญั ญานัน่ เอง มีการ
เตรียมพร้อมทีจ่ ะรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ใจเองก็ไม่ได้ตาย ไม่ได้เป็ นอะไรไปเลย ใจก็ยงั
เหมือนเดิมอยู่ ถ้าเปรียบเทียบใจก็เป็ นเหมือนกับเครื่องโทรทัศน์ เวลาเปิ ดขึ้นมาก็จะมี
เรื่องราวในจอปรากฏขึ้นมา มีการยิงกัน มีการฆ่ากัน มีการทําร้ายกัน มีการระเบิดใส่กนั
แต่พอปิ ดโทรทัศน์ไปปั๊บ โทรทัศน์ก็ยงั อยู่เหมือนเดิม จอก็ไม่ได้ระเบิดตามกับเรื่องที่
เกิดขึ้นในจอ ฉันใดเรื่องราวต่างๆทีป่ รากฏในใจก็เป็ นอย่างนัน้ ใจเป็ นเหมือนจอโทรทัศน์
เรื่องราวต่างๆก็เหมือนกับเรื่องทีป่ รากฏในจอโทรทัศน์ ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปดับไป
ไม่ได้มาสร้างไม่ได้มาทําลายใจเลย สิง่ ทีท่ าํ ลายใจได้ก็คอื ความโง่เขลาเบาปัญญา ทีไ่ ป
หลงตกอกตกใจกับเรื่องราวต่างๆ เพราะความยึดมันถื
่ อมันกั
่ บเรื่องราวต่างๆว่าเป็ นของ
เรา เป็ นตัวเรา แต่ถา้ มองด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่า ไม่มอี ะไรเป็ นเรา เป็ นตัวเรา เป็ น
เพียงแต่ภาพทีป่ รากฏขึ้นในใจเท่านัน้ เอง ใจเพียงแต่รบั รู้ จะดีจะชัว่ มันก็ดชี วั ่ ของมัน แต่
ไม่ได้ทาํ ให้ใจดีชวั ่ ไปด้วย จะเกิดจะดับ ก็ไม่ได้มาทําให้ใจเกิดดับไปด้วย
ถ้ามีปญั ญาจะเข้าใจ จะปล่อยวางได้ จะไม่วนุ่ วายใจกับเรื่องราวต่างๆ ปล่อยให้มนั
เป็ นไป ถ้าดูแลรักษาได้ป้องกันได้ก็ทาํ ไป ถ้าทําไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยวาง แต่ใจจะอยู่อย่าง
สงบ อยู่อย่างสบาย ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม จะไม่มา
กระทบกับจิตใจได้เลย นี่คอื อานิสงส์ของการเจริญปัญญา ซึง่ เป็ นเป้ าหมายอันสูงสุด
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ในทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ทําให้จติ ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงนัน่ เอง ไม่ตอ้ งไป
ทุกข์กบั เรื่องอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพราก
จากกัน จะไม่ทาํ ให้จติ ทีม่ ปี ญั ญาต้องมีความวิตกกังวลด้วยเลย จะรับรู้ได้อย่างสบายใจ
นี่คอื สิง่ ทีค่ วรบําเพ็ญกัน เริ่มต้นตัง้ แต่การให้ทาน แล้วก็รกั ษาศีล แล้วก็บาํ เพ็ญภาวนา
ทําจิตใจให้สงบ แล้วก็เจริญปัญญา จนสามารถปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมดหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้ามอบให้กบั พวกเรา อยู่ในวิสยั ของ
พวกเราทุกคน ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ มีวริ ิยะความพากเพียรแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจะได้รบั ผล
อันประเสริฐนี้อย่างแน่นอน
ขอให้มคี วามแน่วแน่มนคงต่
ั ่ อพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า และนําไปปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอจนกว่าชีวติ จะหาไม่ รับรองได้วา่ สักวันหนึ่ง
จะได้สมั ผัสกับการหลุดพ้น ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ทีจ่ ติ ใจจะสามารถไขว่คว้าได้อย่าง
แน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๒

ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ิชอบ
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

วันนี้พวกเราได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาทําความดี สร้างความสุข สร้างความเจริญ ความสิริ
มงคล ให้กบั ชีวติ ของเรา จะดีหรือชัว่ จะสุขหรือทุกข์ ก็อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ถ้าทําดี
ทําบุญทํากุศล เราก็จะมีความสุข ความเจริญ ความสิริมงคล ถ้าทําบาปทําความชัว่ เราก็
จะมีแต่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความกังวลวุน่ วายใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
พุทธศาสนิกชนให้ทาํ ความดีอยู่เสมอ ด้วยการมาวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ในสมัย
โบราณได้กาํ หนดไว้เป็ นวันขึ้นวันแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ แต่ในสมัยปัจจุบนั เนื่องจากวันหยุด
ทํางานจะเป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์ ทีไ่ ม่ตรงกับวันขึ้นวันแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ทีห่ มุนเวียน
เปลีย่ นไปเรื่อยๆ จะไม่ตรงกับวันเสาร์วนั อาทิตย์เสมอไป คนทีต่ อ้ งไปทํางานก็จะไม่
สามารถมาตามวันแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ได้ จึงต้องเลือกเอาวันเสาร์วนั อาทิตย์เป็ นวันพระ
แทน มาทําบุญกันในวันเสาร์วนั อาทิตย์กนั ก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะการกระทําเป็ นตัว
สําคัญ ไม่ใช่วนั และเวลา วันและเวลาเป็ นเพียงจุดทีถ่ ูกกําหนดขึ้นมาให้เราได้ทาํ ความดี
กัน ถ้ามาไม่ได้ในวันขึ้นวันแรม ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ก็มาวันเสาร์วนั อาทิตย์แทน มาทําความดี
มาละบาป มาชําระจิตใจ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอน
่
เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้ชวี ติ ของเราดีข้นึ ไม่มวี ธิ ีอน่ื คนเราส่วนใหญ่มกั จะคิดว่าชีวติ จะ
ดีข้นึ เมือ่ ได้เงินทองมากขึ้น ได้ทาํ อะไรตามใจอยาก ได้ซ้อื ข้าวของต่างๆทีอ่ ยากได้ ได้ไป
ตามสถานทีต่ ่างๆทีอ่ ยากไป ได้ดม่ื ได้กนิ ได้ดูได้ฟงั สิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยากดูอยากฟัง เราก็ได้ทาํ
กันมาพอสมควรแล้ว ถ้ามันดีจริงวิเศษจริง เราก็น่าจะดีน่าจะวิเศษไปนานแล้ว จากการ
กระทําตามความอยากต่างๆ จากการมีเงินทองมากๆ แต่มนั ก็ไม่ทาํ ให้เราดี ให้เราวิเศษ
ขึ้นมาเลย
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ส่วนพระพุทธเจ้าทีพ่ วกเราเคารพนับถือกลับไม่ได้ราํ ่ รวยอะไรเลย ไม่มเี งินทองมากมาย
เหมือนพวกเรา ไม่ได้ไปเทีย่ ว ไปดู ไปฟัง ไปดืม่ ไปเล่นตามสถานทีต่ ่างๆเลย มีแต่จติ ใจ
ทีส่ งบระงับ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เปี่ ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ สงสาร
เพือ่ นมนุษย์ทต่ี กทุกข์ได้ยาก ทรงช่วยเหลือเท่าทีจ่ ะช่วยได้ ด้วยการชี้ทาง ให้แสงสว่าง
แห่งธรรม สังสอนให้
่
รู้วธิ ีดาํ เนินชีวติ ทีจ่ ะพาไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข ไปสู่ความเจริญ
อย่างแท้จริง ด้วยการเดินไปในทางธรรมทีไ่ ด้ทรงดําเนินมา พยายามลดละ ตัดความ
