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กณัฑท์ี่ ๒๗๗ 

คนดีกบัคนเกง่ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

การมาวดั มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ลดละอบายมขุ

ต่างๆ เช่นสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เป็นการบาํเพญ็บญุกศุล เพือ่ใหเ้กดิ

คุณงามความด ีทาํใหเ้ราเป็นคนด ีทีม่คุีณค่ามากกวา่คนเก่ง คนเก่งแมจ้ะสามารถหาเงนิ

หาทองไดม้าก มชีื่อมเีสยีงมาก แต่ถา้ไมด่แีลว้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะคนเก่งถา้ไม่

ดก็ีจะเอาความเก่งไปขม่เหงรงัแกผูอ้ืน่ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ยอาํนาจของความโลภความ

อยาก เพราะโดยธรรมชาตคินเราทกุคนอยากเด่นอยากดงัอยากเก่งดว้ยกนัท ัง้นัน้ ถา้เก่ง

แลว้ก็อยากจะรกัษาความเก่งความเด่นความดงัของตนไว ้ ไมต่อ้งการใหใ้ครมาลํา้หนา้

ตน มวีธิีใดทีจ่ะกาํจดัคู่แขง่ได ้ก็จะพยายามกาํจดัทกุวถิทีาง เพือ่จะรกัษาความเด่นความ

ดงัของตนไว ้ แต่ถา้เป็นคนดแีลว้จะไมก่งัวลกบัเรื่องความเด่นความดงั จะมุง่ไปทีค่วาม

สงบร่มเยน็เป็นสุขของเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ของทกุๆคนทีอ่ยู่ในสงัคม ไม่คดิเอาแต่ตน

เป็นทีต่ ัง้ เพราะอยู่ในโลกทีต่อ้งพึง่พาอาศยักนั เราอยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่กบัผูอ้ืน่ 

ตอ้งพึง่พาอาศยักนั เหมอืนนํา้พึง่เรือเสอืพึ่งป่า จะขาดกนัไมไ่ด ้ ถา้เราอยู่ดว้ยความสุข

ดว้ยความม ัง่ม ี แต่คนรอบขา้งอยู่ดว้ยความยากลาํบาก ก็จะอยู่ไมไ่ด ้ เพราะจะต่อสูก้นั

ระหวา่งคนทีม่กีบัคนทีไ่มม่ ี ถา้เป็นคนดเีวลารํา่รวยจะคดิถงึผูท้ีเ่ดอืดรอ้นลาํบากยากเยน็ 

ปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอืใหผู้ท้ีต่กทกุขไ์ดย้ากไดอ้ยู่เป็นสุข ตามแต่ฐานะทีจ่ะมไีด ้ เราจงึ

ควรใหค้วามสาํคญักบัความดมีากกวา่ความเก่ง  

คนเก่งถา้มคีวามดคีวบคู่ไปดว้ยก็จะดมีาก เพราะจะทาํประโยชนไ์ดม้าก ถา้เก่งแต่ไมม่ี

ความด ี ก็จะถูกใชไ้ปทาํลายผูอ้ืน่ สรา้งปญัหา สรา้งเรื่องราวต่างๆ ไดม้ากมายก่ายกอง 

ถา้เป็นคนดแีต่ไมเ่ก่ง อย่างนอ้ยก็จะไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง 

เพราะความดเีป็นเหตนุาํความร่มเยน็เป็นสุขมาใหต้นเองและผูอ้ืน่ คนดมีลีกัษณะ
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อย่างไร มคีวามเมตตากรุณาไมตรีจติ ต่อเพือ่นสตัวเ์พือ่นมนุษยร่์วมโลก มคีวาม

ปรารถนาด ี ทีจ่ะใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข ตนเองปรารถนาอะไรก็คดิวา่ผูอ้ืน่มคีวามปรารถนา

เหมอืนกนั ปรารถนาความสุขก็คดิวา่ผูอ้ืน่ก็ปรารถนาความสุขเหมอืนกนั เวลาจะทาํอะไร

ก็จะระมดัระวงัไมใ่หไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นกบัผูอ้ืน่ เพราะคนเรามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ดูแลรกัษาชวีติร่างกายของตน ตอ้งทาํมาหากนิ หารายไดเ้พือ่ปจัจยัท ัง้ ๔ ทีส่าํคญัต่อการ

ดาํรงชพี แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งไปเบยีดเบยีนสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ทกุคนสามารถ

หากนัไดด้ว้ยความสุจริตถูกตอ้งดงีาม ถงึแมจ้ะแขง่ขนักนั ก็แขง่กนัในกรอบของกฎและ

กตกิา เช่นนกักฬีาทีแ่ทจ้ริงทีแ่ขง่อยู่ในกรอบของกฎกตกิา ไมล่ะเมดิกฎกตกิาเหมอืน

นกักฬีาบางคน ทีใ่ชย้าเสริมบาํรุงกาํลงั ทีก่ฎกตกิาหา้มไว ้ถา้ทาํอย่างน้ีก็แสดงวา่เป็นคน

ไมด่ ีถงึแมจ้ะไดเ้หรียญทองมา ก็ไมไ่ดม้าดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง ไมสุ่จริต ไมภ่าคภูมใิจ ไมสุ่ข

ใจ สูค้นทีแ่ขง่อยู่ในกฎกตกิาไมไ่ด ้ แมจ้ะแพก้็มคีวามสุขใจ เพราะมนีํา้ใจของนกักฬีา รู ้

วา่การแขง่ขนัย่อมมแีพม้ชีนะเป็นธรรมดา แต่ถา้อยู่ในกรอบของกฎกตกิาแลว้ ถอืวา่ชนะ

ดว้ยกนัท ัง้สองฝ่าย ท ัง้ผูช้นะและผูแ้พ ้แต่ถา้ผูช้นะไมอ่ยู่ในกรอบกตกิา ผูช้นะนัน่แหละ

คอืผูแ้พ ้ แพภ้ยัตนเอง คอืความทจุริต ความไมซ่ือ่สตัย ์ เป็นคนไมม่ศีีลไมม่สีตัย ์ ไมม่ี

สุจริต แต่คนทีแ่พด้ว้ยความซือ่สตัยสุ์จริตจะเป็นผูช้นะดว้ยความด ี 

เราจงึอย่าดูทีก่ารแพช้นะ ความรํา่รวยมชีื่อเสยีง มคีนสรรเสริญเป็นหลกั ใหดู้ทีค่วามดี

เป็นหลกั ใหดู้วา่ทาํในสิง่ทีด่ทีีถู่กตอ้งหรือไม ่ถา้ทาํแมจ้ะไมร่ํา่รวย ไมม่ตีาํแหน่งสูงๆ ไม่

มใีครยกย่องสรรเสริญเยนิยอ ก็ไม่เป็นไร เพราะจะมคีวามสุขมากกวา่คนทีไ่มม่คีวามด ี

แมจ้ะมเีงนิทองมาก มตีาํแหน่งสูง มคีนยกย่อง แต่จะไมม่คีวามภูมใิจอิม่เอบิใจ เพราะ

ความดเีท่านัน้ทีจ่ะทาํใหม้ไีด ้ ถงึแมว้า่ผูอ้ืน่จะไมรู่ว้า่เราไดท้าํความดเีป็นคนด ี ไมม่ใีคร

ยกย่องสรรเสริญ แต่เราจะมคีวามสุขความภูมใิจ เพราะรูว้า่เราเป็นอย่างไร ส่วนคนไมด่ี

นัน้ ถงึแมจ้ะมคีนยกย่องสรรเสริญเยนิยอ ใหร้างวลัมากนอ้ยเพยีงไร แต่ตวัเขาเองจะ

รูอ้ยู่ในใจวา่เขาไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีผู่อ้ืน่ยกย่องเลย จะมคีวามสุขใจความภูมใิจไดอ้ย่างไร 

จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งความดใีหเ้ป็นคนดเีป็นหลกั ใหถ้อืความเก่งเป็นเรื่อง

รองลงมา ทาํไปตามกาํลงัความสามารถเทา่ทีจ่ะทาํได ้ จะเก่งหรือไมเ่ก่งไมส่าํคญัเท่าไร 

เพราะใจไมไ่ดอ้าศยัความเก่งใหสุ้ขใหเ้จริญ แต่อาศยัความด ีเช่นบญุกศุล ความซือ่สตัย์
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สุจริต เป็นเหตพุฒันาจติใจขึ้นไปเรื่อยๆจนถงึจดุสูงสุด ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้ฒันากนั อาศยัความเก่งเป็นเครื่องมอืในการเผยแผ่ความดี

ต่างๆใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้มที ัง้ความดแีละความเก่งก็จะสามารถเผยแผ่ไดม้าก ถา้มแีต่ความดี

ไมม่คีวามเก่ง ก็จะไมส่ามารถเผยแผ่ไดม้าก เหมอืนพระพทุธเจา้ทีม่ที ัง้ความดแีละความ

เก่ง สามารถเผยแผ่อบรมส ัง่สอนสตัวโ์ลกไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

ส่วนพระอรหนัตสาวกก็มคีวามเก่งต่างกนั แต่มคีวามดเีท่ากนั ความดหีมายถงึเป็นผูส้ิ้น

กเิลส ไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ตัง้อยู่ในศีลในธรรม ความซือ่สตัยสุ์จริต มคีวามเมตตา

กรุณาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามอดทนอดกล ัน้ น้ีคอืคุณสมบตัขิองคนด ีทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกมเีหมอืนๆกนั แต่ความเก่งความสามารถมแีตกต่างกนั จงึเผยแผ่ไดไ้ม่

เท่ากนั ในสมยัน้ีจงึมพีระเกจอิาจารยท์ีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั ในการปลูกฝงัศรทัธา

ความเชื่อใหก้บัผูอ้ืน่ บางทา่นก็มลูีกศิษยลู์กหาเป็นจาํนวนมาก บางท่านก็มจีาํนวนนอ้ย 

เป็นเพราะมคีวามเก่ง ความสามารถไมเ่ท่ากนั แต่ความดมีเีท่ากนัถา้เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 

มคีวามดเีท่ากนัหมด ความดน้ีีแหละทีท่าํใหจ้ติใจของท่านมคีวามสุข ไมม่คีวามทุกข ์

ไมใ่ช่ความเก่ง เพราะไมส่ามารถทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ตอ้งความดเีท่านัน้ถงึจะ

ทาํได ้ความเก่งทาํใหห้ลดุพน้จากความยากจนได ้สามารถหาเงนิหาทองมาไดเ้ป็นจาํนวน

มาก มอีาหาร มทีีอ่ยู่อาศยั มยีารกัษาโรค มเีสื้อผา้อาภรณ์อนัประณีตได ้ เรื่องของ

ร่างกาย เรื่องปจัจยั ๔ ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะความเก่งความสามารถ แต่ใจเป็นอย่างไรนัน้

อกีเรื่องหน่ึง ถา้หามาดว้ยความไมถู่กตอ้ง ไมซ่ือ่สตัยสุ์จริต ใจจะไมม่คีวามสงบ ไม่

ร่มเยน็เป็นสุข ไมอ่ิม่เอบิใจ ไมภู่มใิจ มแีต่ความกงัวลถา้ไปทาํผดิ กลวัผูอ้ืน่รูว้า่หาเงนิหา

ทองมาดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ไมด่งีาม ไมอ่ยู่ในกรอบของกฎกตกิา ไมอ่ยู่ในกรอบของ

ศีลธรรมของกฎหมาย  

จงึอย่าไปหลงประเดน็ อย่าไปคดิวา่การมเีงนิทอง มตีาํแหน่งสูงๆ เป็นสิง่สาํคญั ทีต่อ้งหา

มาทกุวถิทีาง อย่างน้ีเป็นความหลง จะไมพ่าไปสู่ความสุขและความเจริญ แต่จะพาไปสู่

ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ถา้หามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้งท ัง้ทางกฎหมายและศีลธรรม จะมแีต่

ความสุขมแีต่ความเจริญ ชวีติเราเป็นอย่างน้ี เราจงึควรทาํความเขา้ใจวา่หนา้ทีข่องเราที่
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แทจ้รงินัน้ คอืการสรา้งความด ีไมแ่ขง่ขนัต่อสูก้บัผูอ้ืน่ เพือ่ใหเ้ด่นใหด้งั แต่ต่อสูก้บัสิง่ที่

ไมด่ทีีม่อียู่ในใจ ซึง่มอียู ่๒ ฝ่ายดว้ยกนั ทีต่่อสูก้นัอยู่ตลอดเวลา คอืผูด้กีบัผูร้า้ย ผูด้กี็

คอื คดิด ี พูดด ี ทาํด ี ผูร้า้ยก็คอื คดิไมด่ ี พูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี เช่นความโกรธ เป็นผูร้า้ย 

เวลาโกรธแลว้จะคดิไมด่ ี เวลาโกรธใครก็จะเกลยีด จะสาปแช่ง ด่าวา่ภายในใจ ถา้ไม่

ระมดัระวงัไมม่สีตยิบัย ัง้ ก็จะด่าวา่ดว้ยวาจา ถา้ยงัไมม่สีตยิบัย ัง้อกี ก็จะไปทาํรา้ยผูอ้ืน่

ดว้ยวธิีการต่างๆ เช่นเดยีวกบัความโลภ ก็เป็นผูร้า้ยเหมอืนกนั เพราะเมือ่อยากจะได ้

อะไรมากๆ ก็จะไมค่าํนึงถงึความถูกตอ้งดงีาม ขอใหไ้ดใ้นสิง่ทีต่อ้งการเท่านัน้ จะไปทาํ

ผดิศีลผดิธรรม ทาํผดิกฎหมายก็ทาํ ดงัเป็นขา่วทีป่รากฏอยู่ในหนงัสอืพมิพท์กุๆวนั ก็

เป็นเพราะไมส่ามารถต่อสูก้บัผูร้า้ยทีอ่ยู่ในจติใจของตนได ้ ปลอ่ยใหฉุ้ดกระชากลากพา 

ใหไ้ปพูดไปทาํ ในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งไมด่งีามนัน่เอง พระพทุธเจา้จงึสอนใหต่้อสูก้บัตวัเรา

เป็นหลกั อย่าไปต่อสูก้บัคนอืน่ สูก้บัคนอืน่เป็นรอ้ยเป็นแสนเป็นลา้น ชนะเป็นรอ้ยเป็น

แสนเป็นลา้นก็สูช้นะตวัเราเองไมไ่ด ้ ถา้เราชนะก็ไปสรา้งความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาท

ใหก้บัผูแ้พ ้ถา้เราแพเ้รากจ็ะอาฆาตพยาบาทโกรธแคน้ผูช้นะ ถา้ชนะตวัเราได ้ชนะความ

โลภ ความโกรธ ความหลงได ้ใจเราจะสงบร่มเยน็เป็นสุข  

ทกุวนัน้ีทีจ่ติใจเราวุน่วายกนัก็เพราะความหลงน้ีเอง หลงกบัเรื่องราวต่างๆ วา่วเิศษอย่าง

นัน้อย่างน้ี จะนาํความสุขความเจริญมาให ้ เช่นเงนิทอง ยศถาบรรดาศกัดิ์ ตาํแหน่ง

ต่างๆ ความสรรเสริญเยนิยอ ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่ว ไปกนิ ไปดืม่ ไปทาํอะไร

ต่างๆ ทางศาสนาวา่เป็นความหลงท ัง้สิ้น ถา้จติใจมคีวามปรารถนา อยากจะไดล้าภยศ

สรรเสริญสุข ก็แสดงวา่กาํลงัหลงอยู่ กาํลงัไปผดิทาง ไมไ่ดไ้ปสู่ความสุขและความเจริญ 

แต่จะไปสู่ความทกุขแ์ละความหายนะต่อไป เราจงึตอ้งต่อสูไ้มใ่หไ้ปแสวงหาสิง่เหลา่น้ี 

ตอ้งแสวงหาความดงีาม ความซือ่สตัยสุ์จริต ควรแสวงหากนัใหม้ากๆ มมีากเท่าไรจติใจ

ก็จะเจริญมากขึ้นเท่านัน้ เราจงึตอ้งต่อสูก้บัความโลภ กบัความโกรธ กบัความหลง ถา้

เราชนะเราจะมคีวามสุข เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมไ่ดต่้อสู ้

กบัใคร ท่านต่อสูก้บัตวัของท่านเอง ท่านชนะตวัของท่านเอง แลว้ท่านก็ไดผ้ลอนัเลศิอนั

วเิศษจากการต่อสูน้ี้ คอื ไดพ้บกบัความสงบสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสงบสุขทีถ่าวร ไมต่อ้งไป

เกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปทกุขก์บัการแก่ การเจ็บ การตาย การพลดัพรากจากกนั น้ีแหละ
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คอืเป้าหมายทีแ่ทจ้ริงของชวีติของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทีเ่ราตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพ

นอ้ยภพใหญ่ ก็เพราะเราแสวงหาความสุขแบบน้ีกนั ไมรู่ว้า่กาํลงัถูกความหลงหลอก ให ้

ไปหาความสุขทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุข ์ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราแสวงหามนัไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน ไดม้าแลว้ก็ตอ้งหมดไป เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตาม  

เวลาทีไ่ดม้าใหม่ๆ  ก็จะมคีวามสุขสกัระยะหน่ึง หลงัจากนัน้ก็จดืจางหายไป ในทีสุ่ดความ

ทกุขก็์จะมาแทนที ่ จะเป็นเรื่องเงนิทองกด็ ี เรื่องตาํแหน่งฐานะต่างๆก็ด ี เรื่องการ

สรรเสริญก็ด ี เรื่องความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ด ี ลว้นจะตอ้ง

หมดไปตามสภาพ มีการเจริญย่อมมีการเสือ่มเป็นธรรมดา เป็นของคู่กนั เวลาเสือ่มนัน้

แหละจะทกุขท์รมานจติใจมาก ขณะทีย่งัไมเ่สือ่มก็สรา้งความทกุข ์ ความกงัวลใจอยู่

ตลอดเวลา เพราะไมรู่ว้า่เมือ่ไรจะเสือ่ม เมือ่ไรจะเกดิขึ้น ก็คอยห่วงคอยกงัวลอยู่

ตลอดเวลา เป็นสิง่ทีเ่ราไมค่วรไปเกี่ยวขอ้งดว้ย อย่าไปปรารถนา อย่าไปอยากไดม้า

ครอบครอง แต่ก็ปฏเิสธไมไ่ดว้า่ถา้เราทาํความด ีมคีวามรูค้วามสามารถ สิง่เหลา่น้ีก็ตอ้ง

มาเป็นธรรมดา เราทาํงานทาํการดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งรํา่รวยขึ้นมา มี

เงนิมทีอง มตีาํแหน่ง มคีนยกย่องสรรเสริญเยนิยอ มคีวามสามารถหาความสุขจากรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆได ้ เราตอ้งไมไ่ปหลงยดึตดิกบัมนั ไมไ่ปอาศยัมนัให ้

ความสุขกบัเรา ถา้ใครจะใหต้าํแหน่งใหอ้ะไรมา ก็รบัไวไ้มใ่หเ้สยีมารยาท แต่ไมไ่ปยดึตดิ

วา่เป็นของเรา จะไปเมือ่ไรก็พรอ้มทีจ่ะใหไ้ปไดท้นัท ี เงนิทองก็เช่นเดยีวกนั จะไมเ่อาเงนิ

ทองมาซื้อความสุข แต่เอามาดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย ใหอ้ยู่ไดไ้มเ่ดอืดรอ้น จะไดไ้มม่ี

ความกงัวลกบัเรื่องเงนิทอง จะหมดไปมากนอ้ยเพยีงไรก็จะไมเ่ดอืดรอ้น  

แต่ถา้ยดึตดิกบัเงนิทอง ยดึตดิกบัตาํแหน่ง ก็จะเป็นปญัหา ถา้หลงใชเ้งนิใชท้องอย่าง

ฟุ่มเฟือย เพราะมคีวามสุข หารูไ้มว่า่ยิง่ใชไ้ปมากเท่าไร ก็จะตดิเป็นนิสยัไมด่ไีป เวลาไม่

มเีงนิทองก็จะเดอืดรอ้น ท ัง้ๆทีเ่งนิทองทีจ่ะดูแลร่างกายก็มอียู่พอเพยีง แต่ไมม่เีงนิทองที่

จะใชแ้บบฟุ่มเฟือย ก็จะไมม่คีวามสุข เคยกนิ เคยเทีย่ว เคยเลน่อยู่ตลอดเวลา พอไม่ได ้

กนิ ไมไ่ดเ้ทีย่ว ไมไ่ดเ้ลน่ ก็จะไมม่คีวามสุข มแีต่ความหงดุหงดิใจ มแีต่ความทกุขใ์จ 

ต่างกบัคนทีไ่มไ่ดใ้ชเ้งนิทองแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบฟุ่มเฟือย ใชเ้ฉพาะสิง่ทีจ่าํเป็น เช่นซื้อ
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อาหารมารบัประทาน ดูแลรกัษาเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย มเีสื้อผา้ไวใ้ส่พอเพยีง มบีา้นอยู่ 

อย่างน้ีก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ไมม่เีงนิออกไปเทีย่วก็อยู่บา้นได ้ ไมม่เีงนิซื้อขา้วซื้อของทีไ่ม่

จาํเป็นก็อยู่บา้นเฉยๆได ้ ไม่เดอืดรอ้นอะไร น้ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งต่อสู ้ คอื ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงนัน่เอง ถา้ชนะมนัไดห้รืออย่างนอ้ยก็ใหอ้ยู่ในกรอบของความพอด ี

เราก็จะไมวุ่น่วายเหมอืนกบัคนทีไ่มม่คีวามพอด ี ปลอ่ยใหไ้หลไปตามกระแสของความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะตอ้งไปมปีญัหา มเีรื่องมรีาวอยู่ตลอดเวลา ไมรู่จ้กัจบจกั

สิ้น ถา้ชนะความโลภ ความโกรธ ความหลงไดแ้ลว้ รบัรองไดว้า่จะไมม่อีะไรทีจ่ะวเิศษ

เท่า เพราะจติใจจะสงบร่มเยน็เป็นสุขไปตลอด จะยากดมีจีนอย่างไรก็จะไมเ่ดอืดรอ้น 

ถา้จะตายใจก็ไมม่คีวามทกุขก์บัความตาย ความเป็นความตายจะไมก่ระทบกบัจติใจ ที่

ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง จะทกุขย์ากลาํบากขนาดไหน ก็จะไมก่ระทบกบั

จติใจ ทีป่ราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะไมไ่ดย้นิดยีนิรา้ยกบัอะไรแลว้ 

ใจสามารถรบักบัทกุสภาพได ้ ไมว่า่จะรวยจะจน จะเป็นจะตาย เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นไปกบั

สภาพต่างๆนัน่เอง  

สภาพต่างๆก็เป็นไปตามเรื่องของเขา เหมอืนกบัตอนน้ีพระอาทติยข์ึ้นมามแีสงสวา่ง ใจก็

ไมไ่ดไ้ปมอีะไรกบัแสงสวา่งทีป่รากฏขึ้นมา เวลาเยน็พระอาทติยต์กลบัฟ้าไปไมม่แีสง

สวา่ง ใจก็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นอะไรกบัความมดืทีต่ามมา ใจเป็นอย่างน้ี ถา้รูจ้กักาํจดัความ

โลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ ใจจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัสภาพต่างๆ ของผูอ้ืน่หรือของตวั

เรา เช่นร่างกายของเรา จะไมส่่งผลอะไรใหก้บัใจ น้ีคอืเป้าหมายของชวีติของเราทีเ่ราควร

ไปใหถ้งึ เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะเลศิทีจ่ะวเิศษ เท่ากบัการไดไ้ปถงึจดุน้ี เหมอืนกบัที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไปถงึ เป็นจดุทีจ่ะใหเ้ราพบกบั

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีไ่ม่มคีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย เป็นความสุขทีถ่าวรตลอด

อนนัตกาล น้ีคอืสิง่ทีเ่ราสามารถมอบใหก้บัตวัเราได ้ ถา้เรารูแ้ลว้เราเขา้ใจ แลว้ เราก็

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ต่อสูก้บัความหลงทีพ่ยายามฉุดลาก ใหเ้ราไปหาลาภยศสรรเสริญสุขกนั 

ดงึใจเราเขา้หาธรรมะกนั หาความดงีาม ความเมตตากรุณา หาความซือ่สตัยสุ์จริต 

ความสงบทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิ เจริญปญัญา พยายามดงึใจใหม้าทางน้ีให ้

ได ้ ถา้ดงึมาไดแ้ลว้จะไดพ้บกบัสิง่ทีด่ทีีง่าม แต่ถา้ไมส่ามารถดงึมาได ้ ใจก็จะตอ้งไป
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ระหกระเหนิ ไปเผชญิกบัความทกุข ์ ความวุน่วายกบัปญัหาต่างๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น การ

กระทาํเหลา่น้ีเป็นหนา้ทีข่องเรา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ อตัตา ห ิ อตัโน นาโถ 

ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน หมายความวา่ งานน้ีเป็นงานของเรา ผูอ้ืน่ทาํแทนเราไมไ่ด ้พ่อแมท่าํ

แทนเราไมไ่ด ้ครูบาอาจารยท์าํแทนเราไมไ่ด ้ท่านมแีต่หนา้ทีส่อนเรา บอกเราใหท้าํความ

ด ี ใหล้ะความชัว่ ใหก้าํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ แต่

ท่านทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ ถา้ทาํใหเ้ราไดป่้านน้ีพวกเราก็สบายกนัไปหมดแลว้ เพราะจะมใีครมี

ความสามารถเท่ากบัพระพทุธเจา้ได ้ สิง่ทีท่รงสามารถทาํใหก้บัพวกเราไดก้็คอื ใหแ้สง

สวา่งชี้ทางเท่านัน้เอง  

เช่นเดยีวกบัพ่อแมท่ีม่คีวามรกัความปรารถนาด ี มคีวามเมตตาต่อลูกๆ ก็ชี้ทางสอนลูก

อยู่ตลอดเวลา ใหท้าํความด ีใหล้ะบาป ใหต่้อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ที่

ตวัเราวา่จะนาํเอาไปปฏบิตัไิดห้รือไม ่ ถา้นาํไปปฏบิตัไิดเ้ราก็จะสบายแต่ ถา้เอาไปปฏบิตัิ

ไมไ่ด ้เราก็จะตอ้งแบกความทกุข ์แบกปญัหา แบกความวุน่วายต่อไป อยู่ทีต่วัเราเท่านัน้

ไมไ่ดอ้ยู่ทีผู่อ้ืน่ ถา้เราเหน็วา่อยู่ทีต่วัเรา เราก็ตอ้งสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิขึ้น อย่าเป็น

คนอ่อนแอ อย่ากลวัความทกุขย์ากลาํบาก อย่ากลวัการต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ถงึแมจ้ะทกุขจ์ะยากจะลาํบากอย่างไร ก็ขอใหค้ดิวา่เป็นเหมอืนกบัการผ่าตดั 

เรามโีรครา้ยแรงอยู่ในร่างกาย การทีจ่ะหายจากโรคไดต้อ้งใหห้มอผ่าตดั ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็

จะตอ้งตาย เราไมม่ทีางเลอืก ถา้ผ่าถงึแมจ้ะเจ็บบา้ง แต่เมือ่แผลหายแลว้โรคหายแลว้เรา

ก็จะสบาย ฉนัใดการต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เป็นเหมอืนกบัการผ่าตดั 

เพราะทกุขท์รมานใจมาก ทกุครัง้ทีอ่ยากจะกนิอะไรแต่รูว้า่ไมจ่าํเป็น เราก็ตอ้งต่อสูก้บั

มนั เช่นอยากจะดืม่สุราอย่างน้ี เรารูว้า่มนัไมม่คีวามจาํเป็นกบัร่างกาย มแีต่โทษ แต่เรา

ตดิมนัเสยีแลว้ เวลาไดด้ืม่ก็มคีวามสุข ถา้ไมไ่ดด้ืม่ก็ทรมานใจ ยอมทรมานใจไปสกั

ระยะหน่ึงดกีวา่ เพราะเมือ่เราสามารถยบัย ัง้ไมด่ืม่สุราไดแ้ลว้ ความทกุขท์รมานใจก็จะ

หายไปหมด หายไปพรอ้มกบัความอยากดืม่สุรา เช่นเดยีวกบัเรื่องอืน่ๆ อยากจะซื้อของ

ฟุ่มเฟือย อยากจะไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ก็เช่นเดยีวกนั เวลาอยากจะไปแลว้มนัแสน

ทรมานใจถา้ไมไ่ดไ้ป แต่ถา้ฝืนต่อสูไ้ปจนความอยากหายหมดแลว้ ก็จะไมวุ่น่วายใจอกี

ต่อไป 
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การแกป้ญัหาใจเป็นอย่างน้ี ตอ้งทกุขต์อ้งเจ็บเป็นธรรมดา แต่เมือ่ผ่านไปแลว้ จะสบาย

ไปตลอด เมือ่ไม่ดืม่สุราแลว้ ก็ไมต่อ้งไปซื้อสุรามาดืม่ เมือ่ไมอ่อกไปเทีย่ว ไมซ่ื้อของ

ฟุ่มเฟือย ก็ไมต่อ้งออกไปหาเงนิมาเทีย่วมาซื้อของฟุ่มเฟือย เพยีงแต่เวลาทีต่่อสูจ้ะ

ลาํบากหน่อยเท่านัน้เอง แต่ไมสุ่ดวสิยัและไมน่าน ไมช่า้ก็เร็ว ความทกุขท์รมานทีเ่กดิ

จากการต่อสูก้็จะหมดไป ถา้ความโลภ ความโกรธ ความหลงไดถู้กทาํลายจนหมดสิ้นไป

แลว้ เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมต่อ้งมเีงนิทอง แต่มคีวามสุขมากกวา่มหาเศรษฐ ี

เป็นสิง่ทีร่บัรองได ้ พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกไดร้บัรองมาแลว้ เป็นความจริง จงึ

ขอใหม้คีวามเชื่อม ัน่ในการทาํความด ี ในการต่อสูก้บัความเลวรา้ยท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในจติ

ในใจของเรา คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ขอใหเ้ชื่อวา่เราสามารถเอาชนะมนัได ้

ถา้มคีวามตัง้ใจ มคีวามอดทน สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งเป็นผูช้นะอย่างแน่นอน จงึขอฝาก

เรื่องการสรา้งความดต่ีอสูก้บัความชัว่น้ี ใหน้าํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขที่

จะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๘ 

ความรูท่้วมหวัเอาตวัไม่รอด 
๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

เป็นทีท่ราบกนัดอียู่วา่ บญุบารมเีป็นเหตเุป็นผูส้รา้ง ใหเ้ราเป็นอย่างทีเ่ราเป็นกนัอยูท่กุ

วนัน้ี บญุบารมทีีไ่ดส้ะสมมาไมเ่ท่าเทยีมกนั เราจงึมฐีานะแตกต่างกนั มทีรพัยส์มบตัเิงนิ

ทองมากนอ้ยต่างกนั รูปร่างหนา้ตาสวยงามต่างกนั สตปิญัญาความรูค้วามฉลาดต่างกนั 

ความขยนัหม ัน่เพยีรความเกยีจครา้นต่างกนั ไมไ่ดม้าจากบดิามารดา บดิามารดาไม่

สามารถมอบใหก้บัเราได ้ มอบใหไ้ดก้็คอืร่างกาย อาการ ๓๒ แต่จะสวยจะงาม จะน่า

เกลยีดน่ากลวั ก็ขึ้นอยู่กบับญุบารมทีีไ่ดบ้าํเพญ็ในอดตีชาต ิ ถา้บาํเพญ็มากก็จะไดส้ิง่ทีด่ี

มาก ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็ก็จะไมไ่ด ้เช่นไดรู้ปร่างหนา้ตาผวิพรรณผ่องใส ไดท้รพัยส์มบตัขิา้ว

ของเงนิทอง ทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ทานบารมีคอืการให ้ ใหใ้นสิง่ทีม่อียู่ เหลอืกนิเหลอืใช ้

ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเก็บเอาไว ้ ก็ใหผู้อ้ืน่ไป ใหผู้อ้ืน่ไดร้บัประโยชน ์ ไดร้บัความสุข 

ถา้ไมม่เีงนิไมม่ทีองก็ไมต่อ้งไปหามาบาํเพญ็ทานบารม ีทาํบารมอีย่างอืน่แทน เพราะมอียู่

ถงึ ๑๐ ประการดว้ยกนั ทานบารมมีไีวส้กดัก ัน้ความโลภ ถา้ไมม่เีงนิทองแต่อยากจะทาํ

ทาน ก็ตอ้งไปหาเงนิหาทองมาทาํ อย่างน้ีก็เกดิความโลภขึ้นมา ก็ไมถู่ก เพราะเราควรจะ

ขจดัความโลภ ถา้มอีะไรก็ใหไ้ป ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้ง  

ควรบาํเพญ็บารมลีาํดบัต่อไป คอืศีลบารมี ถา้ไมเ่คยรกัษาศีลก็เริ่มรกัษากนั ละเวน้จาก

การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เป็น

บารมทีีบ่าํเพญ็กนัไดโ้ดยไมต่อ้งมเีงนิมทีอง บาํเพญ็ไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน อยู่

ในวดัก็บาํเพญ็ได ้ อยู่นอกวดัก็บาํเพญ็ได ้ เพราะศีลไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระ ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่ดั แต่อยู่

ทีใ่จของเรา ถา้ต ัง้ใจจะรกัษาศีลก็ตอ้งรกัษาใหไ้ด ้ เพือ่จะไดม้ศีีล ไมล่ะเมดิขอ้หา้มท ัง้ ๕ 

ขอ้ อานิสงสข์องศีลก็จะทาํใหไ้ดเ้กดิในสคุติ ไมต่อ้งเกดิในอบาย เกดิเป็นเดรจัฉาน ไป

ตกนรก จะมแีต่ภพชาตทิีด่ ี เกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล
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ตามลาํดบั เราจงึมฐีานะแตกต่างกนั บางคนก็ยงัรกัษาศีลไมไ่ด ้ บางคนก็รกัษาไดเ้ฉพาะ

วนัพระ บางคนก็รกัษาศีลไดต้ลอด บางคนก็บวชได ้ บวชเป็นพระ บวชเป็นชไีด ้ บารมี

ต่างๆเหลา่น้ีจะทาํใหเ้ราเจริญกา้วหนา้ พฒันาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึระดบัของ

พระพทุธเจา้พระอรหนัตท์ ัง้หลาย ก็เกดิจากการบาํเพญ็บารมต่ีางๆน้ีเอง จงึไมค่วร

มองขา้มการบาํเพญ็บารมตีามกาํลงัฐานะของเรา นอกจากทานบารม ีศีลบารมแีลว้ ลาํดบั

ต่อไปก็ควรจะบาํเพญ็ เนกขมัมบารมี การละเวน้จากการหาความสุข จากการเสพรูป

เสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะต่างๆ ดูหนงั ดูละคร ฟงัเพลง เตน้ราํ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีท่าํให ้

เจริญกา้วหนา้ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีถ่าวร เป็นความสุขช ัว่ขณะ ไดเ้สพไดส้มัผสัแลว้ก็ทาํ

ใหต้ดิความสุขแบบน้ีไป  

ถา้วนัไหนไมไ่ดเ้สพก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา เป็นเหมอืนตดิยาเสพตดิ เวลาไดเ้สพ

ก็มคีวามสุข เวลาไมไ่ดเ้สพก็ทรุนทรุายทกุขท์รมานใจ จงึควรพยายามออกจากกามสขุ 

ดว้ยการเจริญเนกขมัมบารม ีถอืศีล ๘ นอกจากศีล ๕ แลว้ ก็ถอืศีลเพิม่อกี ๓ ขอ้ ศีล

ขอ้ที ่ ๓ กาเมฯ ก็เปลีย่นเป็นอพรหมจริยาฯ ไมห่าความสุขจากการร่วมหลบันอนกบั

คู่ครอง ละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ละเวน้จากการหา

ความสุขจากเครื่องบนัเทงิต่างๆ ดูหนงัฟงัเพลงรอ้งราํทาํเพลง ไมห่าความสุขจากการ

แต่งหนา้ทาปากดว้ยเครื่องสาํอางนํา้หอมต่างๆ ไมน่อนบนฟูกใหญ่ๆโตๆ แต่นอนอยู่บน

พื้นแขง็ปูดว้ยเสือ่ หลบันอนเพือ่พกัผ่อนร่างกายเท่านัน้ ถา้งว่งมากๆไมว่า่จะนอนอยู่บน

ฟูกหรือบนพื้นแขง็ๆ ก็นอนหลบัไดอ้ย่างสบายเหมอืนกนั ไมม่ปีญัหาอะไร ปญัหาอยู่

ตรงทีพ่อนอนหลบัพอเพยีงแลว้ ถา้นอนบนพื้นแขง็ๆ ก็ไมอ่ยากจะนอนต่อ แต่ถา้นอน

บนฟูกหนาๆ ท ัง้ๆทีไ่ดพ้กัพอเพยีงแลว้แต่ใจก็ยงัอยากจะนอนต่อ ยงัอยากจะหา

ความสุขจากการหลบันอน นอนต่อก็ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร เสยีเวลาไปทาํประโยชนอ์ย่าง

อืน่ ถา้เป็นคนทาํงานก็จะไปทาํงานไมท่นั ถา้ตอ้งมาทาํบญุตกับาตรทีว่ดัก็จะมาไมไ่ด ้

เพราะตอ้งหลบันอน เราจงึควรเจริญเนกขมัมบารม ี เพือ่จะไดพ้บกบัสนัติสขุ ความสงบ

ของจติใจ ทีจ่ะเกดิขึ้นเมือ่ปลอ่ยวางการแสวงหาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ  
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ดว้ยการสวดมนต ์นัง่สมาธิ กาํหนดจติไมใ่หไ้ปคดิอะไร ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