อยาก ความโลภต่างๆ ไม่วา่ จะได้มามากเท่าไรความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นตามสิง่ ทีไ่ ด้มา แต่
กลับมีความทุกข์มากเพิม่ ขึ้นไปตามลําดับ เพราะการไม่มอี ะไรเลยนัน้ แหละทีแ่ สนจะ
สบายทีส่ ุด แต่เราไม่รู้กนั กลับหลงคิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขกัน แล้วผลเป็ น
อย่างไร ระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่สองคน ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มปี ญั หาไม่ตอ้ งทุกข์กบั อีก
คนหนึ่ง อยู่สองคนก็ตอ้ งมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดใจกัน ห่วงกัน อยู่คนเดียวแสน
จะสบาย แต่กลับอยู่ไม่ได้ ต้องหาเพือ่ นมาอยู่ดว้ ย พอมีคู่แล้วทีน่ ้ กี ็มปี ญั หาตามมา เดีย๋ ว
ก็ขดั ใจกัน เดีย๋ วก็ทะเลาะกัน พอไม่เห็นหน้ากันก็เป็ นห่วงเป็ นใยกัน พอจากกันก็รอ้ งห่ม
ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เป็ นเพราะไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีจ่ ะแก้ความหลงของเรา ปล่อยให้ความหลงพาไป
ทุกวันนี้เราศึกษาพระธรรมคําสอน ของพระพุทธเจ้ากันบ้างหรือเปล่า ทรงสอนให้เรา
สะสมอะไร สะสมเงินทองหรือสะสมคุณงามความดี ความเมตตา ความกรุณา เราอาจจะ
คิดว่าต้องมีเงินก่อนถึงจะทําความดีได้ ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็ นความเข้าใจผิด เพราะไม่มเี งิน
ก็ทาํ ความดีได้ เช่นพระพุทธเจ้าก็ไม่มเี งิน แต่ก็ทรงทําความดีได้ ทรงตัง้ อยู่ในความ
ถูกต้องดีงาม อยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื อย่างนี้ก็เป็ นความดีงามแล้ว ไม่ไป
สร้างปัญหา สร้างความเดือดร้อน ความวุ่นวายให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะทรงตัง้ อยู่ในความสงบ
พวกเราถึงแม้จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็ยงั ไม่สามารถตัง้ อยู่ในความสงบได้ เพราะ
ความอยาก ความโลภ ความหลงของเรา คอยผลักดันให้เราออกไปสร้างปัญหาให้กับ
ผูอ้ น่ื เวลาเราอยากจะได้อะไร เราก็ไม่สนใจว่าการหาของเราจะไปสร้างความเดือดร้อน
ให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ ขอให้ได้ทาํ ตามความอยากเท่านัน้
อย่างพวกเด็กทีช่ อบแข่งรถ
มอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืน แข่งกันเต็มถนนสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์
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สร้างความหนวกหูให้กบั ชาวบ้าน ดึกๆดืน่ ๆแทนทีจ่ ะหลับจะนอนกัน กลับไปแข่งรถบน
ท้องถนนหลวง ไม่ได้คดิ ถึงความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื คิดแต่ความสุขของตนเอง พอ
อยากจะทํา คิดว่าทําแล้วสนุกมีความสุข ก็ทาํ ไป แต่ปญั หาทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาไม่คดิ กัน
เมือ่ ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื แล้วก็ตอ้ งมีการแก้ไขจัดการ มีเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจมา
จับไปปรับจับไปขัง แต่ก็ไม่เข็ดหลาบ พอออกมาก็ไปทําอีก ปัญหาของบ้านเมืองจึงมี
อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น เพราะคนในสังคมมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญา ชอบสร้างปัญหา
ให้กบั ตนเองและกับผูอ้ น่ื
แต่ถา้ ได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีท่ รงสอนให้ตงั้ อยู่ใน
ความสงบกายสงบวาจาสงบใจ สงบกายก็คอื ไม่ไปทําร้ายผูอ้ น่ื เช่นไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี สงบวาจาก็คอื ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูด
เพ้อเจ้อ ไม่พูดคํายุยงส่งเสริมให้ผูอ้ น่ื แตกความสามัคคี เป็ นการกระทําทีน่ าํ มาซึง่ ความ
เดือดร้อนทัง้ กับผูอ้ น่ื และกับตนเอง ส่วนความสงบใจก็คอื สงบระงับจากกิเลสตัณหา
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถทํากันได้ถา้ ตัง้ ใจ
ทํากัน เหมือนกับการมาวัดวันนี้ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทํากันได้ ถ้าตัง้ ใจจะมาวัดกัน แต่มคี นอีก
มากชอบบ่นว่าอยากจะมาวัดแต่มาไม่ได้ ทําไมถึงมาไม่ได้ เพราะตื่นไม่ทนั นอนดึก แล้ว
ทําไมไม่นอนแต่หวั คํา่ มาได้แต่ไม่มา แล้วก็บ่นว่ามาไม่ได้ เราสามารถทําทุกสิง่ ทุกอย่าง
ได้ทงั้ นัน้ ถ้าจะทําซะอย่าง ถ้าไม่ทาํ ก็แก้ตวั ไปเรื่อยๆ ว่าทําไม่ได้ ละความโลภไม่ได้ ละ
ความโกรธไม่ได้ ละความหลงไม่ได้ ละสุราเมรัยไม่ได้ ละการเทีย่ วกลางคืนไม่ได้ ละการ
พูดปดไม่ได้ มันจะไปยากเย็นอะไรถ้าไม่พูดซะอย่าง ถ้ารู้วา่ จะพูดปดก็ไม่ตอ้ งพูด อยู่น่งิ
เฉยๆ เอาอะไรมาปิ ดปากไว้ก็ได้ ไม่พูดเท่านัน้ ก็ไม่พูดปดแล้ว ไม่เห็นจะยากเย็นเลย อยู่
ทีค่ วามตัง้ ใจเท่านัน้ เอง เราจึงต้องตัง้ ใจทําความดี แล้วเราจะทําความดีได้ ตัง้ ใจละการ
กระทําบาป แล้วเราจะละได้ ตัง้ ใจละความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็จะละได้
เหมือนกับมีความตัง้ ใจจะมาวัดในวันนี้เราก็มาได้ ถ้าไม่มคี วามตัง้ ใจต่อให้อยากมามาก
น้อยเพียงไรก็มาไม่ได้ แต่ถา้ มีความอยากก็จะมีความตัง้ ใจ ถ้าบอกว่าอยากมาแต่มา
ไม่ได้ ก็เป็ นการโกหกตัวเอง ความจริงแล้วไม่ได้อยากมาถึงมาไม่ได้
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เพราะถ้าอยากจะได้อะไรแล้วจะไม่มอี ะไรมาขวางเราได้ มีแต่ความตายเท่านัน้ ทีจ่ ะขวาง
ได้ เพราะไม่สามารถทําได้ แต่ถา้ ตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ เราเป็ นมนุษย์
เหมือนกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านทําได้เราก็ทาํ ได้เหมือนกัน ขอให้อยากทําเท่า
นัน้ เอง ถ้าไม่อยากทําแล้วก็ทาํ ไม่ได้ ในเบื้องต้นเราจึงต้องศึกษาให้รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีด่ ี
เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ อะไรเป็ นโทษ เมือ่ รู้แล้วก็จะเกิดความอยากทําขึ้นมาเอง
เหมือนกับเวลาดูโฆษณาสินค้าต่างๆในโทรทัศน์ ว่าดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ ถ้าไม่ได้ดูเราก็จะ
ไม่รู้วา่ ดีอย่างไร ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็ นเหมือนสินค้าชิ้นหนึ่ง ถ้าไม่มกี ารศึกษา ไม่มี
การรับรู้วา่ ดีอย่างไร เราก็จะไม่รู้ แต่ศาสนาไม่ค่อยได้รบั การโฆษณาทางโทรทัศน์กนั