ทีจ่ะเป็นเครื่องดงึใจไว ้ กลอ่มใจใหส้งบ การสวดมนตก์็เป็นอารมณ์ชนิดหน่ึง หรือการ

บริกรรมพทุโธๆ ก็เป็นการกลอ่มใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ ใหท้าํดว้ยความตัง้ใจมสีต ิ ไมช่า้ก็

เร็วจติก็จะสงบตวัลง แลว้จะพบกบัความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน จติจะมคีวามสุข ความ

อิม่ ความวา่ง มคีวามพออยู่ในใจ ไมต่อ้งการอะไร ในขณะนัน้ ไมไ่ดม้คีวามคิดถงึเรื่อง

อะไรท ัง้สิ้น ไมม่อีะไรอยู่ในโลกน้ีเลย มแีต่ความวา่ง ความสงบ ความสุขเท่านัน้เอง ถา้

ลองไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ีแลว้ จะสามารถตดัความสุขชนิดอืน่ได ้ ไม่วา่จะเป็น

ความสุขทีไ่ดม้าจากการไดย้นิ ไดฟ้งั ไดดู้ ไดล้ิ้มรส ไดด้มกลิน่ ไดส้มัผสักบัสิง่ต่างๆ จะ

ไมม่คีวามหมายกบัจติใจทีไ่ดส้มัผสักบัความสงบ ทีไ่ดจ้ากการบาํเพญ็เนกขมัมบารมเีลย 

ถา้ชอบเขา้วดัถอืศีล ๘ ชอบนัง่สมาธิ ชอบไหวพ้ระสวดมนต ์ แสดงวา่ไดเ้คยบาํเพญ็

เนกขมัมบารมมีาในอดตี ถา้ชอบออกไปเที่ยวหาความสุขจากการดู การฟงั การดืม่ การ

รบัประทาน ถา้ยงัตอ้งดืม่ ยงัตอ้งรบัประทาน ยงัตอ้งไปดูหนงัฟงัเพลง ยงัตอ้งไปเทีย่วที่

น ัน้ทีน่ี่ ยงัตอ้งแต่งกายดว้ยเสื้อผา้สวยงาม ยงัตอ้งแต่งหนา้ทาปากทาํผม ดงึเน้ือดงึหนงั

ใหเ้ต่งใหต้งึ แสดงวา่ยงัไมไ่ดบ้าํเพญ็เนกขมัมบารมมีา ยงัมคีวามหลงตดิอยู่กบัความ

สวยงาม ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะมคีวามทกุขม์าก  

เพราะจะตอ้งต่อสูก้บัความไมเ่ทีย่งนัน่เอง เพราะร่างกายจะไมส่วย ไมส่าวไมเ่ต่งไมต่งึอยู่

ตลอดเวลา เมือ่วนัเวลาผ่านไปร่างกายก็ตอ้งแก่ลงไป หนงัก็ตอ้งเหีย่วย่น ผมก็ตอ้งขาว 

เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งกนัไมไ่ด ้ แต่เมือ่ยงัมคีวามหลงยดึตดิ กบัความสวยความงามของ

ร่างกายอยู่ ก็จะตอ้งหาวธิีต่างๆ ไปทาํศลัยกรรม ดงึหนา้ แต่งหนา้ ทาํอะไรต่างๆ เพือ่จะ

รกัษาความสวยความงามไว ้ แต่ก็จะรกัษาไดไ้มน่าน ทาํไดไ้มก่ี่ปีก็เหีย่วลงไปเรื่อยๆ จน

กลายเป็นคนแก่ หนงัเหีย่วหนงัย่นไป ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็เนกขมัมบารมกี็จะมคีวามทกุข ์

มากเพราะไมส่ามารถหาความสุข ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไดเ้หมอืนเมือ่ก่อน แต่

ถา้ไดบ้าํเพญ็เนกขมัมบารมมีา รูจ้กัไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่สมาธิ รูจ้กัรกัษาศีล ๘ ก็จะไม่

ค่อยมคีวามทกุข ์ความวุน่วายใจ เวลาไมไ่ดไ้ปหาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

และจะเป็นเหตนุาํพาไปสู่ความเจริญในลาํดบัต่อไป คอืการบาํเพญ็ปญัญาบารมี เพราะ

เมือ่จติใจมคีวามสงบแลว้ ก็จะมเีหตมุผีล มองอะไรต่างๆดว้ยเหตดุว้ยผล ไมไ่ดม้อง
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ดว้ยอารมณ์ จติใจทีไ่มส่งบจะถูกความหลงครอบงาํ จะมองสิง่ต่างๆไมต่รงกบัความเป็น

จริง เช่นมองเหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่ง สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่สุข สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนวา่ตวัตน สิง่ที่

ไมใ่ช่ของเราวา่ของเรา  

ถา้มองอย่างนัน้แลว้ก็จะตอ้งเกดิความทกุขต์ามมา เมือ่สิง่ทีค่ดิวา่จะอยู่กบัเราไปเรื่อยๆ 

ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราเสยีแลว้ คดิวา่จะอยู่กบัเราไปตลอด แต่จากไปเสยีก่อน ดว้ยเหตใุดเหตุ

หน่ึง ตายไปก็เป็นการจากกนัแบบหน่ึง ทิ้งเราไปก็เป็นการจากไปอกีแบบหน่ึง ไมเ่ทีย่ง

เหมอืนกนั เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นไมช่า้ก็เร็ว ถา้หลงยดึตดิวา่จะตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด 

พอถงึเวลาทีจ่ากไป ก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ แต่ถา้มเีหตมุผีล มองทกุสิง่ทกุอย่างตาม

หลกัความจริง ตามสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ก็จะรูว้า่เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่ มี

ความเจ็บ มคีวามตายเป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ไมม่ใีครอยู่

เหนือสภาพเหลา่น้ีได ้ จะตอ้งอยู่ในกฎของความไมเ่ทีย่งดว้ยกนัท ัง้นัน้ จติทีม่คีวามสงบ

จะเหน็ความจริงไดช้ดัเจน เพราะไมถู่กความหลงครอบงาํ เหมอืนกบัคนทีไ่มม่ผีา้ปิดตา

ไว ้ จะเหน็ทกุอย่างตามความเป็นจรงิ อย่างในขณะน้ีเรานัง่อยู่ในศาลาน้ี เราเหน็ทกุอย่าง

ไดช้ดัเจน แต่ถา้เอาผา้มาปิดตาไวก็้จะมองไมเ่หน็อะไร นอกจากความมดืเท่านัน้ ความ

หลงก็เป็นเหมอืนกบัผา้ทีปิ่ดใจเรา ทาํใหไ้มเ่หน็ดว้ยเหตดุว้ยผล ไม่เหน็ตามความเป็น

จริง เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเหน็กนั ท่านเป็นคนตาด ีไม่

มคีวามหลง ไดก้าํจดัความหลงหมดสิ้นไปแลว้  

จงึทาํใหท้่านเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ถงึความไมเ่ทีย่งของสิง่ต่างๆ เหน็ความทกุขใ์นสิง่ต่างๆ 

ทีเ่ราหลงคดิวา่เป็นความสุข เหน็ความไมม่ตีวัตนในสิง่ต่างๆ ทีเ่ราหลงคดิวา่มตีวัตน คอื

ร่างกายของเรา พวกเรามองกนัอย่างไร ก็ยงัเหน็วา่เป็นตวัเราของเราอยู่ แต่พระพทุธเจา้ 

พระอรหนัตไ์มเ่หน็วา่ร่างกายมตีวัตนอยู่เลย เหน็เป็นเพยีงแต่อาการ ๓๒ เท่านัน้เอง มี

ผม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงั มเีน้ือ มเีอน็ มกีระดูก มอีวยัวะต่างๆ หวัใจ ตบั ปอด ไต 

ลาํไสน้อ้ย ลาํไสใ้หญ่ฯลฯ ไม่มตีวัตน แต่เราถูกความหลงหลอกใหย้ดึตดิ วา่เป็นตวัเป็น

ตน เป็นเราเป็นของเรา พอเปลีย่นจากสาวมาเป็นแก่ จากหนุ่มมาเป็นแก่ ก็เสยีอกเสยีใจ 

รบักบัสภาพไมไ่ด ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็รบักบัสภาพไมไ่ด ้ เวลาตายก็เกดิความหวาดกลวั 
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เพราะหลงคดิวา่จะตายไปกบัร่างกาย แต่ผูท้ีค่ดิคอืใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจกบักาย

เป็นคนละส่วนกนั ผูท้ีถู่กความหลงครอบงาํจะมองไมเ่หน็ แต่ถา้ไดท้าํใหจ้ติใจใหส้งบ

เป็นสมาธิแลว้ เวลาพจิารณาถงึความไมเ่ทีย่ง ถงึความทกุขถ์งึความไมม่ตีวัตนในสิง่

ต่างๆท ัง้หลาย ก็จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เพราะไมม่อีะไรมาปิดบงั ไมม่คีวามหลงมาหลอก

ใหค้ดิวา่ สิง่ต่างๆจะอยู่กบัเราไปตลอด จะใหค้วามสุขกบัเรา เป็นตวัเราเป็นของเรา 

ความคดิเหลา่น้ีจะไมม่อียู่ในจติในใจ เกดิจากการบาํเพญ็ปญัญาบารม ีถา้หม ัน่ศึกษา ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ จะเกดิปญัญาบารมขีึ้นมา เมือ่นาํเอาไปปฏบิตั ิ ทาํจติใจใหส้งบ

แลว้ก็พจิารณา ก็จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน  

การไดย้นิไดฟ้งัธรรม ทาํใหเ้กดิปญัญาระดบัหน่ึง เริ่มรูแ้ลว้วา่ พระพทุธเจา้กบัเราเหน็ไม่

ตรงกนั เราเหน็อย่างหน่ึง พระพทุธเจา้เหน็อย่างหน่ึง พระพทุธเจา้เหน็เป็นกงจกัร พวก

เราเหน็เป็นดอกบวั เมือ่เราเชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็เป็นความจริง สิง่ทีเ่รา

เหน็ไมใ่ช่ความจริง เราก็ตอ้งมาเปิดใจของเรา ตอ้งมาทาํลายความหลงทีม่อียู่ในใจของ

เรา ดว้ยการบาํเพญ็เนกขมัมบารม ีทาํจติใจใหส้งบ เมือ่สงบแลว้ก็พจิารณาดูร่างกายของ

เรา ก็จะเหน็ทนัทเีลยวา่ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้น

เป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ถา้ไปยุ่งเกี่ยวก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา 

ถา้มสีามมีภีรรยา ก็ตอ้งทกุขก์บัสามกีบัภรรยา มลูีกมหีลานก็ตอ้งทกุขก์บัลูกกบัหลาน 

ถา้มสีมบตัต่ิางๆ ก็ตอ้งทกุขก์บัสมบตัต่ิางๆ เพราะความผูกมดั ความยดึตดินัน่เอง พอมี

อะไรก็อยากจะใหอ้ยู่ไปตลอด ใหด้ไีปตลอด แต่ไมเ่ป็นไปตามความปรารถนาได ้ เพราะ

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมเ่ทีย่งนัน่เอง ดวีนัน้ีพรุ่งน้ีก็ไมด่ไีด ้ อยู่กบัเราวนัน้ีพรุ่งน้ีก็จาก

เราไปได ้ เป็นความจริงทีเ่หน็ไดถ้า้ทาํจติใจใหส้งบ การไดย้นิไดฟ้งัยงัเหน็ไมช่ดัเจน 

เหมอืนกบัไดย้นิวา่มทีีแ่ห่งหน่ึง ต ัง้อยู่ตรงนัน้อยู่ตรงน้ี มสีิง่นัน้สิง่น้ี ถา้ยงัไมไ่ดเ้หน็กบั

ตาก็จะไมรู่ว้า่จริงหรือไม ่ จนกวา่จะไดไ้ปเหน็กบัตา จงึจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ฉนัใดสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็เป็นอย่างนัน้  

ทรงสอนวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ไม่มี

อะไรเป็นตวัเป็นตน ไมม่อีะไรเป็นเรา เป็นของเรา ถา้นาํเอาไปปฏบิตัทิาํจติใจใหส้งบแลว้
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พจิารณาตาม ก็จะเหน็อย่างชดัเจน เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ ถา้ไมเ่ป็น

ความจริงก็จะรูว้า่ไมเ่ป็นความจริง ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัสอนไวเ้หมอืนกบัไดไ้ป

สถานทีจ่ริง ก็จะรูว้า่สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาเทจ็จรงิอย่างไร ถา้ไมไ่ดไ้ปก็จะไมรู่ ้ สิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็เช่นเดยีวกนั เราจะไมรู่ว้า่จรงิหรือไมจ่นกวา่เราจะนาํเอาไป

พสูิจน ์ดว้ยการทาํจติใหส้งบ แลว้ก็พจิารณาตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณา เมือ่

ไดท้าํอย่างนัน้แลว้เราก็จะเหน็ จะเป็นคนฉลาดขึ้นมา จะไมห่ลงงมงาย จะไมท่กุขก์บั

เรื่องราวต่างๆ คนทีท่กุขก์บัเรื่องราวต่างๆนัน้ ไมถ่อืวา่เป็นคนฉลาด ถงึแมจ้ะจบปริญญา

เอกมา ถา้ยงัทกุขก์บัเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็ยงัไมฉ่ลาด ทางพระพทุธศาสนายงัถอืวา่โงอ่ยู่ 

แต่คนทีไ่มไ่ดจ้บปริญญา ไมไ่ดไ้ปโรงเรียน ไมม่คีวามทกุขก์บัอะไรเลย ก็ถอืวา่เป็นคน

ฉลาดทางพระพทุธศาสนา เพราะเอาตวัรอดได ้ ไมท่กุขก์บัเรื่องรางต่างๆ แต่คนทีม่ ี

ความรูท้่วมหวั แต่ยงัตอ้งทกุขก์บัเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ถอืวา่ยงัเอาตวัไมร่อด ยงัไมฉ่ลาด 

เวลาศึกษาหาความรู ้ จงึควรศึกษาวชิาความรูท้ีช่่วยใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ดจ้ะดกีวา่ 

เรียนอะไรก็ไมด่เีท่ากบัเรียนธรรมะ รูธ้รรมะแลว้ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ 

ถา้รูอ้ย่างอืน่กลบัทาํใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้นไปอกี เพราะยิง่รูก้็ยิง่หลง ยิง่คดิวา่ตวัเอง

ฉลาด ยิง่คดิวา่ตวัเองวเิศษ เวลาใครตาํหนิวา่ไมว่เิศษก็เกดิความโกรธแคน้ขึ้นมา คนที่

ฉลาดจริงๆแลว้ต่อใหใ้ครวา่อย่างไร ก็จะไมรู่ส้กึอย่างไรท ัง้สิ้น จะด่าวา่เป็นสตัวช์นิดนัน้

สตัวช์นิดน้ี ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร คนฉลาดจะเป็นอย่างน้ี แต่คนโงเ่ขลาเบาปญัญาแลว้

เวลาถูกวา่เป็นสุนขั ก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแสดงวา่โง ่ เป็นเหมอืนจิ้งหรีดทีถู่กปัน่

หวั ก็ส่งเสยีงรอ้งดงัขึ้นมาแทนทีจ่ะต ัง้อยู่ในความสงบ ไมส่ะทกสะทา้น ไมห่ว ัน่ไหว กบั

การพูด การกลา่วหาของผูอ้ืน่ ใจกลบัรุ่มรอ้นขึ้นมา เป็นบา้ขึ้นมา เพราะไมฉ่ลาดนัน่เอง 

ถา้ฉลาดจริงแลว้จะไมรู่ส้กึอะไรกบัคาํพูดของคน ทีเ่ป็นเพยีงลมปากเท่านัน้เอง ไม่

สามารถทีจ่ะมาเปลีย่นแปลงความจรงิได ้ถา้เราไมด่ต่ีอใหค้นยกย่องสรรเสริญวา่วเิศษวา่

ดขีนาดไหน เราก็ไมไ่ดด้ไีมไ่ดว้เิศษไปตามคาํยกย่องสรรเสริญ ถา้เราดแีลว้มคีนมาด่าวา่

เลวทรามอย่างไร เราก็ไมไ่ดเ้ลวตามอย่างทีเ่ขาวา่ แลว้เราจะไปเดอืดรอ้นทาํไม คนฉลาด

จะเป็นอย่างน้ี คอืรูว้า่ตนเป็นอย่างไร รูว้า่ความจริงเป็นอย่างไร ไมห่ลงไปตามคารม

คาํพูดของผูอ้ืน่ น้ีคอืปญัญาทางศาสนา ทาํใหต้ ัง้อยู่ในความสงบได ้ ไมห่ว ัน่ไหวกบั
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เรื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอะไรท ัง้สิ้น จะเป็นการเสือ่มเสยีการสูญเสยี ก็จะไมรู่ส้กึอะไร 

เพราะรูอ้ยู่ดว้ยปญัญาวา่มกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา มคีวาม

เจริญย่อมมคีวามเสือ่ม เป็นของคู่กนั  

เหมอืนกบัพวกเราทีไ่มเ่ดอืดรอ้นกบัความมดืกบัความแจง้ ตอนน้ีเป็นกลางวนัเราก็ไมไ่ด ้

เดอืดรอ้น เวลามดืเราก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไรเพราะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา มมีดืมสีวา่ง เป็น

ของคู่กนั ฉนัใดคนทีม่ปีญัญาทางธรรมะก็จะเหน็วา่ มกีารเกดิก็ตอ้งมกีารดบัเป็น

ธรรมดา ไมเ่ดอืดรอ้น ไมห่ว ัน่ไหว เป็นคนฉลาดทีแ่ทจ้ริง เพราะสามารถยกตนใหอ้ยู่

เหนือความทกุขไ์ด ้ ไม่วา่อะไรจะเกดิขึ้นกบัตน แมค้วามตายก็จะไมส่ามารถสรา้งความ

ทกุข ์ ใหก้บัผูม้ปีญัญาทางธรรมะได ้ แต่คนทีม่คีวามรูท้างโลกไมว่า่จะระดบัปริญญาไหน

ก็ตาม เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย เผชญิกบัความตายแลว้ จะตอ้ง

หว ัน่ไหวดว้ยกนัทกุคน เพราะความรูท้างโลกไมใ่ช่ปญัญาทีแ่ทจ้ริง เป็นความรูท้่วมหวั

เอาตวัไม่รอด จบปริญญาเอกมาแต่ก็ไมส่ามารถรกัษาจติใจของตน ใหอ้ยู่เหนือความ

ทกุขไ์ด ้ ยงัถูกความทกุขรุ์มเรา้ ยงัถูกความทกุขเ์บยีดเบยีนอยู่ แต่คนทีม่ปีญัญาทาง

ธรรมะแลว้จะหลดุพน้จากความทกุขไ์ดโ้ดยสิ้นเชงิ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย จติใจของท่านอยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย ไมห่ว ัน่ไหวกบัอะไรท ัง้สิ้น 

อะไรจะเกดิก็ไมห่ว ัน่ไหว อะไรจะดบัก็ไมห่ว ัน่ไหว น้ีคอืปญัญาทางธรรมะ ทีจ่ะทาํใหเ้รา

เป็นคนฉลาดอย่างแทจ้ริง  

การจะไดป้ญัญาน้ีในเบื้องตน้ก็ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ อ่านหนงัสอืธรรมะอยู่

เรื่อยๆ แลว้นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เตอืนสตเิตอืนใจอยู่เรื่อยๆ วา่

ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิขึ้นแลว้ตอ้งมกีารดบั เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดั

พรากจากกนั ถา้จาํไดจ้นขึ้นใจแลว้ เวลาเกดิเหตกุารณ์อะไรขึ้นมา เราจะรูส้กึเฉยๆ ไม่

เดอืดรอ้นอะไร เพราะรูล้ว่งหนา้แลว้วา่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ ถา้สามารถทาํจติใหส้งบได ้ก็

จะสามารถปลอ่ยวางไดอ้ย่างแทจ้ริงอย่างเดด็ขาด อะไรจะเกดิขึ้นกบัใครก็ตาม เราจะไม่

เดอืดรอ้นเลย น้ีคอือานิสงสข์องการบาํเพญ็ปญัญาบารม ี ทีพ่วกเรามาบาํเพญ็กนัอยา่ง

สมํา่เสมอ จงึควรบาํเพญ็ต่อไป ควรใหค้วามสาํคญัต่อการบาํเพญ็บญุบารมยีิง่กวา่สิง่
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อืน่ๆในโลกน้ี เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ีจะช่วยเราไดอ้ย่างแทจ้รงิ มแีต่บญุบารมน้ีีเท่านัน้ 

ทีจ่ะช่วยใหเ้ราไดไ้ปสู่จดุทีป่ระเสริฐเลศิโลก ทีพ่ระพทุธเจา้และพรอรหนัตสาวกท ัง้หลาย

ไดไ้ปถงึ อยู่ในกาํมอืของเรา อยู่ในความสามารถของเรา ไมม่ใีครสามารถทาํแทนเราได ้

เราตอ้งเป็นผูก้ระทาํเอง  

ขอใหม้ฉีนัทะความยนิดใีนการบาํเพญ็บญุบารม ีใหม้วิีริยะความอตุสาหะพากเพยีร ใหม้ี

จติตะใจจดจ่อกบัการบาํเพญ็บญุบารม ี เมือ่ถงึเวลามเีวลาวา่งอย่างวนัเสารว์นัอาทติย ์ ก็

ตอ้งคดิถงึการบาํเพญ็บญุบารมก่ีอน จะอยู่ทีไ่หนก็บาํเพญ็ได ้ไมไ่ดม้าวดัก็บาํเพญ็ได ้อยู่

ทีบ่า้นก็เปิดธรรมะฟงัได ้ เปิดหนงัสอือ่านได ้ บาํเพญ็ทานบารมไีด ้ เหน็ใครเดอืดรอ้น มี

อะไรพอทีจ่ะแบ่งปนัใหไ้ด ้ ก็แบ่งไป ศีลก็รกัษาไดต้ลอดเวลา พูดจากบัใครก็อย่าไปพูด

โกหกเท่านัน้เอง ก็ถอืวา่เราไดบ้าํเพญ็บารมต่ีางๆ แลว้ รบัรองไดว้า่ชวีติของเรานบัต ัง้แต่

วนัน้ีไป จะมแีต่สิง่ทีด่ทีีง่ามรอเราอยู ่ สิง่ทีเ่ลวรา้ยต่างๆก็จะถอยหา่งจากเราไปเรื่อย ๆ 

จนไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย จะมแีต่ความสุข ความเจริญ ความร่มเยน็เป็นสุข

ตลอดเวลา อนัเป็นอานิสงสแ์ห่งการบาํเพญ็บญุบารมต่ีางๆน้ีเอง จงึขอฝากเรื่องราวการ

บาํเพญ็บญุบารมน้ีี ใหน้าํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๙ 

ตรวจสอบบญัชีดีชัว่ 
๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นวนัแรกของเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่หยุด ๔ วนัดว้ยกนั ๓๐ ๓๑ ๑ 

และ ๒ เป็นเวลาทีเ่ราจะไดม้าพจิารณา มาคดิบญัชขีองการกระทาํของเราทีผ่า่นมา ตัง้แต่

ในอดตีจนถงึปจัจบุนั วา่มบีวกมลีบมากนอ้ยเพยีงไร ลบก็คอืการกระทาํความไมด่ี

ท ัง้หลาย ทาํบาปทาํกรรม บวกก็คอืการทาํความด ี ทาํบญุทาํกศุล เพราะการกระทาํของ

เราเป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิผล คอืความสุขความเจริญ หรือความเสือ่มความทกุขท์ีจ่ะตามมา 

ไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากอะไรท ัง้สิ้น นอกจากการกระทาํของเราทีด่แีละไมด่ ี ถา้ทาํด ี ผลดยี่อม

ตามมา ถา้ทาํไมด่ ี ผลไมด่กี็จะตามมาเช่นเดยีวกนั ไมม่ใีครยบัย ัง้ผลของการกระทาํของ

เราได ้เราเท่านัน้ทีจ่ะยบัย ัง้ได ้ดว้ยการไมก่ระทาํนัน้เอง ถา้ไมต่อ้งการผลเสยีก็อย่าไปทาํ

ความชัว่ ถา้ตอ้งการผลดกี็ทาํแต่ความด ี ตัง้แต่เราเกดิมาจนถงึบดัน้ี เราไดท้าํความดชี ัว่

มากนอ้ยเพยีงไร ถา้ใหเ้ราประเมนิผลเอง เราก็จะประเมนิไมถู่ก เพราะมนิีสยัเหน็แก่ตวั

เขา้ขา้งตวัเอง ดงัในสุภาษติทีว่า่ ความชัว่ของตนแมจ้ะกองเทา่ภูเขา ก็จะเหน็เป็นเพยีงผง

ธุล ีส่วนความดขีองตนแมจ้ะมเีพยีงผงธุล ีก็จะเหน็เท่ากองภูเขา เราจงึมกับ่นกนัเสมอวา่ 

ทาํแต่ความด ีทาํไมไมไ่ดผ้ลดเีลย ไม่สุขไมเ่จริญเลย แต่เรามองไมเ่หน็การกระทาํทีไ่มด่ี

ของเรา มกัจะเหน็แต่การทาํดเีลก็ๆนอ้ยๆ วา่มากมายก่ายกอง ส่วนการกระทาํทีไ่มด่ ีทีม่ ี

มากมายก่ายกอง เรากลบัมองไมเ่หน็ หรือไมย่อมมอง หรือไมรู่ว้า่มนัไมด่ ี 

ดว้ยเหตน้ีุเราจงึตอ้งมมีาตรฐานเป็นเครื่องวดั เหมอืนเวลาวดัความยาวก็ตอ้งมไีมบ้รรทดั 

วา่ยาวกี่น้ิว กี่ศอก กี่วา ถา้วดัไปตามความรูส้กึของเรา คนหน่ึงก็บอกวา่ส ัน้ คนหน่ึงก็

บอกวา่ยาวได ้ ท ัง้ๆทีเ่ป็นของชิ้นเดยีวกนั ฉนัใดความดคีวามชัว่ทีเ่ราไดส้ะสมมาก็เป็น

เช่นนัน้ ถา้ใหม้องตวัเราเอง เราก็จะมองวา่ทาํความดมีาก ทาํความชัว่นอ้ย แต่ไมดู่ผลที่

เกดิกบัตวัเราวา่เป็นอย่างไร ดหีรือไมด่มีากนอ้ยเพยีงไร ขอใหดู้กนัทีผ่ลก็แลว้กนั ถา้จะ
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ดูทีเ่หตก็ุขอใหดู้ตามหลกัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ คือใหท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึ

พรอ้ม ละบาปท ัง้หลายเสยี ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจาก

ใจ น้ีคอืมาตรฐานทีเ่ราสามารถใชเ้ป็นเครื่องวดัไดว้า่ เราไดท้าํความดชี ัว่มากนอ้ยเพยีงไร 

ความดทีีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหท้าํนัน้ ก็มหีลายประการดว้ยกนั เช่นใหม้คีวาม

กตญั�ูกตเวท ีใหม้สีมัมาคารวะ มคีวามเคารพในผูห้ลกัผูใ้หญ่ รูจ้กัทีต่ ํา่ทีสู่ง ใหม้คีวาม

เสยีสละ ใหม้คีวามขยนัหม ัน่เพยีร ใหม้คีวามอดทนอดกล ัน้ ใหม้คีวามซือ่สตัยสุ์จริต ให ้

มคีวามเมตตากรุณา มทุติาอเุบกขา เหลา่น้ีเป็นคุณสมบตัทิีด่ ี เป็นการกระทาํความด ีถา้

มสีิง่เหลา่น้ีมากเพยีงไร เราก็จะมคีวามสุขความเจริญมากขึ้นเพยีงนัน้ ถา้ขาดสิง่เหล่าน้ี

เราก็จะไมเ่จริญ ไมม่คีวามสุข เพราะเป็นเรื่องของเหตแุละผล ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องของการ

อยากไดแ้ลว้จะมาเอง เราอยากจะไดค้วามสุขความเจริญ แต่ถา้ไมท่าํความด ี ความสุข

ความเจริญก็จะไมม่า มาแต่เรื่องทีไ่มด่ ี เพราะไปทาํความชัว่ ทาํบาปทาํกรรม ทาํในสิง่ที่

ไมด่ไีว ้ เช่นเป็นคนเนรคุณ ไม่มคีวามกตญั�ูกตเวท ี ไมรู่จ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ ไมม่สีมัมาคารวะ 

เป็นคนเกยีจครา้น ชอบม ัว่สุมกบัอบายมขุต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการเสพสุรายาเมา เลน่การ

พนนั เทีย่วกลางคนื ทีท่าํไปแลว้จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี นาํมาซึง่ความทกุขต่์างๆ  

เรามคีวามโลภโมโทสนัมากนอ้ยเพยีงไร ยนิดตีามมตีามเกดิหรือไม ่ เหน็แลว้ก็รูส้กึเฉยๆ 

ไดก้็เอาไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร หรือเหน็แลว้อยากไดก้็ตอ้งเอามาใหไ้ด ้ไมไ่ดม้าดว้ยความสุจริต

ก็มาดว้ยวธิีทจุริต ไมไ่ดเ้ลห่ก์็เอาดว้ยกล อย่างน้ีแสดงวา่โลภโมโทสนัมาก แลว้ก็จะ

นาํพาไปสู่การกระทาํบาปทาํกรรมต่างๆ ความโลภโมโทสนัก็จะไมน่อ้ยลงไปจากจติจาก

ใจ แต่จะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเป็นการส่งเสริมใหม้นัเจริญงอกงาม การทีจ่ะ

ลดละตดัความโลภโมโทสนัใหน้อ้ยลงไป เราตอ้งฝืน ตอ้งต่อสู ้ไมท่าํตามความโลภโมโท

สนั เวลาเกดิความโลภ เกดิความโกรธ ก็ไมโ่ลภตาม ไมโ่กรธตาม ตอ้งรูจ้กัวธิีกาํจดั

ความโลภ รูจ้กัวธิีต่อสูก้บัความโกรธ เช่นเวลาโลภอยากไดอ้ะไรก็ใหใ้ชเ้หตผุล ให ้

พจิารณาทกุครัง้เสมอไปเวลาตอ้งการอะไร ถามตวัเองวา่สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้มคีวามจาํเป็น

กบัชวีติเราหรือไม ่ ถา้ไมไ่ดม้าแลว้เราจะตายหรือไม ่ ถา้ไมต่ายก็แสดงวา่ไมจ่าํเป็น เช่น

เสื้อผา้เรามอียู่เต็มตูแ้ลว้ เวลาเดนิไปตามรา้นคา้ต่างๆ เหน็เสื้อผา้สวยๆงามๆแลว้ก็

อยากจะไดข้ึ้นมา ถามวา่มนัจาํเป็นไหม ถา้ไมไ่ดเ้สื้อผา้ชดุนัน้แลว้เราจะตายไหม จะทาํมา
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หากนิไมไ่ดห้รือเปลา่ ถา้ไมม่มีนัเราก็อยู่ได ้ ก็อย่าไปฝืนความจริง อย่าไปฝืนเหตผุล 

เหตผุลน้ีแหละคอืปญัญา ความฉลาด คนทีม่เีหตผุลเป็นคนฉลาด คนทีใ่ชอ้ารมณ์เป็น

คนโง ่ เวลาโลภก็โลภตาม เวลาโกรธก็โกรธตาม ดงัทีพู่ดกนัวา่ คนโกรธคอืคนบา้ คน

โมโหคอืคนโง ่ 

เวลาโกรธควรระงบัความโกรธ อย่าไปโกรธตาม เพราะความโกรธไมด่กีบัจติใจ เป็น

เหมอืนไฟนรก เวลามคีวามโกรธใจจะรอ้นเป็นฝืนเป็นไฟขึ้นมา นัง่อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้ง

ระบายออกมาดว้ยความคดิทีไ่มด่ ีดว้ยการพูดทีไ่มด่ ีดว้ยการกระทาํทีไ่มด่ ีแต่ถา้เอานํา้

ธรรมะมาดบัไฟแหง่ความโกรธน้ีได ้ ใจจะสงบเยน็เป็นสุข เป็นปกต ิ เหมอืนทีเ่ราเป็นอยู่

ในขณะน้ี ขณะน้ีเรารูส้กึสบาย ไมค่ดิจะไปด่าไปวา่ใคร ไมไ่ปทาํอะไรใครเพราะในขณะน้ี

ไฟแห่งความโกรธไมป่รากฏขึ้นในใจของเรานัน่เอง ถา้มนัปรากฏขึ้นมา ก็ตอ้งเอานํา้แห่ง

ธรรมะ คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้มาดบัมนั อย่าไปทาํตามความโกรธ อย่าไปเกลยีด 

อย่าไปอาฆาตพยาบาท ตอ้งรูจ้กัใหอ้ภยั คดิเสยีวา่มนัเกดิขึ้นแลว้ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็

ตาม พูดไปแลว้มนัก็ผ่านไปแลว้ ยอ้นกลบัไปไมใ่หเ้ขาพูดไมไ่ด ้ พูดไปแลว้ แต่เราทาํ

เหมอืนกบัไมไ่ดเ้กดิขึ้นมาก็ได ้ คอือย่าไปจาํมนั อย่าไปนึกถงึมนั เขา้หูซา้ยแลว้ก็ออกหู

ขวาไป มนัก็ผ่านไปแลว้ ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร หรือคดิไปวา่เขาพูดถงึคนอืน่ก็แลว้กนั เขา

ไมไ่ดพู้ดถงึเรา หรือถา้พูดถงึเรา เราก็ฟงัดว้ยเหตดุว้ยผล วา่สิง่ทีเ่ขาพูดนัน้เทจ็จริง

อย่างไร ถา้พูดความจริงก็ควรยกมอืไหวเ้ขา เพราะชี้ใหเ้หน็ความผดิของเรา เป็นเหมอืน

ชี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรานัน่เอง เพราะบางทเีราก็ไมรู่ว้า่เราทาํอะไรเสยีหายบา้ง ทาํอะไรไมด่ ี

ทีจ่ะสรา้งความทกุข ์ สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัเรา เหมอืนกบัเอากระจกมาส่องดูหนา้เรา 

ถา้ไมส่่องดูกระจกเราจะรูห้รือวา่หนา้ตาของเราเป็นอย่างไร ก่อนจะออกจากบา้นทกุคน

ตอ้งดูกระจกกนัก่อนเสมอ ดูวา่เรียบรอ้ยไหม สวยงามไหม ถา้กระจกบอกวา่ยงัใชไ้มไ่ด ้

ก็ตอ้งกลบัไปแต่งใหม ่ ลา้งหนา้ลา้งตา หวเีผา้หวผีมใหม ่ ใส่เสื้อผา้ใหเ้รียบรอ้ย อย่างน้ี

กระจกเขาทาํหนา้ดไีมใ่ช่หรือ ช่วยบอกจดุบกพร่องของเราเพือ่เราจะไดแ้กไ้ข เพือ่เราจะ

ไดส้วยงาม  
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ฉนัใดคนทีพู่ดความจริงของเราในส่วนทีไ่มด่ ี เช่นบอกวา่เราเป็นคนเกยีจครา้น อย่างน้ี

เป็นสิง่ทีด่ ี เขาเตอืนเราวา่ไมค่วรเกยีจครา้น เพราะไมไ่ดน้าํมาซึง่ความสุขความเจริญ ถา้

เราพจิารณาแลว้ก็เป็นอย่างทีเ่ขาพูดไว ้ เราก็เอามาแกไ้ข ต่อไปน้ีเราจะไมข่ี้เกยีจแลว้ เรา

จะขยนั ไมป่ลอ่ยเวลาใหผ้่านไปโดยไมท่าํอะไรใหเ้กดิประโยชน ์ ไมไ่ปเลน่ ไปเทีย่ว ไป

กนิ ไปดืม่ เอาเวลามาทาํงานทาํการหาเงนิหาทองดกีวา่ ประโยชนจ์ะเกดิกบัใคร ก็เกดิกบั

เรา เมือ่เราขยนัทาํงานเราก็จะมรีายไดเ้ขา้มา เมือ่เราขี้เกยีจเทีย่ว ขี้เกยีจดืม่ ขี้เกยีจกิน 

รายจ่ายก็นอ้ยลงไป ต่อไปเราก็กลายเป็นเศรษฐขีึ้นมาได ้ เกดิจากคนทีบ่อกวา่เราเป็นคน

ขี้เกยีจ แลว้เราเอามาปรบัปรุงแกไ้ขตวั ผูท้ีจ่ะไดร้บัประโยชนก์็ตวัเราเอง ท่านจงึสอนให ้

ฟงัเสมอ ไมว่า่ใครจะพูดอะไรก็ตาม ถา้ฟงัดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้ จะไมม่ปีญัหาอะไร

ท ัง้สิ้น เขาพูดถูกก็เป็นประโยชนก์บัเรา เขาพูดไมถู่กเราก็ไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น ในเมือ่สิ่งที่

เขาพูดมนัไมถู่กมนัไมจ่ริง เราก็ปลอ่ยใหม้นัผ่านไปก็แลว้กนั เช่นเราแต่งตวัเรียบรอ้ย

แลว้ส่องดูกระจกก็ดแีลว้ แต่กระจกบอกวา่ยงัไมด่พีออย่างน้ีเราก็ไมต่อ้งไปฟงัมนั เพราะ

เราดูแลว้มนัก็ใชไ้ด ้ มนัก็ดพีออยู่แลว้ คนวา่เราก็เช่นกนั ถา้เราดอียู่แลว้ แต่เขาบอกวา่

ไมด่ ี วา่เราตระหน่ีแต่เราไมต่ระหน่ี เราสงเคราะหช่์วยเหลอืคนอยู่ตลอดเวลา เราไม่ยดึ