เพราะศาสนาไม่มกี ารซื้อขาย มีแต่ให้ฟรีๆ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็เลยไม่มรี ายได้ทจ่ี ะเอามาใช้
ในการโฆษณา ต้องอาศัยผูม้ จี ติ ศรัทธาทีจ่ ะร่วมกันบริจาคทรัพย์ทาํ การโฆษณาให้ผู ้อืน่
ได้รู้กนั แต่ก็ไม่มใี ครทํากัน ส่วนใหญ่จะชอบบริจาคทรัพย์เพือ่ สร้างวัตถุต่างๆ สร้างวัตถุ
มงคลต่างๆ ซึง่ ไม่มปี ระโยชน์อะไร มีเต็มบ้านเต็มเมือง แต่คนก็ยงั โง่เขลาเบาปัญญา ยัง
ไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์ของพระศาสนา ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ว่าประเสริฐเลิศโลกอย่างไร
ยังหลงงมงายกับเศษดินเศษขยะ
เช่นเงินทอง
ยศถาบรรดาศักดิ์ การสรรเสริญเยินยอ ความสุขทีไ่ ด้จากการเสพรู ปรสเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ
เมือ่ เปรียบเทียบกับความเลิศ ความวิเศษของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ก็เป็ น
เหมือนเศษขยะ เหมือนเศษดิน ไม่มคี ุณค่าอะไรแก่จติ ใจเลย เพราะไม่ได้ยกจิตใจให้
สูงขึ้น ให้เจริญขึ้น ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ มีแต่พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถยกฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้น ให้ประเสริฐขึ้น ให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลายได้ แต่ไม่มใี ครรู้กนั ถ้ารู้แล้วรับรองได้วา่ จะต้องเกิดความอยาก
ปฏิบตั ิ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนอย่
่
างแน่นอน แต่เป็ นเพราะว่าเรายังหลงกันอยู่ ยัง
ไม่เห็นคุณค่าของการทําความดี ของการละบาป ของการกําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจ เราจึงไม่เคยพบกับความสุขความ
เจริญทีแ่ ท้จริง พบแต่ความเจริญจอมปลอม เจริญแล้วก็เสือ่ ม ได้อะไรมาแล้วก็เสือ่ มไป
หมดไป ได้สรรเสริญแล้วเดีย๋ วก็ได้นินทา ได้ยศแล้วเดีย๋ วก็ถูกปลด ได้เงินทองแล้วเดีย๋ ว
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ก็หมดไป
ได้ความสุขจากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะแล้วก็ผ่านไปหมดไป
เหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว อย่างทีเ่ ราเป็ นกันอยู่ เมือ่ มีแต่ความอ้างว้างเปล่า
เปลีย่ วก็ตอ้ งไปหามาใหม่ หามาเพิม่ อยู่เรื่อยๆ ได้มามากน้อยเพียงไรก็ยงั อ้างว้างเปล่า
เปลีย่ วอยู่อย่างนัน้ เราได้ทาํ มาตัง้ แต่วนั เกิดจนถึงวันนี้แล้ว ถ้าจะเต็มในหัวใจก็น่าจะเต็ม
ไปนานแล้ว ถ้าจะพอก็น่าจะพอไปนานแล้ว แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ มีแต่จะสร้างความ
หิว สร้างความกระหาย สร้างความอยาก สร้างความต้องการให้มอี ยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบ
จักสิ้น
แต่สง่ิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนี
่
้ แหละ จะทําให้จติ ใจของเรามีความอิม่ มีความสุข มี
ความพอ ขอให้ทาํ จริงๆจังๆเท่านัน้ เอง อย่าสักแต่วา่ ทํา ทําพอหอมปากหอมคอ พอเป็ น
ประเพณี นานๆก็เข้าวัดสักครัง้ หนึ่ง เข้าแล้วก็ไม่ได้ทาํ อย่างจริงๆจังๆ แต่ทาํ แบบขอไปที
เพราะจิตใจไม่ได้มคี วามอยากทีจ่ ะทํา ทําเพือ่ แก้เขินอย่างนี้เป็ นต้น ขอให้ทาํ ด้วยความ
อยาก เห็นคุณค่าของสิง่ ทีเ่ ราทํา เหมือนกับเวลาทีเ่ ห็นโฆษณาสินค้าว่ามีคุณมีประโยชน์
อย่างไร เราก็ไปซื้อมันมา ขอให้ทาํ อย่างนัน้ เถิด รับรองได้วา่ จะได้สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทีใ่ ห้เรามี
ความสุขความเจริญ มีความอิม่ มีความพอ ปราศจากความทุกข์ ความวุน่ วาย ความ
กังวลใจทัง้ หลาย ทีเ่ กิดจากการกระทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนเท่
่
านัน้ คือทําดีพดู ดี
คิดดี ไม่ทาํ ความชัว่ ไม่พูดสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ถ้าคิดว่าไม่โลภ ไม่โกรธ
ไม่หลงแล้วจะอยู่ได้อย่างไร ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีท่ รงอยู่ตลอด ๔๕ ปี หลังจากที่
ทรงตรัสรู้แล้ว ก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลย อยู่ได้อย่างสบาย ด้วยความสุข ไม่มคี วาม
ทุกข์ ไม่มปี ญั หา ไม่มคี วามวุน่ วายใจ แต่พวกเราเป็ นอย่างไรกัน อยู่กนั แบบไหน อยู่
ด้วยความสุข ด้วยความสงบ หรืออยู่ดว้ ยความวุน่ วายไปกับความโลภ กับความอยาก
กับความโกรธ กับความหลง กับความเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้อาลัยอาวรณ์ กังวล
ห่วงใย เพราะเราเดินไม่ถูกทางนัน่ เอง เดินผิดทาง เห็นผิดเป็ นชอบ ทําในสิง่ ทีผ่ ดิ แทนที่
จะทําในสิง่ ทีช่ อบ
แต่วนั นี้เราได้ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ทีท่ รงสอนให้
ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ด้วยการทําความดี เช่นการเสียสละ ให้เสียสละเวลาเสียสละ
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ประโยชน์สุขให้กบั ผูอ้ น่ื บ้าง อย่างวันนี้เราได้สละเวลาสละประโยชน์สุข คือเงินทอง นําไป
ซื้อข้าวของมาถวายพระเณร เพือ่ จะได้ความสุขจากสิง่ ของทีเ่ ราซื้อมาถวาย เพราะ
พระสงฆ์องค์เจ้าต้องอาศัยพวกเราเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูนนั ่ เอง ถ้าไม่เลี้ยงดู ไม่ใส่บาตร ไม่
ทําบุญถวายทาน ท่านก็อยู่ไม่ได้ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะไม่มศี าสนาหลงเหลืออยู่ในโลก ศาสนา
จะอยู่ได้ก็ต่อเมือ่ มีการบวชพระ บวชเณร มีการศึกษามีการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า จนบรรลุเห็นธรรม บรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมา เมือ่ บรรลุแล้วก็
จะได้มาสังสอนพวกเราอี
่
กต่อหนึ่ง ให้พวกเราได้รู้ถงึ ทางทีด่ ที ง่ี ามทีช่ อบว่าเป็ นอย่างไร
พวกเราก็จะได้รบั ประโยชน์ จะได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วเราก็จะมีความร่มเย็น
เป็ นสุข ไม่มคี วามทุกข์ความกังวลใจ ความวุน่ วายใจต่างๆตามมา เราจึงควรพยายามทํา
ให้ได้ ทรงสอนให้ทาํ ความดีก็ทาํ ตาม ทําความดีอยู่เรื่อยๆ ต้องศึกษาว่าทําอย่างไร เพราะ
ไม่รู้กนั ส่วนใหญ่สง่ิ ทีเ่ ราคิดว่าดีมกั จะไม่ดี มักสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื อยู่เสมอ
จึงควรเป็ นคนว่านอนสอนง่าย ผูใ้ หญ่สงสอนอะไรควรจะเชื
ั่
่อฟัง อย่าไปดื้อรัน้ อย่าไป
คิดว่าตนเองเก่ง ตนเองฉลาดแล้ว ถ้าเก่งฉลาดจริงแล้วจะต้องไม่ทกุ ข์ ไม่วนุ่ วายใจ ต้อง