ไมต่ดิกบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง เพราะวา่เกดิมาแลว้เดีย๋วก็ตอ้งตาย ทรพัยส์มบตัขิา้ว

ของเงนิทองทีม่อียู่ เราก็เอาไปไมไ่ด ้ เวลาตายไปก็ตอ้งทิ้งไวห้มด จะไมไ่ดร้บัประโยชน์

จากเงนิทองทีห่ามาอย่างแสนยากลาํบากเลย 

แต่ถา้เอาเงนิทองทีม่เีหลอืกนิเหลอืใช ้ ไปสงเคราะห ์ ไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหเ้ราได ้

บญุไดก้ศุล ไดค้วามสุขใจ ไดค้วามภูมใิจ ไดค้วามอิม่เอบิใจ ไดก้าํจดัความโลภให ้

นอ้ยลงไป ถา้ใหม้ากๆแลว้ต่อไปจะไมค่่อยโลภกบัอะไรเท่าไร เพราะใจไมห่วินัน่เอง ใจ

ไดร้บัอาหาร คอืการใหท้าน เป็นอาหารของจติใจ เมือ่ใหแ้ลว้ก็เกดิความสุข ความอิม่เอบิ

ใจ เวลาเหน็อะไรก็จะรูส้กึเฉยๆ เหน็เสื้อผา้แขวนไวใ้นรา้นก็ไมอ่ยากจะได ้เพราะรูว้า่เป็น

ของปลอม ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุข มคีวามอิม่เอบิใจ เหมอืนกบั

การไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ เอาขา้วของเงนิทองไปใหผู้อ้ืน่ หลงัจากนัน้เราจะชอบจะรกัการให ้

ทาน ดงัทีท่่านท ัง้หลายมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ เพราะไดร้บัความสุขจากการใหน้ี้เอง 

เวลาใหเ้ราไดเ้สยีสละ ไดก้าํจดัความเหน็แก่ตวั ทีท่าํใหเ้ราใจแคบ ใจไมไ้สร้ะกาํ ทาํใหเ้รา
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ไมม่คีวามสุข มองใครก็กลวัจะมาขอเงนิขอทอง แต่คนทีใ่หอ้ยู่เสมอจะเป็นคนใจกวา้ง มี

ความเมตตาไมตรีจติ เหน็ใครก็ไมร่งัเกยีจพรอ้มทีจ่ะให ้พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืเสมอ ถา้สิง่

ทีเ่ขาขอเขาตอ้งการอยู่ในขอบเขตของเหตผุล เช่นขาดปจัจยั ๔ เราก็ควรสงเคราะห ์

เพราะทกุคนตอ้งมปีจัจยั ๔ ดว้ยกนั ถา้เจอคนอดยากโซเซมา อดขา้วไมม่อีาหาร

รบัประทาน ใหอ้าหารเขารบัประทานกจ็ะเป็นคุณเป็นประโยชน ์ ไมม่เีสื้อผา้ใส่ก็หาใหเ้ขา

ใส่ ไมม่ทีีอ่ยู่อาศยัถา้พอจะจดัพอหาไดก้็ช่วยกนัไป ไมม่ยีารกัษาโรคยามเจ็บไขไ้ดป่้วยก็

ช่วยกนัไป อย่างน้ีตอ้งช่วยกนัไมว่า่จะเป็นใครท ัง้สิ้น จะเป็นคนดหีรือคนชัว่ก็ตอ้งช่วย 

เพราะเป็นมนุษยธรรม เป็นความเมตตากรุณาทีแ่ทจ้ริง พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ถา้เหน็

ผูอ้ืน่เจ็บไขไ้ดป่้วย เช่นเหน็พระภกิษุเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ดูแลรกัษาท่าน ก็ทรงตรสัวา่

เหมอืนกบัไดดู้แลรกัษาพระพทุธเจา้  

การไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่นัน้เป็นสิง่ทีด่ ี เป็นบญุเป็นกศุล แต่การช่วยเหลอืทีไ่มถู่กก็มอียู่

เหมอืนกนั เช่นมาขอเงนิขอทองโดยไมม่เีหตไุมม่ผีล ก็ไมต่อ้งให ้มาขอเงนิไปใชห้น้ี ก็ไม่

ตอ้งให ้ เมือ่ก่อหน้ีไดก้็ตอ้งมปีญัญาใชห้น้ี เมือ่ไมม่ปีญัญาใชห้น้ีก็ตอ้งจบัไปลงโทษ จะ

ไดเ้ขด็หลาบ จะไดไ้มไ่ปกูห้น้ียมืสนิอกี จะไดอ้ยู่ในขอบเขตของความพอด ี ทีม่หีน้ีมสีนิ

ส่วนใหญ่เพราะความโลภพาไป ความเกยีจครา้นทาํใหเ้ป็นไป ขี้เกยีจทาํงานทาํการหาเงนิ

หาทอง แต่ขยนัใชเ้งนิใชท้อง ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ก็ตอ้งเป็นหน้ีอย่างแน่นอน เพราะถา้ใช ้

มากกวา่หาไดแ้ลว้ จะหาส่วนทีข่าดมาจากทีไ่หน ก็ตอ้งไปหลอกชาวบา้น ไปกูห้น้ียมืสนิ 

เมือ่ถงึเวลาใชห้น้ีไมไ่ด ้ก็ตอ้งถูกตาํรวจจบัไปเขา้คุกเขา้ตะราง ก็จะเดอืดรอ้น ตอ้งไปขอ

เงนิขอทองจากคนอืน่อกี อย่างน้ีก็ไมถู่กอกี ถา้ใครมาขอใหไ้ปปลดเปลื้องหน้ีสนิ ถา้ไม่ได ้

เป็นหน้ีบญุคุณจริงๆแลว้ ก็ไมต่อ้งไปช่วยหรอก ปลอ่ยใหถู้กจบัเขา้คุกเขา้ตะรางไป จะ

ไดเ้ขด็หลาบ จะไดต่้อสูก้บัความโลภ ไม่ปลอ่ยใหใ้จไหลไปตามความโลภ ไปใชเ้งนิใช ้

ทองกบัของฟุ่มเฟือยต่างๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ถา้รูจ้กัใชเ้งนิ รูจ้กัต่อสูก้บัความโลภแลว้ 

รบัรองไดว้า่จะไมม่หีน้ีอย่างแน่นอน แต่ตอ้งมคีวามขยนัดว้ย ไมง่อมอืงอเทา้ รูจ้กั

พึง่ตนเอง ทาํมาหากนิเลี้ยงชพีหารายได ้ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต  
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เมือ่ไดม้าแลว้ก็ใหใ้ชพ้อดกีบัรายได ้ ไมใ่ชม้ากกวา่ทีห่ามาได ้ ตอ้งใชใ้หน้อ้ยกวา่เสยีดว้ย

ซํา้ไป เพราะตอ้งมเีก็บไวส่้วนหน่ึงสาํหรบัเวลาตกทกุขไ์ดย้ากเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ก็ตอ้งมี

อกีส่วนหน่ึงไวใ้ชท้ดแทนบญุคุณผูม้พีระคุณ เช่นบดิามารดาครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย หรือ

นาํเอาไปทาํบญุทาํทาน เพือ่จะไดม้ชีวีติทีด่ขี ึ้นในอนาคต ตายไปชาตหินา้จะไดม้เีงนิมทีอง

รอเราอยู่ ไมต่อ้งไปเกดิบนกองขยะ แต่ไปเกดิบนกองเงนิกองทอง ไปเป็นลูกเศรษฐ ี ลูก

คนใหญ่คนโต น้ีก็เป็นอานิสงสข์องการเก็บเงนิเก็บทอง ไมใ่ชอ้ย่างฟุ่มเฟือย แต่เอาไป

ทาํบญุทาํทาน ถา้รูจ้กัตรวจตราดูตนวา่เราไดด้าํเนินชวีติมาอย่างไร รบัรองไดว้า่ชวีติในปี

หนา้จะดขีึ้นกวา่ปีน้ีอย่างแน่นอน เหน็สิง่ไหนทีไ่มด่กี็กาํจดัมนัเสยี สูบบหุรี่หรือเปลา่ ถา้

สูบก็เลกิเสยี กนิเหลา้หรือเปลา่ ถา้กนิก็เลกิเสยี เทีย่วกลางคนืหรือเปลา่ ถา้เทีย่วก็เลกิ

เสยี ซื้อของฟุ่มเฟือยใชห้รือเปลา่ ถา้ซื้อก็เลกิเสยีเถดิ รบัรองไดว้า่ชวีติจะตอ้งดขีึ้นอย่าง

แน่นอน อย่าไปหลงหาความสุขกบัสิง่เหลา่น้ีเพราะไมใ่ช่ความสุข จะพาไปสู่ความทกุข ์

พาไปสู่ความเสยีหายต่อไป ความสุขก็คอืความขยนัหม ัน่เพยีร ต ัง้หนา้ต ัง้ตาทาํงานทาํ

การ ทาํหนา้ทีข่องเรา ถา้เป็นเดก็นกัเรียนก็ต ัง้ใจเรียนหนงัสอื อย่าไปเทีย่ว อย่าไปหนี

โรงเรียน ต ัง้ใจเรียนหนงัสอืใหไ้ดค้ะแนนดีๆ  เพือ่จะไดเ้รียนสูงๆ ถา้เรียนเก่งก็อาจจะไม่

ตอ้งเสยีค่าเลา่เรียน ไดท้นุการศึกษา น้ีคอืการดาํเนินชวีติไปสู่ทางทีด่ ี 

ถา้อยู่ในวยัทาํงานก็ต ัง้หนา้ต ัง้ตาทาํงาน เก็บเงนิเก็บทอง หามาไดเ้ท่าไรก็อย่าเอาไปใช ้

หมด เอาไปใชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็น ซื้ออาหารมารบัประทาน ไปหาหมอเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เก็บ

ไวม้ากๆ ต่อไปเงนิจะออกดอกออกผล เก็บไวใ้นธนาคารก็มดีอกเบี้ย เอาไปลงทนุก็จะได ้

ขยายกจิการใหใ้หญ่โตขึ้นไปอกี คนทีเ่ป็นเศรษฐเีป็นแบบน้ี ไมไ่ดเ้ป็นเศรษฐเีพราะเอา

เงนิทีห่ามาไดแ้สนจะลาํบาก ไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อหวยไปเลน่การพนนั คนพวกน้ีมแีต่จะ

ยากจน ไมม่โีอกาสทีจ่ะรํา่รวยได ้ ควรศึกษาประวตัขิองคนรวยดู เขาจะขยนัทาํมาหากนิ 

ขยนัหาเงนิหาทอง ขี้เกยีจใชเ้งนิใชท้อง ไมช่อบใชเ้งนิใชท้องแต่ชอบหา ชอบรกัษาชอบ

ลงทนุ มรีา้นหน่ึงก็เปิดรา้นที ่๒ เปิดรา้นที ่๓ ขยายไปเรื่อยๆ จนมเีป็น ๑๐ รา้น ๑๐๐ 

รา้นขึ้นมา ก็เพราะขยนัหาเงนิหาทองแต่ขี้เกยีจใชเ้งนิใชท้องนัน่เอง ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิ

จากการกระทาํของเรา เราเคยทาํมาต่างกนั จงึทาํใหเ้รามคีวามสุขความเจริญต่างกนั คน

บางคนแทบจะไมต่อ้งทาํอะไรเลยในชาตน้ีิ แต่ก็รํา่รวยสุขสบาย นัน้ก็เป็นเพราะไดท้าํมา
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มากแลว้ในชาตก่ิอนๆ คนบางคนทาํแทบเป็นแทบตายก็ไมไ่ดร้ํา่ไมไ่ดร้วยเท่าไร เพราะใน

อดตีก็ไมไ่ดท้าํมา ในปจัจบุนัก็ทาํไมถู่ก แทนทีจ่ะเก็บเงนิเก็บทองก็เอาไปใชก้บัของทีไ่ม่

จาํเป็น ซื้อสุรายาเมา ซื้อบหุรี่ ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาใช ้อย่างน้ีก็ไมม่ทีาง

ทีจ่ะรํา่รวยได ้ไมม่โีอกาสทีจ่ะเงยหวัขึ้นมาได ้เพราะทาํไมถู่กทาํไมเ่ป็นนัน่เอง  

เราจงึตอ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้นาํไปปฏบิตัใิหไ้ด ้ ถา้ปฏบิตัไิดแ้ลว้

รบัรองไดว้า่ ความสุขและความเจริญไมว่่าจะในทางโลกหรือในทางธรรม ก็จะตอ้งเป็น

ผลทีต่ามมาอย่างแน่นอน เพราะเหตแุละผลเป็นของคู่กนั ไมม่ใีครจะมาแยกจากกนัได ้

ถา้ปลูกตน้มะมว่งไวผ้ลก็คอืลูกมะมว่งก็ตอ้งออกมาอย่างแน่นอน จะไปอยากใหอ้อกเป็น

กลว้ยเป็นสม้ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ ตน้มะมว่งก็ตอ้งออกลูกมะมว่ง ฉนัใดความสุขความ

เจริญ ก็ออกมาจากความขยนัหม ัน่เพยีร ความดที ัง้หลายนัน้เอง ส่วนความทกุขค์วาม

เสือ่มเสยี ก็ออกมาจากการกระทาํไมด่ที ัง้หลายเช่นเดยีวกนั ไมไ่ดม้าจากทีไ่หน คนเราที่

มคีวามแตกต่างกนัก็ตรงทีก่ารกระทาํ เพราะปญัญาไมเ่ท่าเทยีมกนั ความรูค้วามฉลาด

ไมเ่ท่าเทยีมกนั คนรูม้ากมปีญัญามากย่อมทาํความดไีดม้าก ย่อมไดร้บัความสุขความ

เจริญมาก คนรูน้อ้ยปญัญานอ้ยย่อมทาํความดไีดน้อ้ย ย่อมไดร้บัความสุขความเจริญ

นอ้ย ถา้ยงัไมเ่จริญเท่าทีอ่ยากจะเจริญ ยงัไมสุ่ขเท่าทีอ่ยากจะสุข ก็ตอ้งหาความรู ้

เพิม่เตมิ ไมม่คีวามรูอ้ะไรในโลกน้ีทีจ่ะทาํใหเ้ราสุข ใหเ้ราสบาย ใหเ้ราเจริญได ้นอกจาก

ความรูใ้นทางพระพทุธศาสนาเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราไดเ้จอความสุขและความเจริญที่

แทจ้รงิ ความรูท้างโลกไมไ่ดพ้าไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง แต่จะกลายเป็น

เครื่องมอืของความโลภโมโทสนั ทีจ่ะพาไปสู่ความทกุขค์วามวุน่วายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

จงึควรยนิดต่ีอการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่

เสมอ เขา้วดัเขา้วาอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมม่โีอกาสไมม่เีวลา ก็หาหนงัสอืธรรมะ หาแผ่นซดีหีรือ

เทปธรรมะเอาไปเปิด เอาไปฟงั เอาไปอ่านกนั หรือเปิดวทิยุเปิดโทรทศันก์็มธีรรมะแสดง

อยู่เรื่อยๆ อย่าไปเหน็วา่ธรรมะเป็นของลา้สมยั เพราะธรรมะเป็นของทีท่นัสมยัอยู่เสมอ 

จะทาํใหฉ้ลาดรูท้นัความไมด่ต่ีางๆทีม่อียู่ในจติใจ ทกุวนัน้ีเรารูไ้มท่นัสิง่ทีไ่มด่ ี มนัจงึ

หลอกใหเ้ราไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี เช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็รูไ้มท่นัแลว้ ซื้อมาทาํไมในเมือ่มี
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ของอยู่เต็มตู ้ เสื้อผา้มอียู่เต็มตู ้ รองเทา้มอียู่เต็มตู ้ ซื้อมาแลว้ก็เป็นภาระ ตอ้งไปซื้อตูม้า

เพิม่อกี ท ัง้ๆทีเ่ทา้ก็มอียู่แค่คู่เดยีว แต่รองเทา้ทาํไมตอ้งมเีป็นสบิเป็นรอ้ยคู่ เสื้อผา้ก็มตี ัง้

เยอะแยะ ร่างกายก็มร่ีางเดยีว เวลาใส่ก็ใส่ทลีะชดุ เพราะเรามนัโง ่ไมท่นัความโง ่ไม่ทนั

ความคดิทีโ่ง ่ ทีห่ลอกใหไ้ปทาํในสิง่ทีท่าํใหเ้ราทกุข ์ ใหเ้ราวุน่วายใจไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่

ถา้ไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัธรรมอย่างทีไ่ดย้นิในวนัน้ีแลว้ เราจะรูท้นั ฟงัแลว้ตอ้งเอาไป

เตอืนตนอยู่เรื่อยๆ อย่าฟงัแลว้ปลอ่ยไป ถา้ฟงัแลว้ไมเ่อาไปคดิพจิาณาต่อ เดีย๋วก็ลมื 

พอเหน็อะไรสวยๆงามๆ ก็อยากจะไดข้ึ้นมาทนัท ีแต่ถา้คดิอยู่เรื่อยๆ ตามทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน ทกุครัง้อยากจะไดอ้ะไร ก็จะถามตนเองก่อนวา่จาํเป็นหรือไม ่ ถา้ไมม่มีนั

แลว้จะตายหรือไม ่ถา้คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ รบัรองไดว้า่จะเอาชนะความโลภได ้ชนะ

ความโกรธได ้ เพราะเวลาโกรธจะเหน็วา่กาํลงัสรา้งไฟนรกขึ้นมาในใจ จะรีบดบัดว้ยการ

ใหอ้ภยัไมถ่อืสา ไมเ่อาเรื่องเอาราว ไมใ่หเ้กดิทกุขซ์อ้นขึ้นมา เป็นเรื่องซอ้นขึ้นมา น้ีคอื

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีพ่วกเราควรใชเ้ป็นมาตรฐานวดัการกระทาํของเราในแต่

ละวนั ทาํไปแลว้เกดิความสุขความเจริญหรือเกดิความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ขอใหค้ดิ

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ รบัรองไดว้า่ชวีติจะดขีึ้นไปเรื่อยๆ ปีหนา้จะสดใสขึ้น ดขีึ้น เจริญขึ้น 

จะดขีึ้นไปเรื่อยๆ จนไมม่อีะไรเลวรา้ยปรากฏกบัชวีติเลย เกดิจากการศึกษา จากการได ้

ยนิไดฟ้งัแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ จงึขอฝากเรื่องราวเหลา่น้ีใหท้่านนาํไปพนิิจพจิารณา เพือ่

ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



27 
 

กณัฑท์ี่ ๒๘๐ 

วนัสิ้นปี 
๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

วนัน้ีเป็นวนัสิ้นปี วนัสุดทา้ยของปี ๒๕๔๙ วนัเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมือ่ไมก่ี่วนั

ก่อนเพิง่ฉลองปีใหมก่นั น่ีก็มาส่งทา้ยปีเก่ากนัอกีแลว้ เพราะเวลาเคลือ่นไหวอยู่

ตลอดเวลา ไมน่ิ่งอยู่กบัที ่ ไหลไปเหมอืนกบักระแสนํา้ ไหลมาแลว้ก็ไหลไป ไมห่วน

กลบัมาอกี เวลาจงึมคุีณค่ามาก พระพทุธองคท์รงตรสัสอนใหถ้ามตนอยูเ่สมอวา่ วนั

เวลาผ่านไปๆ เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํความด ี หรือกาํลงัทาํบาป กาํลงักาํจดัความ

โลภ ความโกรธ ความหลง หรือกาํลงัส่งเสริมความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหม้มีาก

ยิง่ๆขึ้น เพราะการกระทาํจะเป็นเหตทุีจ่ะนาํมา ในสิง่ทีป่รารถนาและไมป่รารถนา สิง่ที่

ปรารถนาก็คอืความสุขความเจริญ สิง่ทีไ่มป่รารถนาก็คอืความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ท ัง้ 

๒ สิง่น้ีเกดิจากการกระทาํของเราท ัง้สิ้น ถา้ทาํดกีาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ละเวน้จากการกระทาํบาป ผลดคีอืความสุขและความเจริญก็จะตามมา ถา้ไมก่ระทาํ

ความด ี ไมล่ะเวน้จากการกระทาํบาป ไมช่าํระจติใจ ไมก่าํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ผลเสยีคอืความทกุขค์วามวุน่วายใจก็ตามมา เมือ่ชวีติถงึจดุหมายปลายทาง 

คอืสิ้นสุดลง ใจก็จะตอ้งไปเสวยบญุเสวยกรรมทีไ่ดก้ระทาํกนัไว ้จะส่งใหไ้ปเกดิในทีสู่งที่

ตํา่ ตามบญุตามกรรมต่อไป 

พระพทุธเจา้พระบรมศาสดาของพวกเรา ไดท้รงตรสัรูเ้หน็หลกัของกรรมอย่างชดัแจง้

แลว้ เหน็ท ัง้เหตคุอืการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจ เหน็ท ัง้ผลคอืความสุขความ

เจริญ สวรรค ์มรรค ผล นิพพาน เหน็ท ัง้ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี เหน็นรก เหน็อบาย 

และทรงสามารถพฒันายกจติใจของพระองค ์ ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้

หลงัจากทีร่่างกายไดแ้ตกดบัไปแลว้ จติของพระพทุธเจา้ก็จะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป เพราะได ้

ถงึจดุสูงสุดคอืพระนิพพาน เป็นจติทีม่แีต่ความสุข มแีต่ความอิม่ มแีต่ความพอ 
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ปราศจากความทกุขท์ ัง้ปวง ไมว่า่จะเป็นความทกุขท์ีเ่กดิจากการแก่เจ็บตายก็ตาม การ

พลดัพรากจากกนักต็าม จะไมม่กีบัจติทีไ่มเ่กดิอกีต่อไป ส่วนจติของพวกเรา ถา้ทาํความ

ดกีนั ก็จะไดเ้วยีนอยู่ในสุคต ิไดเ้ป็นมนุษยบ์า้ง เป็นเทพเป็นพรหมบา้ง แลว้ในทีสุ่ดก็จะ

ไดเ้ป็นพระอริยเจา้ ไดบ้รรลถุงึพระนิพพานเช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้ ถา้หม ัน่ทาํความด ี

ละการกระทาํบาป ชาํระกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติ

จากใจ น่ีเป็นงานทีเ่ราควรทาํอย่างสมํา่เสมอ ดว้ยการถามตวัเองอยู่เสมอวา่ วนัเวลาล่วง

ผ่านไปๆ เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ เพราะเมือ่ถงึจดุหมายปลายทางของชวีติแลว้ เราจะไม่

สามารถทาํสิง่เหลา่น้ีได ้ จะตอ้งไปใชบ้ญุใชก้รรมตามทีไ่ดท้าํมา แต่ถา้ในขณะทีย่งัมชีวีติ

อยู่ เราหม ัน่สะสมคุณงามความด ีละการกระทาํบาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ เราจะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงไดใ้นชาตน้ีิเลย ไม่

ตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป  

เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในวสิยัของมนุษยพ์วกเราทกุคน ทีจ่ะสามารถปฏบิตักินัได ้ เพราะถา้ไม่

สามารถปฏบิตัไิดแ้ลว้ พระพทุธเจา้กจ็ะไมเ่สยีเวลามาประกาศพระศาสนา มาส ัง่สอน

พวกเรา พระพทุธเจา้ไมไ่ดส้ ัง่สอนใหก้บัผูอ้ืน่ ส ัง่สอนใหแ้ต่มนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ ส่วน

เทพก็มบีา้ง ถา้ขวนขวายมากราบขอฟงัพระธรรมคาํสอนจากพระพทุธเจา้ ส่วนพวก

เดรจัฉานหรือสตัวท์ีอ่ยู่ในอบายท ัง้หลาย จะไมส่ามารถรบัประโยชนจ์ากพระธรรมคาํ

สอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ไดเ้ลย มแีต่พวกเราเท่านัน้ทีส่มควรทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

กบัพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐน้ี และก็มมีนุษยห์ลายคนดว้ยกนันบัจาํนวนไมถ่ว้น ที่

ไดร้บัประโยชนจ์ากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไปแลว้ ดว้ยการนาํเอาสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไปปฏบิตัอิย่างขะมกัเขมน้ อย่างขยนั ไมท่อ้แท ้ ถงึแมจ้ะยากจะ

ลาํบากเพยีงไร ก็ไมค่ดิวา่เป็นสิง่ทีสุ่ดวสิยั แต่คดิวา่สามารถทาํได ้ และก็ทาํไดจ้ริงๆ ได ้

บรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆนบัเป็นจาํนวนมาก ต ัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ประกาศพระธรรมคาํสอน มาจนถงึปจัจบุนัน้ี ก็มมีนุษยอ์ย่างเราอย่างท่าน ทีเ่ต็มไปดว้ย

ความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่มศีรทัธามคีวามเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

แลว้นอ้มเอาไปปฏบิตั ิ จนสามารถบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆได ้ เพราะธรรมะของพระพทุธเจา้
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ไมไ่ดถู้กกาํจดัดว้ยกาลและเวลาหรือสถานที ่ ไมใ่ช่จะบรรลผุลได ้ เพยีงแต่ในสมยัที่

พระพทุธเจา้ทรงมพีระชนมช์พีอยู่เท่านัน้  

แต่เป็นอกาลโิก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา แต่ขึ้นกบัเหตกุบัผล ถา้มเีหตทุีต่รงไหนผลก็จะมี

ทีต่รงนัน้ ถา้มเีหตอุยู่ในบคุคลใด ผลก็จะเกดิขึ้นกบับคุคลนัน้ เหตกุ็คอืการกระทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิคอืใหก้ระทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ใหล้ะบาปกรรม

ท ัง้หลายใหห้มดสิ้น และใหก้าํจดัความโลภความโกรธ ความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติ

จากใจ ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัธิรรม ดว้ยการเขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ ดว้ยการฟงัเทศน์

ฟงัธรรมอย่างสมํา่เสมอ แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอเช่นเดยีวกนั ถา้ทาํอย่างน้ี

ไดแ้ลว้ รบัรองไดว้า่จะไดร้บัผลอย่างแน่นอน เพราะผลไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่

ทีพ่ระอริยะสงฆส์าวก แต่อยู่ทีก่ารปฏบิตัดีิปฏิบตัิชอบ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ 

ตราบใดผูป้ฏิบตัธิรรมสมควรแกธ่รรมยงัมีอยู่ พระอรหนัตจ์ะไม่สิ้นไปจากโลก น่ีคอื

หลกัประกนัการหลดุพน้ การไปถงึพระนิพพาน การเป็นพระอรหนัต ์ ไมไ่ดอ้ยู่กบัใครที่

ไหน ไมไ่ดอ้ยู่กบักาลกบัเวลา แต่อยู่กบัผูป้ฏบิตัเิท่านัน้ ถา้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ มสีติ

ราํลกึถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เสมอ เตอืนตนอยู่เสมอวา่ กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํ

สิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์หรือกาํลงัทาํสิง่ทีไ่รส้าระ ก็คอืการแสวงหาสะสมทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทอง ลาภ ยศ ต่างๆ ถอืวา่เป็นเรื่องไรส้าระ เพราะไมส่ามารถกาํจดัความทกุข ์

ใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ ไมส่ามารถกาํจดัภพชาตทิีจ่ะตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ สิง่

เดยีวเท่านัน้ทีจ่ะสามารถกาํจดัไดก้็คอื การปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ปฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะมคุีณมปีระโยชน ์มสีาระอย่างแทจ้ริง  

จงึอย่าหลงทาง ถา้หลงทางแลว้ก็จะไปตดิกบัของมาร ตดิกบัของบาปกรรมท ัง้หลาย 

เพราะความโลภจะฉุดลากใหไ้ปทาํสิง่ต่างๆทีจ่ะตอ้งมาเสยีใจภายหลงั เวลาเกดิความโลภ

มากๆ ก็ตอ้งพยายามหาทกุวถิทีางใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ โดยคดิวา่เป็นการกระทาํที่

ถูกตอ้ง แต่ไมถู่กตามหลกัธรรมของพระพทุธเจา้ ถา้ตอ้งการเงนิมากๆ อยากจะมเีงนิไป

เทีย่ว ก็ไปลกัขโมย คดิวา่เป็นการกระทาํทีถู่กตอ้ง เมือ่ตอ้งการสิง่ทีไ่มม่ ีแลว้คนอืน่ม ีก็

เป็นสทิธิ์ทีจ่ะไปขโมยมา เป็นความคดิของความมดืบอด ของความหลง จะคดิอย่างนัน้
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เสมอ เวลาตอ้งการอะไรมากๆ แลว้ไมส่ามารถหามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้งดงีาม กจ็ะคดิแบบ

น้ีกนั ถา้ไมค่ดิแบบน้ีกนัแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมม่โีจรผูร้า้ยอยู่ในโลกน้ีเลย แต่เพราะคดิ

กนัอย่างน้ีอยู่มาก บา้นเมอืงจงึเต็มไปดว้ยโจรผูร้า้ย ไมว่า่งเวน้แต่ละวนั เพราะจติใจเป็น

เหมอืนของเดก็ไรเ้ดยีงสา เราก็รูอ้ยู่วา่เดก็เป็นอย่างไร ถา้ไมค่อยสอนไมค่อยหา้ม ก็จะ

ทาํอะไรไปตามประสปีระสา จะถูกจะผดิจะดจีะช ัว่ จะเกดิโทษหรือเกดิประโยชนอ์ย่างไร 

ไมม่ปีญัญาแยกแยะได ้ ก็จะทาํไปตามเรื่องของเขา พวกเราแมจ้ะเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม 

แต่สภาพจติก็ยงัไมต่่างจากเดก็ไรเ้ดยีงสาสกัเท่าไหร่ ถา้ยงัหลงอยู่กบัอบายมขุต่างๆ เสพ

สุรายาเมา เทีย่วกลางคนื เลน่การพนนั หลงอยู่กบัของฟุ่มเฟือยต่างๆ หลงอยู่กบัลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ทีเ่กดิจากการเสพ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ ถา้ยงัมคีวาม

พอใจมคีวามยนิด ี แสดงวา่จติยงัไรเ้ดยีงสา ไมรู่ว้า่อะไรเป็นคุณเป็นประโยชนอ์ย่าง

แทจ้รงิ  

เหมอืนกบัเดก็ทีเ่ราก็รูก้นัอยู่วา่ จะไมม่ทีางพาตนเองใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์

ยากลาํบากไดเ้ลย ตอ้งอาศยัผูใ้หญ่เช่นบดิามารดาคอยเลี้ยงดู คอยส ัง่สอน อาศยัครูบา

อาจารยใ์หค้วามรู ้ จงึจะพอมปีญัญาเลี้ยงชพีตนได ้ แต่ยงัไมม่ปีญัญาแยกแยะ วา่อะไร

เป็นคุณเป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ ตอ้งอาศยัปญัญาทางพระพทุธศาสนาเท่านัน้ ทีจ่ะ

ชี้ใหเ้หน็วา่ อะไรเป็นคุณเป็นโทษกบัตน อะไรจะนาํมาซึง่ความทกุข ์ อะไรจะนาํมาซึง่

ความสุข วชิาความรูต่้างๆในโลกทีเ่รียนกนั มากมายก่ายกองจนถงึระดบัปริญญาเอก ก็

ไมส่ามารถช่วยเราไดใ้นยามทีเ่กดิความเศรา้โศกเสยีใจ เกดิความทกุข ์ ทีเ่กดิจากการ

พลดัพรากจากกนั จากความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย และความตาย ความรูท้างโลกจะไม่

สามารถช่วยเราไดเ้ลย ดงัสุภาษติทีว่า่ ความรูท้่วมหวัเอาตวัไม่รอด จบปริญญาระดบั

ไหนก็ตาม เมือ่เจอความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความแก่ ความตาย ความพลดัพรากจากกนั ก็

ไมส่ามารถระงบัดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจได ้แต่ผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เช่นพระอรยิ

สาวกท ัง้หลาย ผูม้ปีญัญา จะสามารถระงบัดบัความทกุขต่์างๆไดโ้ดยสิ้นเชงิ น่ีคอืความ

แตกต่างกนัระหวา่งความรูท้างโลกและความรูท้างศาสนา ความรูท้างโลกไมไ่ดท้าํใหเ้รา

ฉลาด ใหพ้น้จากเป็นผูไ้รเ้ดยีงสา แต่ความรูท้างธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราฉลาดจรงิรู ้

จริง สามารถช่วยใหเ้ราหลดุพน้จากบ่วงของความทกุขท์ ัง้หลายไดโ้ดยสิ้นเชงิ อยู่ที่
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ความรูท้างพระพทุธศาสนา และการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความรูน้ี้ขึ้นมาเท่านัน้ น่ีคือสิง่ทีเ่รา

ควรพุ่งเป้าไป  

ชวีติของเราเกดิมาก็เพือ่หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงเท่านัน้ ไมไ่ดเ้กดิมาเพือ่สะสมกอง

ทกุข ์ อย่างทีพ่วกเราสะสมกนัอยู่ เพราะความหลง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็น

ดอกบวั จงึคดิวา่ไดล้าภยศสรรเสริญสุขมามากๆแลว้ จะทาํใหม้คีวามสุขมคีวาม

ประเสริฐ แต่กลบัตอ้งทกุขท์รมานใจกบัลาภยศสรรเสริญสุขโดยไมรู่ต้วั และไมรู่ ้

ทางออกเสยีดว้ยซํา้ไป ถา้ไมไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ก็จะวนเวยีนอย่างน้ีไปทกุภพ

ทกุชาต ิ ไมว่า่จะเกดิในภพไหนก็ตาม ก็จะหลงยนิดกีบัลาภยศสรรเสริญสุขไปตลอด ไม่

ตอ้งสอนกนัเลยเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขน้ี ใครๆก็อยากจะไดก้นัท ัง้นัน้ ไมต่อ้งสอนกนั 

เพราะฝงัลกึอยู่ในจติในใจ ส่วนความยนิดใีนธรรมะ ในการกระทาํความด ีในการละการ

กระทาํบาป ในการกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง กลบัไมม่ใีครสนใจ ไมม่ใีคร

ยนิดเีลย เป็นสิง่ทีต่อ้งคอยพรํา่สอนกนัอยู่ตลอดเวลา ขนาดสอนกนัอยู่ตลอดเวลาแลว้ 

ก็ยงัไมค่่อยจะสนใจ ไมค่่อยเหน็คุณเหน็ประโยชน ์ ยกเวน้พวกบวัเหนือนํา้บวัปริ่มนํา้

เท่านัน้ ทีจ่ะเหน็คุณค่าเหน็ประโยชนข์องการบาํเพญ็ปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา แต่พวกทีอ่ยู่ใตน้ํา้อยู่ตดิกบัโคลน

กบัตม จะไมม่โีอกาสโผลข่ึ้นมาเหนือนํา้ไดเ้ลย เพราะจะเป็นอาหารของพวกปูปลาไป  

พวกเราแมจ้ะยงัไมอ่ยู่เหนือนํา้ ก็ยงัสามารถพฒันาใหจ้ติของเราผุดขึ้นมาอยู่เหนือนํา้ได ้

ถา้นอ้มเอาสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาประพฤตปิฏบิตั ิ ตามกาํลงัสตปิญัญา

ศรทัธาความเพยีร ถา้ไดท้าํไปเรื่อยๆแลว้ ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็จะเป็นบวัเหนือนํา้ได ้ใน

ภพต่อไปขา้งหนา้ เมือ่ไดพ้บพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อกีครัง้หน่ึง หรือไดพ้บ

กบัพระพทุธเจา้โดยตรง ก็อาจจะหลดุพน้จากความทกุขไ์ดโ้ดยสิ้นเชงิ ดว้ยการฟงัเทศน์

ฟงัธรรมของพระพทุธเจา้เพยีงครัง้สองครัง้เท่านัน้ ดงัทีบ่คุคลต่างๆไดห้ลดุพน้กนัใน

สมยัพระพทุธกาล ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เพยีงครัง้สองครัง้ ก็ได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะไดส้ะสมบญุบารมมีา

มากแลว้ อย่างทีพ่วกเรากาํลงัสะสมกนัอยูท่กุวนัน้ี เขาไดท้าํมาในอดตีชาต ิไดท้าํมาก่อน 
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เมือ่มโีอกาส ไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ ไดพ้บกบัพระธรรมคาํสอน ก็สามารถตกัตวง

ประโยชนไ์ดอ้ย่างเต็มที ่ ต่างกบัพวกเราทีถ่งึแมจ้ะไดส้มัผสั ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา 

แต่ก็ยงัไมส่ามารถตกัตวงผลประโยชนไ์ดเ้ต็มที ่เพราะภาชนะทีม่ไีวร้องรบั ยงัไมใ่หญ่พอ 

แทนทีจ่ะมถีงัใบใหญ่ๆ ก็มเีพยีงถว้ยใบเลก็ๆ ต่อใหอ้ยากจะไดม้ากเพยีงไรก็ตาม แต่

ถว้ยใบเลก็ๆก็ใส่นํา้ไดเ้พยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้ ไมเ่หมอืนกบัถงัใบใหญ่ๆ เพราะไมไ่ดเ้ตรียม

ภาชนะไวร้องรบั มวัแต่เสยีเวลาไปกบัการสะสมกบัสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจ ตายไป

ก็ไมส่ามารถเอาตดิตวัไปได ้ ไมเ่หมอืนกบับญุบารมทีีเ่ราสะสมกนัอยู่เรื่อยๆ เป็นเหมอืน

ภาชนะไวร้องรบั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ในอนาคต ถา้สะสมมากก็จะเป็น

ภาชนะทีใ่หญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนใหญ่เต็มที ่ พรอ้มทีจ่ะรบัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ไดอ้ย่างเต็มที ่ ก็เกดิขึ้นจากการบาํเพญ็บญุบารม ี ทีพ่วกเราท ัง้หลายไดม้า