ตัง้ อยู่ในความสงบได้ ต้องบวชไปตลอดชีวติ ได้ อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าเก่ง แต่ถา้ ยังต้อง
ดิ้นรนไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ยังอยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ยังถือว่าไม่เก่ง ยังโกรธ ยังโลภ ยัง
หลงอยู่ อย่างนี้ยงั ไม่เก่ง
ถ้าเก่งจริงแล้วต้องไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ต้องเสียสละได้ ต้องให้ได้ และก็ฟงั ได้ ใคร
จะพูดอะไร มากน้อยเพียงไร จะหนักจะเบาอย่างไร ก็ฟงั ได้อย่างสบายใจ ไม่เดือดร้อน
แต่ถา้ ใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อย ก็แตะต้องไม่ได้เลย เกิดความฉุนเฉียว เกิดทิฐขิ ้นึ มา
อย่างนี้จะเรียกว่าเก่งได้อย่างไร เพราะว่าเราหลงนัน่ เอง คิดว่าเราเก่ง แต่ความจริงแล้ว
ไม่เก่ง คนเก่งรู้วา่ ตนเองยังไม่เก่ง ส่วนคนไม่เก่งคิดว่าตนเองเก่งแล้ว ก็จะไม่มโี อกาสได้
เรียนรู้เพิม่ เติม ก็จะโง่ไปตลอด แต่คนทีโ่ ง่แล้วรู้วา่ ตนเองโง่ คนนัน้ แหละจะมีโอกาสทีจ่ ะ
เก่งได้ เพราะพร้อมทีจ่ ะรับคําสอนของผู ้อืน่ พร้อมทีจ่ ะฟังการตําหนิตเิ ตียนของผู ้อืน่
แล้วนําไปแก้ไข เพราะการตําหนิตเิ ตียนของผูอ้ น่ื ด้วยเหตุดว้ ยผลด้วยความเมตตานัน้
เป็ นเหมือนกับการชี้ขมุ ทรัพย์นนั ่ เอง ขุมทรัพย์คอื อะไร คือการทําตัวเราให้ดไี ม่ให้เสีย
นัน้ เอง เวลาคนอื่นชี้วา่ เรากําลังทําในสิง่ ทีเ่ สือ่ มเสียก็เป็ นการเตือนสติ ให้รู้วา่ เรากําลัง
70

ทําลายตัวเราเอง ซึง่ เป็ นเหมือนกับชี้ขมุ ทรัพย์นนั ่ เอง เมือ่ ได้แก้ไขการกระทําทีไ่ ม่ดแี ล้ว
ความเสือ่ มเสียก็ไม่ตามมา การทีผ่ ูอ้ น่ื ตําหนิตเิ ตียนด้วยเหตุดว้ ยผลด้วยความเมตตา ก็
เป็ นเหมือนกับกระจกส่องหน้า เราจะไม่รู้วา่ หน้าตาเราเป็ นอย่างไรถ้าไม่ส่องดูในกระจก
ก่อนจะออกจากบ้านเราก็ส่องหน้าดูกระจกกันก่อนเสมอ ไม่ใช่หรือ ว่าเราได้หวีเผ้าหวีผม
แล้วหรือยัง ล้างหน้าล้างตาสะอาดแล้วหรือยัง ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหรือยัง ถ้าไม่ดู
กระจกจะไม่รู้วา่ ไม่ได้รูดซิปก็มี เดินออกไปนอกบ้านโดยไม่รู้สกึ ตัว แต่ถา้ มีผูห้ วังดีเตือน
ว่า อ้าวยังไม่ได้รูดซิปเลย โชว์อะไรอยู่อย่างนัน้ ก็เป็ นการช่วยเหลือเรา เป็ นการบอกเรา
ให้รู้ถงึ ความบกพร่องของเรา จะไปเสียหายอะไร
ถ้าบอกอย่างนี้ ก็เป็ นการบอกด้วยความเมตตา ด้วยความปรารถนาดี แต่ถา้ บอกด้วย
ความโกรธ ด้วยความเกลียด ไม่เป็ นความจริง ก็ไม่ตอ้ งไปกังวล ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน
อะไร แสดงให้เห็นถึงความตํา่ ช้าของคนทีพ่ ูดนัน่ เอง ไม่มคี วามเมตตา ไม่มปี ญั ญา พูด
ไปตามอารมณ์โกรธ เราก็ตอ้ งให้อภัย ต้องสงสาร อย่าไปโกรธ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
โกรธ เมือ่ ไม่เป็ นความจริง ก็ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน ถ้าถูกด่าด้วยคําหยาบคาย ว่าเป็ นสัตว์
ชนิดต่างๆ ว่าเป็ นสุนขั อย่างนี้ เราก็ดูตวั เรา ถามตัวเราว่า เราเป็ นสุนขั หรือเปล่า ถ้าไม่
เป็ นสุนขั เราจะไปเดือดร้อนทําไม หางเราก็ไม่มี ขนเราก็ไม่มี เราก็ไม่ได้ใช้ ๔ เท้าเดิน
เหมือนสุนขั เดินกัน เราใช้สองเท้าเดิน แล้วเราจะไปเดือดร้อนทําไม ถ้าเดือดร้อนแสดงว่า
เราบ้าตามเขา โง่ตามเขา เขามองเห็นว่าเราเป็ นสุนขั เราก็บา้ ตามเขา เห็นว่าเป็ นสุนขั
เหมือนกับทีเ่ ขาว่า ถ้าเราไม่เป็ นสุนขั เราก็ควรสงสารคนทีว่ า่ เรา คงหูหนวกตาบอด แยก
มนุษย์แยกสุนขั ไม่เป็ น แล้วจะไปเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร จะเอาตัวรอดได้อย่างไร มีแต่
จะตกทุกข์ได้ยากลําบากลําบนไปตลอดชีวติ นี้คอื การทําความดี ทําอย่างนี้ ตัง้ อยู่ใน
ความสงบขณะทีถ่ ูกตําหนิตเิ ตียน ถูกดุด่าว่ากล่าว ไม่แสดงปฏิกริ ิยาอาการทีไ่ ม่สวยงาม
ออกมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับพ่อแม่ กับครู บาอาจารย์ ทีม่ คี วามเมตตากรุณา พยายาม
อบรมสังสอนให้
่
รู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ เมือ่ ฟังแล้วไม่ถูกอกถูกใจ ก็ตอ้ งตัง้ สติไว้ แล้วก็บอก
ตนเองว่ากําลังฟังเทศน์ พ่อแม่เป็ นเหมือนพระของเรา ท่านกําลังเทศน์ให้เราฟัง
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เหมือนกับในขณะนี้ทเ่ี รากําลังฟังเทศน์กนั อยู่ เราก็ฟงั ด้วยความเคารพ น้อมเอามาพินิจ
พิจารณา สิง่ ไหนผิดเราก็จะได้รู้วา่ ผิด จะได้แก้ไขเสีย สิง่ ไหนถูกเราก็จะได้รู้วา่ ถูก จะได้
พยายามทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไป ถ้าฟังแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์ ได้พฒั นาตนให้ดขี ้นึ ให้เก่ง
ขึ้น เพราะคนเราจะสอนตนเองให้ดใี ห้เก่งเป็ นสิง่ ทีย่ าก เพราะจะชอบเข้าข้างตัวเอง
ความผิดของเราแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขา ก็จะเห็นเป็ นเพียงผงธุลี ส่วนความดีของตนแม้
จะมีเพียงเท่าผงธุลี ก็จะเห็นว่าใหญ่โตเท่ากองภูเขา เราชอบเข้าข้างตัวเอง เวลามองคน
อืน่ กลับมองกลับกัน ความดีของคนอืน่ แม้จะมีมากน้อยเพียงไรก็จะเห็นเป็ นผงธุลี ส่วน
ความชัว่ ของคนอืน่ แม้จะเป็ นเพียงเท่าผงธุลี ก็กลับเห็นใหญ่โตเท่ากองภูเขา ใจของเราจะ
เป็ นอย่างนี้ มักจะเข้าข้างตัวเองเสมอ จึงต้องอาศัยผูอ้ น่ื มาสังสอน
่
มาว่ากล่าวตักเตือน
มาตําหนิตเิ ตียน ไม่เช่นนัน้ แล้วเราจะไม่สามารถสอนตัวเราให้เป็ นคนดี พัฒนาตัวเราให้
เก่งได้เลย เราจึงต้องทําใจยอมรับคําสอนของผูอ้ น่ื ยอมฟังผูอ้ น่ื จะหนักจะเบาอย่างไร
มันไม่ทาํ ลายเราหรอก เสียงไม่สามารถทําลายหูเราได้หรอก ใครจะด่าเราขนาดไหนก็
ตาม มันก็ไม่ได้มาทําลายหูเราให้ฉีกขาดไป
แต่ใจของเรามันโง่ มันรับไม่ได้เท่านัน้ เอง เพราะไม่เคยได้รบั การอบรมสังสอน
่
จึงควร
ฝึ กรับฟังคําสอน คําดุด่าว่ากล่าวของผูอ้ น่ื ถ้าฝึ กได้แล้วจะได้รบั ประโยชน์ จึงควร
พยายามตัง้ มันอยู
่ ่ในความดี ไม่วา่ จะถูกสรรเสริญหรือนินทา ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นปกติ
อย่าไปโกรธ ไปเสียใจ เพราะเมือ่ โกรธแล้ว เสียใจแล้ว ก็จะคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี
ส่งผลเสียกลับมา แต่ถา้ รักษาใจให้น่งิ สงบเป็ นปกติ ไม่โกรธ ไม่เสียใจ เราก็จะไม่
เดือดร้อน ไม่คดิ ร้าย ไม่พูดร้าย ไม่ทาํ ร้าย เมือ่ ไม่คดิ ไม่ทาํ ไม่พูดร้ายแล้ว ผลเสียต่างๆก็
ไม่มตี ามมา นี้คอื การดําเนินชีวติ ด้วยความถูกต้องดีงาม เราต้องฝึ ก ต้องสนใจศึกษา ฟัง
ธรรมะอยู่เรื่อย ๆ มาวัดอยู่เรื่อยๆ ถ้ามาไม่ได้ก็เปิ ดหนังสือธรรมะอ่านทีบ่ า้ น เปิ ดเทปฟัง
เปิ ดแผ่นซีดฟี งั แทนก็ได้ แต่ควรจะฟังอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าไม่ได้ฟงั แล้วเราจะลืม จะมี
เรื่องอืน่ มากลบ ทําให้ลมื ธรรมะทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ไป พอลืมแล้วก็จะไม่สามารถตัง้ อยู่ใน
ความดีงามได้ จึงขอฝากเรื่องการมาวัด มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั
ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม ให้ท่านทัง้ หลายได้นาํ เอาไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องอย่างสมํา่ เสมอ
72

เพือ่ ประโยชน์สุขและความเจริญทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๓

ออกกําลังใจ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
ตลอดระยะเวลา ๕ วันทํางาน ญาติโยมก็หมดเวลาไปกับการดูแลทํานุบาํ รุงร่างกาย ด้วย
การทํามาหากิน หาเงินหาทอง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ปัจจัย ๔ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ
นอกจากนัน้ ก็ยงั ต้องหมดไปกับการรับใช้กเิ ลสตัณหาความอยาก ถ้าจิตใจยังไม่ได้รบั การ
ชําระให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ยงั ต้องอยู่ภายใต้อาํ นาจของความอยากความโลภต่างๆ เวลาก็
จะหมดไปอีกส่วนหนึ่งเพือ่ รับใช้กเิ ลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆ ซึง่ ไม่มี
ประโยชน์อะไรกับจิตใจเลย นอกจากสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจให้กบั จิตใจอยู่
ตลอดเวลา แต่เนื่องจากใจยังไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะต่อต้านต่อสูก้ บั ความโลภกับความอยาก
ต่างๆ จึงต้องคล้อยตามไป พอวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็มาทีว่ ดั กัน เพือ่
เสริมสร้างกําลังให้กบั จิตใจ ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ิ
ธรรม เป็ นเหมือนกับการออกกําลังใจ สร้างกําลังใจให้แข็งแรง มีกาํ ลังทีจ่ ะต่อต้านกับ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ชีวติ ของเราจึงต้องแบ่งเวลาให้
เหมาะสม ส่วนหนึ่งก็ตอ้ งแบ่งให้กบั การดูแลรักษาร่างกาย อีกส่วนหนึ่งก็เอามาเสริมสร้าง
กําลังใจคือสติปญั ญา ความเข้มแข็ง ความอดทน ความอดกลัน้ เพือ่ ต่อสูก้ บั กิเลส
ตัณหาทีจ่ ะฉุดลากพาเราไปสู่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ถ้ามีกาํ ลังใจคือสติปญั ญาความ
ฉลาด ขันติความอดทน ทมะความอดกลัน้ เราก็จะสามารถต่อสูก้ บั ความโลภกับความ
อยากต่างๆได้
เมือ่ เราสามารถกําจัดความโลภความอยากได้ เราจะเห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นมา
ภายในใจ อย่างทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน เพราะตลอดเวลาในชีวติ ของเรานัน้ เราไม่เคยต่อสู ้
กับความโลภกับความอยากเลย เรามักจะคล้อยตาม มักจะทําตามความอยากความโลภ
เสมอ เพราะยังไม่รู้จกั แยกแยะว่า ความอยากความโลภชนิดไหนมีความจําเป็ น ความ
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อยากความโลภชนิดไหนไม่มคี วามจําเป็ น ถ้าความอยากความโลภทีเ่ ป็ นความจําเป็ น มัน
ก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เช่นความอยากที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย
เราก็ตอ้ งไปทํางานทําการ ทํามาหากินด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต
เพือ่ จะได้มรี ายได้มาดูแลรักษาชีวติ ของเรา อย่างนี้เรียกว่าเป็ นความโลภความอยากที่
จําเป็ น ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ ส่วนความโลภความอยากทีไ่ ม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ ก็คอื ความ
อยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง แต่จะทําให้เรา
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะยืนหยัดอยู่ตามลําพัง
ต้องแสวงหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาให้ความสุขกับเราอยู่
เรื่อยๆ ทัง้ ๆทีเ่ ราคือใจของเราก็ไม่ได้พกิ ลพิการอย่างไร ใจของเราสามารถยืนหยัดอยู่
ตามลําพังได้ ไม่ตอ้ งมีลาภยศสรรเสริญสุข มาสนับสนุน มาให้ความสุข แต่เราไม่รู้กนั
เราถูกความหลงทีม่ อี ยู่ในใจ หลอกให้ไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขกันตลอดเวลา
ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยพบกับความอิม่ กับความพอ เพราะลาภยศสรรเสริญสุข
ไม่ได้เป็ นตัวทีจ่ ะทําให้จติ ใจของเรา มีความอิม่ ความพอ แต่กลับจะสร้างความหิวสร้าง
ความกระหายให้มมี ากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
ได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ ได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็
อยากจะได้วา มีเงินพันก็อยากจะได้เงินหมืน่ มีหมืน่ ก็อยากจะได้แสน มีแสนก็อยากจะ
ได้ล ้าน มีล ้านก็อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีใช้ไปอีกสิบชาติก็ไม่หมด ก็ยงั ไม่รู้จกั
อิม่ ไม่รู้จกั พอ เมือ่ ยังไม่ถงึ ความอิม่ ถึงความพอก็จะไม่พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะ
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทก่ี ารอยู่เป็ นสุข อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งมีอะไรก็มคี วามสุขได้
ความสุขชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้เมือ่ เราทําจิตใจให้สงบ ระงับจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลงต่างๆ สิง่ จําเป็ นอีกอย่างหนึ่งทีเ่ ราต้องโลภต้องอยากกันก็คอื อยากจะได้ความสงบ
สุขของจิตใจ เราต้องอยากอย่างนี้ เพราะความอยากอย่างนี้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ไม่
เป็ นโทษ เมือ่ ได้ความสงบสุขของจิตใจแล้ว เราจะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง จะพบกับ
ความอิม่ ความพอ จะสามารถอยู่เฉยๆได้ อยู่เป็ นสุข ไม่ตอ้ งดิ้นรนขวนขวายหาอะไร
ต่างๆ เพราะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่ใช่เป็ นคําตอบ ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอิม่
ความพอ เพราะความอิม่ ความพอจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เราทําจิตใจให้สงบ ระงับจาก
ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ เราจึงควรหันมาแสวงหาความสุขแบบนี้ คือความ
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สงบสุข ทีจ่ ะเกิดขึ้นเมือ่ เราได้ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้
เราทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละบาปกรรมทัง้ หลาย และกําจัดความโลภความโกรธ
ความหลง ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นไป นี่คอื หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา หน้าทีร่ องก็คอื
การทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพือ่ จะได้มกี าํ ลังวังชา มีเวลามาทําหน้าทีห่ ลัก คือการ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
การทําความดีก็มหี ลายรูปแบบด้วยกัน เริ่มต้นตัง้ แต่การมีความกตัญ�ูกตเวที สํานึกใน
บุญคุณของผูม้ พี ระคุณทัง้ หลาย ทดแทนบุญคุณตามสมควรแก่ฐานะทีจ่ ะทําได้ เช่นบิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ ผูม้ พี ระคุณทัง้ หลาย เมือ่ มีโอกาสก็ควรทดแทนบุญคุณของท่าน
ควรมีสมั มาคารวะ ความอ่อนน้อม เคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ และก็ควรรับใช้ผูอ้ น่ื ช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ตามสมควรแก่ฐานะ มีอะไรมากน้อยเพียงไร พอทีจ่ ะให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ ก็ให้ไป ถ้ามี
ทรัพย์ก็ให้ทรัพย์ ถ้ามีของใช้ทไ่ี ม่ใช้แล้ว แต่ยงั เป็ นของดีอยู่ ยังเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
ผูอ้ น่ื ก็เอาไปแจกเอาไปจ่าย อย่าสะสมเก็บไว้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร จะเกะกะบ้านช่อง
เปล่าๆ ถ้าไม่มแี ล้วจะทําให้รู้สกึ โล่งอกสบายใจ เพราะไม่ตอ้ งกังวลไม่ตอ้ งดูแลรักษา นี่
คือการกระทําความดีต่างๆ ทีเ่ ราทําได้และควรจะทํากันอยู่เสมอ ส่วนบาปกรรมท่านก็
สอนให้เราชําระ ให้เราเลิก ให้เราละ อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม เพราะการทําบาปทํา
กรรมมีแต่ผลเสียตามมาทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั เมือ่ ทําไปแล้วก็ทาํ ให้
จิตใจมีความรุ่มร้อน มีความกังวล ไม่มคี วามสุข เพราะเมือ่ ไปสร้างความเดือดร้อนไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื แล้ว เช่นไปฆ่าผูอ้ น่ื ไปลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไป
โกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ก็จะทําให้เราเป็ นคนไม่ดี เป็ นคนน่ารังเกียจ จะต้องถูกจับไป
ลงโทษ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็จะไม่สบายใจ เพราะกลัวถูกจับไปลงโทษนัน่ เอง เมือ่ ตายไป
ก็ตอ้ งไปสู่ทคุ ติ ไปเกิดในอบายภูมใิ ดภูมหิ นึ่ง ทีม่ อี ยู่ ๔ ภูมดิ ว้ ยกันคือ เดรัจฉาน เปรต
อสุรกาย นรก
เมือ่ ร่างกายสลายไปแล้ว ใจทีค่ รองร่างกายนี้ไม่ได้สลายตามไปด้วย ก็ตอ้ งไปเสวยบุญ
เสวยกรรมต่อ ถ้าเป็ นวาระของบาปกรรมทีจ่ ะส่งผล ก็จะส่งให้ไปเกิดตามชัน้ ต่างๆของ
อบาย ถ้าเป็ นวาระให้ไปเป็ นเดรัจฉาน ก็ตอ้ งเป็ นเดรัจฉาน ถ้าเป็ นวาระให้ไปเป็ นเปรต ก็
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ต้องเป็ นเปรต ให้ไปเป็ นอสุรกายก็ตอ้ งเป็ นอสุรกาย ให้ไปตกนรกก็ตอ้ งไปตกนรก ไม่มี
ใครมายับยัง้ มาหักห้ามได้ แม้แต่บญ
ุ กุศลทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ก็ไม่สามารถไปยับยัง้ ไปหักห้าม
บาปกรรมทีจ่ ะส่งผลได้ เพราะบาปกรรมกับบุญเป็ นคนละส่วนกัน บุญก็มอี านิสงส์ของ
บุญ บาปก็มอี านิสงส์ของบาป ไม่ไปลบล้างกัน เป็ นกันคนละส่วนกัน ถ้าไม่อยากไปเกิด
ในทีไ่ ม่ดี ไปเกิดในอบาย ก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งการกระทําบาป ถึงแม้ไม่ได้ทาํ บุญ ถ้าไม่ได้ทาํ
บาป อย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในทีต่ าํ ่ ถ้าทําบุญแต่ยงั ทําบาปด้วย ก็ยงั ต้องไปใช้
บาปอยู่ดี อย่าไปคิดว่าการทําบุญจะลบล้างบาปได้ เพราะเป็ นเหมือนกับยาต่างชนิดกัน
ยารักษาโรคปวดหัวก็รกั ษาได้แต่โรคปวดหัว ไม่รกั ษาโรคปวดท้องหรือโรคเจ็บตาได้ ยา
แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพ มีหน้าทีท่ าํ งานต่างกัน ฉันใดการกระทําของเราไม่วา่ จะบาป
หรือบุญ ก็มผี ลต่างกันเช่นเดียวกัน ถ้าชอบทําบุญทําทานอยู่เสมอ แต่ยงั อดทําผิดศีล
ไม่ได้ เมือ่ ตายไปแล้วพอดีเป็ นวาระของบาปทีจ่ ะส่งผล ก็ยงั ต้องไปเกิดในอบาย เช่นเกิด
เป็ นเดรัจฉานเป็ นต้น แต่เนื่องจากได้ทาํ บุญมา อานิสงส์ของบุญก็จะช่วยให้เกิดเป็ น
เดรัจฉานทีม่ รี ูปร่างสวยงาม ไม่อดอยากขาดแคลน
อย่างสุนขั ตัวน่ารักทีพ่ วกเราชอบซื้อมาเลี้ยงกัน เพราะเคยทําบุญให้ทานมาแต่ไม่ได้รกั ษา
ศีล จึงได้เกิดมาเป็ นสุนขั ทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงามอานิสงส์ของทานทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ทําให้อยู่
อย่างสุขอย่างสบาย ไม่อดอยากขาดแคลน มีคนดูแลเลี้ยงดูอย่างดี ถ้าทําบุญให้ทานแล้ว
จะไม่อดอยากขาดแคลน ไม่วา่ จะอยู่ในภพไหนชาติไหน จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ถ้า
รักษาศีลได้ ก็จะไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ถ้าได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะมีรูปร่าง
หน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส มีความพร้อมเพรียงในด้านปัจจัยเงินทองต่างๆ อยู่
อย่างสุขอย่างสบาย นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ได้เป็ นผูร้ บั รองว่าเป็ นความจริง ไม่มพี ระอรหันตสาวกแม้แต่รูปเดียวทีจ่ ะออกมาคัดค้าน
ว่าคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไม่เป็ นความจริง เป็ นความจริงทัง้ สิ้น เป็ นความจริงตาม
หลักของความจริง เช่นทําบุญได้ไปสวรรค์ ทําบาปไปตกนรกอย่างนี้เป็ นต้น ไม่มใี คร
คัดค้านในบรรดาพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
เมือ่ ก่อนตอนทีย่ งั ไม่ได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเรา เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ก็เกิดศรัทธาความเชื่อ นําเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไปปฏิ
่
บตั ิ จนบรรลุธรรมเห็น
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เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เมือ่ เห็นอย่างนัน้ แล้ว จะไปค้านว่าพระพุทธเจ้า