กระทาํกนัอย่างสมํา่เสมอ  

ดงันัน้ในวาระโอกาสของวนัสุดทา้ยของปี จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงราํลกึถงึคุณค่าของ

เวลา ชีวติของเราไมย่าวขึ้นแต่ส ัน้ลง เพราะเวลาทีจ่ะอยู่เหลอืนอ้ยลงไป แต่อายุมากขึ้น 

ก็อาจจะคดิวา่ยาวขึ้น แต่ความจริงมนันอ้ยลงไปเรื่อยๆ เพราะอายุไขของคนเรา อย่าง

มากก็ไมเ่กนิรอ้ยปีเป็นส่วนใหญ่ ถา้มาถงึอายุหกสบิปีก็เหลอืไมถ่งึครึ่งแลว้ เพราะฉะนัน้

อย่าไปคดิวา่วนัเวลาจะยนืยาวนานสาํหรบัเรา เพราะอายุก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีแ่น่นอน จะตาย

เมือ่ไหร่ก็ไมม่ใีครรู ้จะมอีายุยนืยาวขนาดไหนก็ไมม่ใีครรู ้บางคนเกดิมาไดเ้พยีงวนัเดยีว

แลว้ตายก็ม ีบางคนก็ตายอายุสบิปี บางคนก็ยีส่บิปี หา้สบิปี แปดสบิปี ไมแ่น่นอน สิง่ที่

แน่นอนก็คอื ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ เราสามารถตกัตวงประโยชนไ์ดเ้ต็มที ่ จงึไมค่วรปลอ่ย

ใหม้นัผ่านไป มเีวลาวา่งไมม่ภีารกจิการงานทีจ่าํเป็นตอ้งทาํ เกี่ยวกบัการดูแลอตัภาพ

รกัษาร่างกาย ก็ควรทุ่มเทกบัการสะสมบญุบารม ี เสริมสรา้งธรรมะใหม้มีากยิง่ขึ้นในใจ 

เพือ่จะไดม้คีวามสุขมากขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลง มคีวามเจริญมากขึ้น มคีวามเสื่อม

นอ้ยลง น่ีคอืหนา้ทีข่องเราในฐานะของมนุษย ์เป็นสิง่ทีค่วรใหค้วามสาํคญั อย่าไปเห็นสิง่

อืน่ๆวา่มคีวามสาํคญักวา่การทาํบญุ สะสมคุณงามความด ี การละบาป การชาํระความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ถา้นอ้มเอามาบาํเพญ็แลว้ 

รบัรองไดว้า่ชวีติเราจะดขีึ้นไปเรื่อยๆ จะมแีต่สิง่ทีด่ทีีง่ามรออยู่ขา้งหนา้ จงึขอฝากเรื่อง
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การบาํเพญ็บญุบารม ี เรื่องกาลเวลา ใหพ้วกเราท ัง้หลายนาํเอาไปพนิิจพจิารณาและ

ปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๘๑ 

วนัข้ึนปีใหม่ 
๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัขึ้นปีใหม ่ เป็นวนัทีท่่านท ัง้หลายใหค้วามสาํคญั เพราะถอืเป็นจดุเริ่มตน้ใหม่

ของชวีติ จงึอยากใหเ้ริ่มตน้ดว้ยด ี การมาวดัจงึเป็นการเริ่มตน้ทีถู่กทีค่วร เพราะเมือ่

มาแลว้จะไดบ้าํเพญ็เหตทุีน่าํมาซึง่ความสุขและความเจริญ ไมว่า่จะเป็นการทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ลว้นเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความ

เจริญ ทีท่กุคนปรารถนากนั จงึควรเขา้วดักนับ่อยๆ ทาํความดกีนับ่อยๆ ละเวน้จากการ

กระทาํบาปกนับ่อยๆ ชาํระความโลภโมโทสนัทีม่อียู่ในใจอยู่เรื่อยๆ จะทาํใหม้คีวามสุข

และมคีวามเจริญ จะทาํไดก้็ตอ้งอาศยับญุบารม ี ๒ ประการดว้ยกนัคอื ๑. อธิษฐาน

บารมี ๒. สจัจบารมี รวมกนัก็เรียกวา่ สจัจาธิษฐาน ก่อนทีจ่ะทาํอะไร เรากต็อ้งต ัง้ใจ

ก่อน เพราะถา้ไมต่ ัง้ใจ ก็จะไมรู่ว้า่จะไปทาํอะไร อย่างวนัน้ีก่อนจะมาวดั ก็ไดต้ ัง้ใจไวแ้ลว้

วา่ วนัน้ีเป็นวนัเริ่มตน้ของปีใหม ่ จะตอ้งมาทาํบญุทีว่ดั อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการอธิษฐาน 

แปลวา่ความตัง้ใจ ไมไ่ดห้มายถงึขอสิง่นัน้สิง่น้ี จากบคุคลนัน้หรือบคุคลน้ี อธิษฐาน

ในทางธรรมะแปลวา่ ความตัง้ใจ ต ัง้เป้าหมาย ก่อนทีจ่ะไปไหนก็ตอ้งต ัง้เป้าหมายไวก่้อน 

จะไปกรุงเทพก็ตอ้งคดิไวก่้อนแลว้วา่ จะไปกรุงเทพ แลว้ก็ออกเดนิทางไปตามทางทีจ่ะ

พาไปสู่จดุหมายปลายทาง น่ีคอือธิษฐานบารม ีความตัง้ใจ แต่การมอีธิษฐานบารมเีพยีง

ส่วนเดยีว จะไมท่าํใหเ้กดิผลสาํเร็จตามความตอ้งการได ้ ถา้ไมม่สีจัจบารม ี ความจริงใจ 

เมือ่ต ัง้ใจจะทาํอะไรแลว้ ก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้ไมใ่ช่ต ัง้ใจไวเ้ฉยๆ  

เช่นวนัน้ีต ัง้ใจจะมาวดั พอตกเยน็วานน้ีมเีพือ่นมาชวนไปเทีย่ว ก็เลยออกไปเทีย่วจนดกึ

ดืน่ ตื่นไมท่นัมาวดั เลยไมไ่ดม้า อย่างน้ีแสดงวา่มอีธิษฐานความตัง้ใจ แต่ไมม่สีจัจะ

ความจริงใจ ทีจ่ะทาํตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ ถา้ตอ้งการจะใหส้ิง่ทีป่รารถนาบรรลเุป็นผลขึ้นมา 

ก็ตอ้งมที ัง้อธิษฐานและสจัจบารมคีวบคู่กนัไป ต ัง้ใจจะทาํอะไรแลว้ก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้ ถา้ไม่
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ม ัน่ใจก็อย่าไปต ัง้ ถา้ต ัง้ใจไวแ้ลว้ต่อใหฝ้นตกแดดออกนํา้ท่วม ถา้ยงัทาํในสิง่ทีต่ ัง้ใจไวไ้ด ้

ก็ตอ้งทาํ ยกเวน้ถา้เป็นเหตสุุดวสิยั เจ็บไขไ้ดป่้วย ไมส่ามารถลกุขึ้นไปทาํอะไรได ้ ตอ้ง

นอนอยู่ในเตยีงรกัษาอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยใหห้ายก่อน อย่างน้ีก็ตอ้งผลดัไวก่้อน รอไว ้

เมือ่หายดแีลว้ค่อยมาทาํชดเชยทหีลงั เพือ่จะไดไ้มเ่สยีสจัจะ เสยีความตัง้ใจ เพราะการ

กระทาํทีด่ทีีง่ามท ัง้หลายจะบรรลเุป็นผลได ้ ก็ตอ้งอาศยัความตัง้ใจและความแน่วแน่ ถา้

ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะยาก เพราะจะมอีปุสรรคมาก จะมสีิง่ต่างๆคอยขดัคอยขวางอยู่เรื่อยๆ 

ท ัง้สิง่ภายนอกและสิง่ภายใน ในใจก็มฝ่ีายทีค่ดิจะทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี พยายามดงึใหไ้ปทาํใน

สิง่ทีไ่มด่ ี แทนทีจ่ะไดท้าํสิง่ทีด่กีจ็ะถูกอาํนาจใฝ่ตํา่ดงึไปอยู่เรื่อยๆ ถา้มคีวามตัง้ใจและ

จริงใจแลว้ ต่อใหอ้าํนาจใฝ่ตํา่พยายามจะฉุดลากไปอย่างไร ก็จะไมไ่ป เพราะไดต้ ัง้ใจไว ้

อย่างแน่วแน่ ปีน้ีถา้ต ัง้ใจจะทาํสิง่ทีด่ทีีง่ามอย่างใดอย่างหน่ึง หรือละเวน้การกระทาํในสิง่

ไมด่อีย่างใดอย่างหน่ึง เช่นการเสพสุรายาเมา ถา้เหน็วา่การเสพสุรายาเมาไมม่คุีณไมม่ี

ประโยชน ์ มแีต่โทษนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยีและความทกุข ์ ก็อยากจะเลกิเสพสุรายาเมา 

วนัน้ีวนัที ่ ๑ ก็ถอืเป็นฤกษง์ามยามด ี ทีจ่ะเริ่มตน้ชวีติใหม ่ ใหด้กีวา่เก่า ไม่เดนิตามรอย

เก่าทีพ่าไปสู่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ก็ต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ ต ัง้แต่บดัน้ีไปจะไมด่ืม่สุราอกี

ต่อไป  

ถา้มสีจัจาธิษฐานแลว้ ต่อใหอ้ยากอย่างไร ต่อใหใ้ครมาชวนไปดืม่ก็จะไมไ่ป เพราะไดต้ ัง้

สจัจาธิษฐานไวแ้ลว้ ไมอ่ยากจะโกหกตวัเอง ถา้ต ัง้สจัจาธิษฐานแลว้ แต่ไมก่ระทาํตามที่

ไดต้ ัง้ไว ้ ก็เหมอืนกบัหลอกตวัเอง เช่นต่อไปน้ีจะเป็นคนด ี ไมเ่กยีจครา้น ไม่เหน็แก่ตวั 

แต่พอถงึเวลาจริงๆก็ยงัเกยีจครา้นอยู่ ยงัเหน็แก่ตวัอยู่ ถา้เป็นอย่างน้ีต่อใหต้ ัง้ใจทาํอะไร

มากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมบ่รรลผุลทีป่รารถนาได ้ถา้ไมม่คีวามแน่วแน่ความจริงใจต่อการ

ต ัง้ใจ ไมว่า่อยากจะไดอ้ะไร ก็ตอ้งใหค้าํนึงถงึเหตอุยู่เสมอ เพราะไมม่ใีครใหเ้ราได ้

ความสุขก็ด ี ความเจริญก็ด ี ไมม่ใีครมอบใหเ้ราได ้ คาํอวยพรขอใหม้คีวามสุขและความ

เจริญ เป็นการแสดงความปรารถนาด ี เป็นไมตรีจติเท่านัน้ ไมส่ามารถดลบนัดาลให ้

ความสุขและความเจริญปรากฏขึ้นมาได ้ จะปรากฏขึ้นมาไดจ้ากการกระทาํทางกายวาจา

ใจ คดิด ีพูดด ีทาํดเีท่านัน้ เพราะเมือ่คดิด ีพูดด ีทาํดแีลว้ ผลดกี็จะตามมา อย่างวนัน้ี

ท่านคดิดกีนั คดิจะมาวดั มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม 
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เป็นความคดิทีด่ ี เมือ่คดิดแีลว้ก็เริ่มทาํดว้ยการชกัจูงเพือ่นฝูง ญาตสินิทมติรสหาย ให ้

มาร่วมทาํกนั แลว้ก็ไดท้าํในสิง่ทีป่รารถนาแลว้ เป็นการกระทาํทีน่าํมาซึง่ความร่มเยน็เป็น

สุข ในขณะน้ีจติใจของท่านท ัง้หลาย ก็มคีวามสุขความสบายใจกนั เพราะไดร้บัการชาํระ

ความตระหน่ี ความหวงแหน ความเหน็แก่ตวั ทาํใหจ้ติใจเบา มคีวามสุข ทาํใหสู้งขึ้น 

เพราะมคีวามเมตตากรุณา ความปรารถนาดต่ีอเพือ่นร่วมโลกดว้ยกนั ไมค่ดิทาํลาย

เบยีดเบยีนกนั ซึง่เป็นความคดิใฝ่ตํา่ ผูท้ีเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ไมถ่อืวา่เป็นผูเ้จริญ ผูเ้จริญ

ตอ้งอนุเคราะหส์งเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ ตามกาํลงัฐานะของตนทีจ่ะสามารถทาํได ้ ยิง่

ช่วยไดม้ากเพยีงไร ความสูงส่งความเจริญก็จะมมีากยิง่ขึ้นไปเพยีงนัน้  

เช่นพระพทุธเจา้ของพวกเราเป็นตวัอย่าง ทรงส ัง่สอนสตัวโ์ลกตลอดเวลา ๔๕ ปีดว้ยกนั 

โดยไมไ่ดร้บัอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลย นอกจากปจัจยั ๔ คอือาหารบณิฑบาต จวีร 

ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยัเท่านัน้เอง แต่สิง่ทีท่รงกระทาํนัน้ทาํใหเ้รามคีวามเคารพนบัถอืใน

ตวัท่านมาก เพราะทรงเสยีสละเพือ่ประโยชนสุ์ขของผูอ้ืน่นัน้เอง ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

ไมเ่รียกรอ้งสิง่ตอบแทนจากผูท้ีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืเลย เพยีงแต่ปรารถนาใหเ้ขาไดพ้บ

กบัความสุข พบกบัความเจริญ พน้จากความทกุขท์ ัง้หลายเท่านัน้ จงึควรทาํความดกีนั

อย่างสมํา่เสมอ ไม่วา่จะเป็นการทดแทนบญุคุณของผูม้พีระคุณท ัง้หลาย เช่นบดิามารดา 

ครูบาอาจารย ์ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ใหก้ารช่วยเหลอื ถา้มโีอกาสมฐีานะพอทีจ่ะทาํได ้ก็ควร

ทาํกนั อย่างในวนัปีใหมถ่า้มเีวลา ถา้ไมไ่ดอ้ยู่กบัคุณพ่อคุณแม ่ ก็ควรไปกราบ มอีะไรก็

เอาไปฝากท่าน ถา้อยากจะช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร คนชรา ก็ไปทาํกนั จะทาํให ้

มคีวามสุขใจ ทาํใหเ้ป็นคนดขีึ้น ทาํใหม้คีวามภูมใิจ ทาํใหจ้ติใจมอีาหารหลอ่เลี้ยง มี

ความอิม่หนาํสาํราญใจ ไมต่อ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอก ทีห่ามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร 

ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิความอิม่หนาํสาํราญใจ แต่กลบัทาํใหเ้กดิความหวิโหยความอยาก

เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ีใหค้วามอิม่เอบิกบัใจได ้ ไมว่า่จะเป็นบคุคล

หรือเป็นวตัถตุ่างๆ เวลาไดม้าใหม่ๆ ก็จะดอีกดใีจ แต่พอสกัระยะหน่ึงก็อยากจะไดส้ิง่

ใหม่ๆ อกี เช่นวนัน้ีไดข้องขวญั พรุ่งน้ีก็อยากจะไดส้ิง่ใหม่ๆ อกี ไมว่า่จะไดม้ามากนอ้ย

เพยีงไร จะไมใ่หค้วามอิม่ความพอ ความสุขทีแ่ทจ้รงิแก่ใจ นอกจากการทาํความด ี
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เสยีสละประโยชนสุ์ขของตนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ มอีะไรเหลอืกนิเหลอืใช ้ เหน็ผูอ้ืน่เดอืดรอ้นขาด

แคลน ก็ควรช่วยเหลอื จะทาํใหม้คีวามสุขความอิม่ใจ  

ถา้อยากจะไดพ้ร ไมต่อ้งไปขอจากผูใ้ด เพราะพรทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีก่ารกระทาํ

ของเรา ถา้ทาํดแีลว้ สิง่ต่างๆทีป่รารถนา ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลาย ก็จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่

มอีะไรมาขดัขวางได ้ เช่นพระพทุธเจา้ทีท่รงประพฤตปิฏบิตับิาํเพญ็อยู่ในศีลในธรรม จน

บรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาพทุธเจา้ เป็นผลทีท่รงไดร้บั ทีไ่มม่ใีครมอบใหก้บัพระองคไ์ด ้

ไมม่ใีครแย่งจากพระองคไ์ด ้เพราะเป็นหลกัของธรรมชาต ิเป็นกฎแหง่กรรม ทาํดไีดด้ทีาํ

ช ัว่ไดช้ ัว่ อยู่ตรงน้ีเท่านัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีต่รงไหน ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่นนัน้ทีค่นน้ี อยู่ทีต่วัเรา จงึตอ้ง

ทาํความดกีนัอยู่เสมอ ถา้ไมรู่ว้า่การกระทาํความดมีอีะไรบา้ง ก็ตอ้งศึกษา เขา้วดัฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ใหรู้จ้กัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ต่างๆ เพราะถา้ไมไ่ดศึ้กษาไมไ่ดย้นิไมไ่ดฟ้งั ก็จะ

เป็นเหมอืนคนตาบอด เดนิไปไหนมาไหนก็จะไมรู่ว้า่ไปถูกทศิถูกทางหรือไม ่ ไปถงึ

จดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปหรือไม ่ แต่ถา้มคีนนาํทางหรือถา้ลมืตาขึ้นมาได ้ กจ็ะ

ไปถงึได ้ ใจของเราถา้ยงัไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็

จะเป็นใจทีม่ดืบอด ทีจ่ะตอ้งทาํใหส้วา่ง ใหเ้กดิปญัญา เกดิความรู ้เกดิความฉลาด ดว้ย

การศึกษาไดย้นิไดฟ้งัธรรม อย่างในวนัน้ีไดม้าฟงักนั วนัน้ีรูแ้ลว้วา่ การทีจ่ะไดพ้รที่

ประเสริฐคอืความสุขและความเจริญนัน้ อยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา อยู่ทีก่าร

กระทาํความด ี ละการกระทาํความชัว่ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ท ัง้หลาย 

ใหห้มดไปจากจติจากใจ  

เมือ่รูแ้ลว้ก็ตอ้งปฏบิตั ิ ถา้ไมป่ฏบิตักิ็จะไมเ่กดิผลตามมา เหมอืนกบัมอีาหารต ัง้ไวอ้ยู่

ขา้งหนา้ แต่ไมร่บัประทาน ประโยชนข์องอาหารก็จะไมเ่กดิ ต่อใหน้ัง่ดูอาหารไปอกี ๑๐ 

ปี ความอิม่ก็จะไมเ่กดิจากการนัง่ดูอาหาร ฉนัใดการไดย้นิไดฟ้งัคาํส ัง่สอน ทีป่ระเสริฐ

ของพระพทุธเจา้ก็ด ี ของครูบาอาจารยก์็ด ี ของพ่อแม ่ ของผูห้ลกัผูใ้หญ่ก็ด ี ถา้ไมน่าํเอา