พูดไม่จริงได้อย่างไร มีแต่จะรับรองความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาเท่
่
านัน้ เอง
พระพุทธศาสนาจึงดํารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบนั นี้ เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําสอน
ล้วนเป็ นความจริงทัง้ สิ้น สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ได้ให้เชื่อลอยๆ ไม่รู้วา่ จริงหรือไม่จริง
เหมือนกับมีคนเอาของมาให้เราพิสูจน์ เช่นมียาวิเศษ ถ้ากินไปแล้วจะรักษาโรคทีเ่ ป็ นอยู่
ได้ เราก็สามารถทดสอบได้ดว้ ยการกินยานัน้ เข้าไป ถ้าเป็ นยาวิเศษอย่างทีเ่ ขาบอก ก็ตอ้ ง
รักษาโรคให้หายได้ เมือ่ กินเข้าไปแล้วโรคมันหาย เราก็รู้วา่ เป็ นยาทีว่ เิ ศษจริงๆ รักษาโรค
ทีเ่ ป็ นอยู่ได้อย่างจริงๆ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็สามารถนําเอาไปบอกผูอ้ น่ื ได้อย่างเต็มปาก
ว่ายานี้เป็ นยาดียาวิเศษ รักษาโรคให้หายได้จริงๆ ฉันใดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็ น
เช่นนัน้ เป็ นเหมือนยาวิเศษ เป็ นยารักษาโรคใจ คือความทุกข์ใจนัน้ เอง ความกังวลใจ
ความวุน่ วายใจ ความหวาดกลัวต่างๆ เป็ นความทุกข์ทพ่ี วกเรายังมีกนั อยู่ทกุ คน แต่เป็ น
สิง่ ทีเ่ ราสามารถรักษาให้หายได้
ถ้านําเอาธรรมโอสถคือพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเรา เราจึงต้องหมันศึ
่ กษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะ
อยู่เรื่อยๆ เพราะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็ นของปกปิ ด แต่เปิ ดเผยให้กบั
ทุกคน สามารถศึกษาได้ เหมือนกับหนังสืออืน่ ๆทีเ่ ราอ่านกัน อ่านแล้วได้รบั ความรู้ต่างๆ
ฉันใดหนังสือธรรมะก็เป็ นเช่นนัน้ อ่านแล้วเราก็ได้รบั ความรู้ ความรู้ทจ่ี ะมาช่วยกําจัด
ความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ ถ้าต้องการพ้นจาก
ความทุกข์ ก็ตอ้ งเข้าหาพระธรรมคําสอน เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะสามารถรักษา
ความทุกข์ใจได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้หมดทุกข์
ได้อย่างแท้จริง เมือ่ ได้นาํ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั แิ ล้ว รับรองได้วา่ ทุกข์
ต่างๆภายในใจจะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน
ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ก็ดี ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี ความตายก็ดี การ
พลัดพรากจากกันก็ดี จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเลย จะรู้สกึ เป็ นเรื่องธรรมดา เป็ น
เรื่องปกติ เหมือนกับวันนี้อากาศเย็นลง เราก็ไม่รู้สกึ ทุกข์กบั ความเย็นของอากาศ เพราะ
เรารู้วา่ มันเป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา เมือ่ สองวันก่อนร้อนแต่วนั นี้เย็น เราก็ไม่ได้
78

เดือดร้อนกับการเปลีย่ นแปลง ฉันใดร่างกายของเราจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร จะแก่จะ
เจ็บจะตายจะเป็ นอย่างไร เราก็จะไม่รู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องแปลกประหลาด เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้อง
ทุกข์ตอ้ งวุน่ วายใจเลย เพราะเป็ นเรื่องปกติเป็ นเรื่องธรรมดา ใจของเราไม่ได้เป็ นร่างกาย
จึงไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็เป็ นใจอยู่
อย่างนัน้ ไม่วา่ ร่างกายจะเป็ นอย่างไร ใจก็ไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย แต่เหตุทท่ี าํ ให้ท่ี
ใจวุน่ วาย ทุกข์ กังวล หวาดกลัวนัน้ เพราะใจไม่ได้รบั ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้าไป
รักษานัน่ เอง ทําให้ใจมืดบอด มีความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าร่างกายเป็ นใจ เมือ่ ใจคิดว่า
ร่างกายเป็ นใจแล้ว พออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตอ้ งมีความหวันไหว
่
คิดว่าใจจะเป็ นไป
กับร่างกายด้วย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายเจ็บแล้วยังไม่พอ ใจยังต้องเจ็บตามไปด้วย
เจ็บไปด้วยความวุน่ วายความกังวล กลัวจะรักษาไม่หาย กลัวจะตาย เป็ นความเจ็บชัน้ ที่
สอง คือเจ็บกายแล้วยังต้องมาเจ็บใจด้วย
แต่ถา้ มีธรรมโอสถอยู่ในใจแล้ว จะเจ็บเพียงครึ่งเดียว คือเจ็บทีร่ ่างกายเท่านัน้ ไม่เจ็บที่
ใจ ความเจ็บของร่างกายเมือ่ เปรียบเทียบกับความเจ็บของใจแล้วก็ต่างกันมาก ความเจ็บ
ของร่างกายนี้เป็ นเพียงเสี้ยวเดียวเท่านัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับความเจ็บของใจ เวลาใจไม่
เจ็บแล้วความเจ็บปวดของร่างกายจะมีมากน้อยเพียงไรก็จะเป็ นเรื่องเล็กน้อย เป็ นสาเหตุ
ทีท่ าํ ให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ไม่มคี วามหวันไหวต่
่
อความเจ็บความ
ตาย เพราะใจของท่านไม่ได้เจ็บไปด้วย ไม่ได้ตายไปด้วยนัน่ เอง ท่านรู้แต่พวกเราไม่รู้
พวกเรายังหลงกัน ยังมองไม่เห็น ถึงแม้จะได้ยนิ ได้ฟงั ว่าเป็ นคนละส่วนกัน ก็ยงั ไม่
สามารถแยกแยะออกจากกันได้ เพราะต้องเกิดจากการปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถึงจะเห็นได้ ปลง
ได้ ถ้าเราเชื่อว่าร่างกายไม่ใช่ใจ เชื่อว่าร่างกายต้องตายแต่ใจไม่ตาย เราก็ทดสอบดู พาไป
อยู่ในทีเ่ ปลีย่ วๆทีน่ ่ากลัวดู ดูวา่ จะเป็ นอย่างไร ถ้าใจมีธรรมโอสถก็จะไม่หวันไหว
่
ปล่อย
วางร่างกายได้ หลังจากนัน้ แล้วไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนก็เหมือนกันหมด ไม่ตอ้ งไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ ว
ทีห่ วาดกลัวอีกต่อไป เพราะเราเพียงแต่อาศัยทีเ่ ปลีย่ วทีห่ วาดกลัวให้ใจเห็นความทุกข์ ที่
เกิดจากการยึดติดอยู่กบั ร่างกาย
ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์ก็ตอ้ งสลัดความยึดติดใน
ร่างกายไป ปล่อยวางร่างกาย ถ้าจะตายก็ให้ตายไป อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด แต่จะไม่หนี
จะไม่กลัวอีกต่อไป นี่คอื การปลงนัน่ เอง เมือ่ ปลงได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วทีก่ ลัว
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อีกต่อไปก็ได้ อยู่ทไ่ี หนก็ได้ เพราะใจไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย รู้จกั ปล่อยรู้จกั วาง เห็นชัด
แล้วว่าใจกับร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน
แต่ถา้ ยังไม่ได้ไปพบกับสถานทีห่ รือพบกับเหตุการณ์ ทีท่ าํ ให้เราต้องปลงต้องวาง เราจะ
มองไม่เห็น เพราะกายกับใจยังไม่ได้แยกออกจากกันนัน่ เอง เราจึงต้องไปหาความทุกข์
ความลําบาก เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อหัดทําใจให้น่ิงเฉย ร่างกายจะเป็ นอะไรก็ให้
เป็ นไป รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้มนั จะเป็ นอย่างไรก็ให้มนั เป็ นไป ถ้าฝึ กได้แล้ว
ต่อไปไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา ไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้นกับร่างกายของคนอืน่ เราก็จะไม่ต่นื เต้น เราก็จะไม่เดือดร้อนอะไร เพราะไม่ได้ไป
ยึดไปติดนัน่ เอง แต่ถา้ ไปยึดไปติดแม้จะไม่ได้เป็ นร่างกายของเรา เช่นร่างกายของคนอืน่
ของสามีของภรรยา ของบิดามารดา ของบุตรธิดา พอมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเราก็จะวุน่ วาย
ใจเดือดร้อนใจ ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่ได้เป็ นอะไรไปกับเขาสักหน่อย ก็ยงั เดือดร้อนใจเลย แล้ว
นับประสาอะไรกับร่างกายของเรา ทีเ่ ราหลงคิดว่าเป็ นตัวเราของเราอยู่ ถ้ามันเกิดเป็ น
อะไรขึ้นมา เราจะเดือดร้อนขนาดไหน เราจะวุน่ วายขนาดไหน เราจึงควรศึกษาพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอามาปฏิบตั ิ พยายามปลงให้ได้ ปลงว่าเกิดมาแล้วต้อง
ตายต้องแก่ตอ้ งเจ็บเป็ นธรรมดา ไม่ชา้ ก็เร็ว สักวันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน คนที่
ปลงเป็ น คนทีป่ ล่อยวางได้ คนนัน้ จะอยู่อย่างสบายใจ จะตายอย่างสบายใจ ไม่วา่ อะไร
จะเกิดขึ้น จะไม่เดือดร้อน จะไม่วนุ่ วายใจ นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
สามารถทําให้กบั เราได้
ถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบตั ิ เราก็ปฏิบตั จิ ากขัน้ ตํา่ ไปสู่ขนั้ สูง ขัน้ ตํา่ ก็คอื
ปล่อยวางของนอกกายก่อน เช่นข้าวของเงินทองต่างๆ อย่ายึดอย่าติด อย่าไปเสียดาย
อย่าไปหวงแหน มีเหลือกินเหลือใช้ ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายผูอ้ น่ื เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น แล้ว
จะไม่มคี วามทุกข์ความวุน่ วายกับสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ เวลาจากไปเราก็จะไม่เสีย
อกเสียใจ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่ทกุ ข์กบั มัน แล้วก็มาฝึ กทําจิตใจให้สงบ ไหว้พระสวด
มนต์ทาํ จิตใจให้น่งิ อย่าไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พยายามอยู่กบั บทสวดมนต์ สวดไป
เรื่อยๆ สวดไปสักครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง จิตใจจะเย็นสงบสบายปล่อยวาง เพราะสิง่ ทํา
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ให้จติ ใจไม่ปล่อยวางก็คอื ความคิดนัน่ เอง พอคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็อดทีจ่ ะมีอารมณ์
กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไม่ได้ อดทีจ่ ะห่วง อดทีจ่ ะกังวล อดทีจ่ ะทุกข์ไม่ได้ แต่พอไม่ได้คดิ ถึง
ก็ไม่มอี ะไรให้ห่วงให้กงั วลให้ทกุ ข์ นี่คอื วิธีปล่อยวางในระดับต่อไป คือพยายามทําใจให้
ว่างด้วยการไหว้พระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆ ถ้าจะสวดในอิริยาบถทัง้ ๔ ก็ยงั สามารถทําได้
ถ้าสวดไปภายในใจ ไม่วา่ จะอยู่ตรงไหนทําอะไร ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ก็สวดมนต์ภายในใจไปเรื่อยๆ ใจจะได้ไม่ตอ้ งเอาเรื่องต่างๆมาแบกให้หนักอก
หนักใจ เมือ่ ได้เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า ทุกข์สง่ิ ทุกอย่างทีเ่ รามี ทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง
ได้ ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกัน สักวันหนึ่งก็ตอ้ งไปกันคนละทิศ
คนละทาง ไม่อยู่ร่วมกันไปตลอด ถ้ารู้อย่างนี้ แล้วปล่อยได้ ยอมรับได้ เราก็จะไม่ทกุ ข์
กับอะไร เวลาทีจ่ ะต้องจากเราไป นี่คอื การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เป้ าหมายก็คอื การปล่อยวางนัน่ เอง ให้รู้วา่ ไม่มอี ะไรเป็ นของเราแม้แต่ช้นิ เดียว เวลามาก็
มาตัวเปล่าๆ เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆ ใจมาตามลําพังแล้วใจก็ไปตามลําพัง เวลามาเกิดก็ได้
ร่างกาย ได้สมบัตไิ ด้ข ้าวของเงินทอง ได้คนนัน้ คนนี้ เมือ่ ร่างกายตายไป ใจก็ตอ้ งไป เอา
อะไรไปไม่ได้ เอาไปได้ก็คอื ความสุขและความทุกข์เท่านัน้ เอง ถ้ามีธรรมโอสถ ถ้ารู้จกั
ปล่อยวาง ก็จะไปอย่างสุขอย่างสบาย ถ้าไม่มธี รรมโอสถ มีแต่ความลุม่ หลง มีแต่ความ
โลภโมโทสัน ก็จะไปอย่างทุกข์ทรมานใจ นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ถ้าไม่สนใจ
ธรรมะ ก็จะต้องอยู่กบั ความทุกข์ไปเรื่อยๆ ถ้าสนใจธรรมะแล้วปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
เราก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ให้หมดไปตามลําดับจนหมดสิ้นไปได้ จนเป็ น
จิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เมือ่ จิตได้
บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มทีแ่ ล้ว เราก็ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกต่อไป ได้สาํ เร็จบรรลุภารกิจแล้ว
ต่อจากนัน้ เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตกาล ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะจิตเป็ น
ของไม่ตาย จิตจะอยู่อย่างนัน้ ไปตลอด ไม่มคี วามทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วยเลย นี่คือสิง่ ทีเ่ รา
ควรให้ความสําคัญ มีเวลาว่างอย่าไปหาความความสุขทีม่ แี ต่ความทุกข์ตามมา ความสุข
ทีเ่ กิดจากการไปเสพ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ จะทําให้เราติด เมือ่ ติดแล้วก็จะต้อง
ดิ้นรนแสวงหามันอยู่เรื่อยๆ หามาได้มากน้อยเพียงไร ก็จะไม่อม่ิ ไม่พอ แต่ถา้ เรามาทางที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มาแล้ว เราจะพบกับความอิม่ พบกับความพอ จึงขอฝากเรื่องการ
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มาวัดในวันหยุด ในเวลาว่าง เพือ่ มาสร้างกําลังใจต่อสูก้ บั ความอยาก ความยึดมันถื
่ อมัน่
ต่างๆ จะได้ปล่อยวางและหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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