ไปปฏบิตั ิ ผลก็จะไมเ่กดิ จงึตอ้งฟงั แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้ผลก็จะเกดิ

ขึ้นมาอย่างแน่นอน ไมม่ใีครสามารถขดัขวาง ไมใ่หผ้ลทีเ่กดิจากการทาํความดปีรากฏ

ขึ้นมาได ้ นอกจากใจรอ้นไปหน่อย ทาํเพยีงนิดหน่อย ก็อยากจะไดผ้ลมากมายก่ายกอง 
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อย่างน้ีผลก็ยงัไมเ่กดิขึ้น เพราะเหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้รบัประทานเพยีงคาํ

สองคาํ จะใหเ้กดิความอิม่ขึ้นมาทนัทยี่อมเป็นไปไมไ่ด ้ ตอ้งรบัประทานไปเรื่อยๆ ตกั

อาหารเขา้ปากไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะอิม่ขึ้นมาเอง ฉนัใดการทาํความดกี็เป็นอย่างนัน้ 

ตอ้งทาํอยู่เรื่อยๆ ตอ้งไมห่วงัใหผู้อ้ืน่รบัรู ้ ใหแ้สดงความยนิดชีื่นชม เพราะไมใ่ช่ผล ถา้

ทาํความดเีพราะอยากจะใหค้นอืน่รู ้ พอเขาไมร่บัรูห้รือทาํเป็นไมรู่ ้ เราก็เสยีใจ เลยไมไ่ด ้

ผลคอืความสุขจากการทาํความด ี ทีต่อ้งทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมห่วงัผลตอบแทนจาก

ผูร้บั ทาํเพือ่ใหเ้ขาไดร้บัประโยชนไ์ดร้บัความสุข แลว้เราจะไดร้บัความสุขใจ ไดเ้ป็นคนที่

ดขีึ้นสูงขึ้น น่ีต่างหากคอืผลของการกระทาํ ทาํแลว้ไมห่วงัสิง่ตอบแทนจากผูร้บั 

เหมอืนกบัมาทาํบญุกบัพระในวนัน้ี ไมต่อ้งใหพ้ระขอบอกขอบใจ ชื่นชมยนิด ี เพราะการ

กระทาํของเรามผีลอยู่ในตวัแลว้ จะมใีครรูห้รือไมก่็ตาม ดงัทีใ่นหลวงทรงตรสัสอนให ้

ปิดทองหลงัพระกนั  

แมจ้ะไมม่ใีครเหน็ เพราะเป็นการกระทาํทีด่ ี ผลประโยชนก์็จะเกดิขึ้นกบัตวัเรา ไมต่อ้ง

ใหค้นอืน่ใหร้างวลั เพราะสูค้วามสุขใจทีไ่ดจ้ากการทาํความดไีมไ่ด ้ ดงันัน้เวลาทาํอะไร

ขอใหดู้ทีใ่จเป็นหลกั ดูผลทีจ่ะเกดิขึ้นทีใ่จ ถา้มคีวามอิม่เอบิใจ มปีีต ิมคีวามสุข มคีวาม

สบายใจ นัน่แหละคอืการกระทาํทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ทีด่ ี ทีค่วรทาํอยู่เรื่อยๆ ใน

โอกาสของการเริ่มตน้ปีใหมน้ี่ จงึควรต ัง้สจัจาธิษฐาน ทาํในสิง่ใดสิง่หน่ึงทีค่ดิวา่พอจะทาํ

ไดไ้ปตลอด หรือละเวน้สิง่ใดสิง่หน่ึงทีเ่หน็ว่าไมด่ ีทีส่รา้งความเสือ่มเสยี สรา้งความทกุข ์

ความวุน่วายใจ ถา้ทาํไดแ้ลว้ รบัรองไดว้่าชวีติจะดขีึ้น มคีวามสุขมคีวามเจริญมากขึ้น 

ในวนัเริ่มตน้ปีใหมน้ี่ ขอฝากพรทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ๓ 

ประการดว้ยกนัคอื ๑. ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๒. ละการกระทาํบาปท ัง้ปวงเสยี 

๓. ชาํระจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเ้บาบางลงไป 

ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพือ่สิง่ทีด่ทีีง่าม เพือ่ความสุขความเจริญ ทีจ่ะเป็นผล

ตามมา จงึขอฝากเรื่องราวทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ใหน้าํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่

ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๘๒ 

ความหลงเป็นตน้เหต ุ
๒ มกราคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัหยุด เน่ืองจากวนัขึ้นปีใหมต่รงกบัวนัอาทติย ์ ทางราชการจงึใหห้ยุดชดเชย 

๑ วนั ญาตโิยมเลยใชโ้อกาสน้ีมาบาํเพญ็บญุกศุล มาทาํสิง่ทีด่ทีีง่าม เพือ่ความร่มเยน็

เป็นสุขและความเจริญ ทีอ่ยู่ทีก่ารกระทาํของเราเท่านัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน ทาํดไีดด้ ี ได ้

ความสุขไดค้วามเจริญ ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ไดค้วามทกุขค์วามเสือ่มเสยี เป็นหลกัตายตวั ไมว่า่

จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูส้อนหรือไมก่็ตาม ความจริงย่อมเป็นอย่างนัน้ ผูก้ระทาํยอ่ม

ไดร้บัผลจากการกระทาํ ไมต่อ้งมใีครมารบัรองวา่ ทาํแลว้จะไดอ้ย่างนัน้จะไดอ้ย่างน้ี 

เพราะเป็นหลกัตายตวั เป็นหลกัของธรรมชาต ิ ถา้ตอ้งการความสุขและความเจริญ ก็

ตอ้งหม ัน่ทาํความดกีนั เมือ่ทาํแลว้สิง่ทีจ่ะไดร้บัทนัทกี็คอืความสุขใจ อย่างวนัน้ีเรามา

ทาํบญุทาํทานกนั เราก็มคีวามสุขใจอิม่เอบิใจ เป็นผลทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั ส่วนความ

เจริญก็ไดเ้กดิขึ้นกบัจติใจแลว้ ไดพ้ฒันาสูงขึ้น เป็นจติทีด่ขี ึ้น เวลาไปเกดิใหมก่็จะไดภ้พ

ชาตทิีด่กีวา่ปจัจบุนั น้ีคอืความหมายของความสุขและความเจริญ ไมไ่ดเ้จริญดว้ยลาภ

ยศสรรเสริญสุข บางคนคดิวา่ทาํความดแีลว้จะรํา่รวย ไดต้าํแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ์สูงๆ 

มคีนสรรเสริญยกย่อง ซึง่ไมใ่ช่ผลทีเ่กดิจากการกระทาํความดโีดยตรง แต่อยู่ทีจ่ติใจทีม่ ี

ความร่มเยน็เป็นสุขและสูงขึ้น มคุีณธรรมความดงีามมากขึ้น จนถงึจดุสูงสุด เช่นจติของ

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เป็นเหตทุีท่าํใหเ้รามาวดักนั เพราะความดี

งามเป็นอาหารหลอ่เลี้ยงจติใจ ใหม้คีวามสุข ความอิม่ ความเจริญ เหมอืนกบัดนิและนํา้

ทีเ่สริมสรา้งใหต้น้ไมใ้บหญา้เจริญงอกงาม ถา้ไมม่ดีนิไมม่นีํา้ตน้ไมย้่อมไม่เจริญเตบิโต

ขึ้นมาได ้ ฉนัใดความสุขและความเจริญของใจก็ตอ้งอาศยัการกระทาํความด ี ทีม่อียู่

หลากหลายวธิีดว้ยกนั  
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หลกัใหญ่ๆอยู่ทีก่ารกระทาํทางกายวาจาใจของเรา ถา้ทาํไปแลว้เกดิคุณเกดิประโยชนไ์ม่

เกดิโทษกบัตนก็ด ี กบัผูอ้ืน่ก็ด ี ถอืวา่เป็นการกระทาํความด ี จะทาํอะไรจงึควรพจิารณา

ใหด้ก่ีอนวา่ดหีรือไม ่ เกดิคุณเกดิประโยชน ์ หรือเกดิโทษตามมา ถา้มแีต่คุณมแีต่

ประโยชนไ์มม่โีทษก็ทาํไปเลย แต่ถา้มที ัง้คุณและโทษก็ตอ้งช ัง่นํา้หนกัดูวา่ ระหวา่งคุณ

กบัโทษอย่างไหนจะมากกวา่กนั เช่นใหเ้งนิลูกไปโดยไมรู่ว้า่จะเอาไปซื้ออะไร ก็อาจจะ

เป็นคุณก็ไดเ้ป็นโทษก็ได ้ ถา้ไปซื้อยาเสพตดิ ซื้อบหุรี่ ซื้อสุรายาเมามาเสพ ก็จะเกดิโทษ

ได ้เวลาจะใหเ้งนิใครไปก็ตอ้งแน่ใจวา่จะเกดิคุณเกดิประโยชน ์เช่นเอาไปจ่ายค่าเลา่เรียน 

ค่าอาหาร ค่ารถไปโรงเรียน เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะมคีวามสุข ทีไ่ดช่้วยพฒันาคนใหด้ขีึ้นให ้

สูงขึ้นใหฉ้ลาดขึ้น แต่ถา้ทาํไปแลว้เกดิโทษก็ไมต่อ้งทาํ เช่นใหเ้งนิลูกซื้อบหุรี่ ซื้อสุรายา

เมา ซื้อยาเสพตดิ ไปเทีย่วเลน่ ซึง่ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมเ่ป็นการกระทาํความด ี

จะตอ้งมาทกุขภ์ายหลงั เพราะเมือ่ลูกไปเสพสุรายาเมา ยาเสพตดิ ก็จะมเีรื่องมรีาวมี

ปญัหาต่างๆตามมา ทาํใหวุ้น่วายใจกงัวลใจ เพราะการใหม้ที ัง้คุณและโทษนัน่เอง เวลา

จะใหอ้ะไรจงึตอ้งพจิารณาใหด้เีสยีก่อนวา่ควรจะใหอ้ะไร นอกจากการใหแ้ลว้ การรบัใช ้

สงัคมรบัใชผู้อ้ืน่ ก็เป็นการกระทาํความดเีช่นกนั ถา้ไมม่เีงนิทองแต่มเีวลาวา่ง จะเป็น

อาสาสมคัรขององคก์รใดองคก์รหน่ึงก็ได ้ทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคม  

หรือจะรบัใชผู้ม้พีระคุณเช่นบดิามารดาก็ยิง่ดใีหญ่ ถา้ท่านมอีายุมากไมส่ามารถดูแล

ตวัเองได ้ ก็ตอ้งเป็นหนา้ทีข่องลูกๆ ทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรบัใช ้ เป็นการทดแทนบญุคุณที่

เคยรบัใชเ้ราตอนทีเ่รายงันอนแบเบาะอยู ่ ตอนนัน้เราส ัง่พ่อส ัง่แมท่าํทกุสิง่ทกุอย่าง 

อยากจะเขา้หอ้งสว้มก็รอ้ง ก็ตอ้งพาเราไปถ่าย อยากจะกนิขา้วก็รอ้ง ก็เอาขา้วมาใหก้นิ 

เจ็บทอ้งปวดหวัก็รอ้ง ก็พาไปหาหมอหายา จนเจริญเตบิโตขึ้นมา ก็เพราะความเมตตา

กรุณาของคุณพ่อคุณแมน่ัน่เอง เมือ่คุณพ่อคุณแมม่อีายุมาก ก็จะเป็นเหมอืนตอนทีเ่รา

เป็นเดก็ ไมส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้เวลาหวิก็ตอ้งอาศยัเราเป็นผูห้าอาหารมาให ้เวลา

เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งใหเ้ราพาไปหาหมอ เวลาอยากจะออกไปขา้งนอกก็ตอ้งใหเ้ราพาไป 

เป็นการกระทาํความดเีช่นเดยีวกนั เพราะทาํแลว้เกดิคุณเกดิประโยชนท์ ัง้ ๒ ฝ่าย ผู ้

ไดร้บัก็มคีวามสุข ความปีต ิความปลื้มใจ ความภูมใิจ ทีม่ลูีกทีด่ ี เราก็มคีวามสุข ความ

ปีต ิความภูมใิจ ทีไ่ดเ้ป็นคนด ีไดท้ดแทนบญุคุณของบดิามารดา อย่าปลอ่ยใหท้่านตาย
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ไปเสยีก่อน แลว้ค่อยมาทาํบญุกรวดนํา้อทุศิใหก้บัท่าน บญุทีอ่ทุศิไปนัน้ไดเ้พยีงเสี้ยว

เดยีว ไม่เหมอืนกบับญุทีท่าํในขณะทีท่่านมชีวีติอยู่ ทาํ ๑๐๐ ก็ไดท้ ัง้ ๑๐๐ เลยแต่ถา้

ทาํบญุอทุศิทาํ ๑๐๐ อทุศิไปไดเ้พยีงเสี้ยวเดยีว เพยีงหน่ึงในรอ้ยเท่านัน้เอง แลว้ก็มารอ้ง

ห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจทหีลงั วา่ไมไ่ดท้าํความดใีหก้บัคุณพ่อคุณแมเ่ลย รอ้งไปก็ไม่

เกดิประโยชนอ์ะไร เป็นการแสดงละครใหค้นอืน่ดูเสยีมากกวา่ ถา้อยากจะทดแทน

บญุคุณใหก้บัคุณพ่อคุณแม ่ก็ตอ้งทาํในตอนทีท่่านยงัมชีวีติอยู่ แมท้่านอายุยงัไมม่ากยงั

ไมแ่ก่ เราก็ทาํไดช่้วยเหลอืท่านได ้ 

มงีานมกีารอะไรพอทีจ่ะช่วยทาํได ้ ก็ช่วยทาํไป อย่าทาํแต่สิง่ทีอ่ยากทาํ ไปเทีย่ว ไปกนิ 

ไปดืม่ ไปเลน่กบัเพือ่นกบัฝูง ตอ้งคดิถงึคุณพ่อคุณแมท่ีต่อ้งลาํบากลาํบนหาเงนิหาทอง

มาเลี้ยงดูเรา ควรแบ่งเวลาส่วนหน่ึงมาช่วยเหลอืคุณพ่อคุณแม่ เวลาท่านส ัง่สอนก็ควร

นอ้มรบัดว้ยความเคารพ เวลาท่านวา่กลา่วตกัเตอืนก็ไมค่วรแสดงอาการไมพ่ออกไม่

พอใจ ควรตัง้สตฟิงั คดิวา่กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระ เพราะพ่อแมเ่ป็นพระพรหม

เป็นพระอรหนัตข์องลูก เป็นครูบาอาจารยข์องลูก เวลาคุณพ่อคุณแมพู่ดอะไรก็ควร

ต ัง้ใจฟงั ถา้พนมมอืรบัฟงัไดด้ว้ยยิง่ดใีหญ่ ท่านจะพูดอะไรก็ไมต่อ้งแสดงปฏกิริิยาอะไร

ท ัง้สิ้น จะถูกใจหรือไมถู่กใจก็รบัฟงัไว ้ พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผล ถา้เป็นคุณเป็น

ประโยชนก์็นอ้มเอามาปฏบิตั ิ ถา้ไมม่คุีณไมม่ปีระโยชนม์แีต่โทษก็ไมต่อ้งปฏบิตัติาม ถา้

ท่านสอนใหเ้ป็นคนขี้โกง ใหล้กัเลก็ขโมยนอ้ย โกหกหลอกลวง เพราะท่านคดิวา่เป็น

ความฉลาดเป็นความเก่ง ถา้อย่างน้ีก็เป็นความคดิทีไ่มถู่ก เป็นคาํสอนทีไ่มถู่ก ก็ไม่ควร

นาํมาปฏบิตั ิ แต่ไมใ่ช่ฐานะของเราทีจ่ะไปเถยีงคุณพ่อคุณแม ่ วา่ไมถู่กไมต่อ้งไมด่ไีม่งาม 

ลูกมหีนา้ทีร่บัฟงัเท่านัน้ รบัถ่ายทอดความรูต่้างๆ ทีบ่ดิามารดาจะมอบให ้ ไมม่หีนา้ทีไ่ป

ส ัง่สอนคุณพ่อคุณแม ่ ถา้จะส ัง่สอนก็ตอ้งใหคุ้ณพ่อคุณแมข่อรอ้งก่อน ถา้ถามค่อยสอน

ท่าน ถา้ไมถ่ามก็ไมใ่ช่หนา้ทีข่องเรา ทีจ่ะไปส ัง่สอนคุณพ่อคุณแม ่ เป็นบาปเป็นกรรม ที่

ไปทาํตนสูงกวา่พ่อแม ่อย่างน้ีถอืวา่ไมรู่จ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ เป็นคนดอ้ยปญัญา  

นอกจากทาํความดแีลว้ เราก็ตอ้งละการกระทาํความชัว่ดว้ย ไมใ่ช่ทาํความดแีละความ

ชัว่ควบคู่กนัไปดว้ย อย่างน้ีก็จะไปไมถ่งึไหน เพราะความดจีะพยายามจะฉุดใหข้ึ้นสูง 
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ส่วนความชัว่จะฉุดใหล้งตํา่ ก็ขึ้นไปสูงไมไ่ด ้ เช่นไปเป็นอาสาสมคัรรบัใชส้งัคม แต่ใน

ขณะเดยีวกนัก็ฉวยโอกาสลกัเลก็ขโมยนอ้ย เวลาเก็บศพทีต่ายตามขา้งถนนเวลาเกดิ

อบุตัเิหต ุ ก็ฉวยโอกาสเอาทรพัยส์นิของคนตายไป เอานาฬกิา เอาแหวน เอาสรอ้ยไป 

อย่างน้ีไมเ่ป็นบญุ แต่เป็นบาป อาศยัการทาํบญุบงัหนา้ แต่สิง่ทีท่าํจรงิๆก็คอืบาปนัน่เอง 

ไปลกัขโมยของผูอ้ืน่ จงึตอ้งละการกระทาํความชัว่ดว้ย ไมใ่ช่ทาํความดอีย่างเดยีว ความ

ดกี็ตอ้งทาํ ความชัว่ก็ตอ้งละ แลว้ก็ตอ้งกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไป

จากจติจากใจดว้ย เพราะเป็นตน้เหตขุองการกระทาํบาปทกุชนิด ถา้โลภก็จะทาํบาปได ้

เพราะเมือ่อยากจะไดอ้ะไรมากๆแลว้ ถา้ไมส่ามารถหามาดว้ยความสุจริตก็ตอ้งหามาดว้ย

วธิีทจุริต ไปลกัไปขโมย ไปฉอ้โกง ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เราจงึตอ้งกาํจดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลงใหไ้ด ้ ไม่เช่นนัน้แลว้ต่อใหล้ะเวน้การกระทาํบาปไดม้ากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม ก็จะไมส่ามารถป้องกนับาปทีจ่ะทาํในอนาคตได ้ ตราบใดยงัมคีวามโลภ 

ความโกรธ ความหลงอยู่ ก็ยงัสามารถทาํบาปทาํกรรมได ้ เราจงึตอ้งมาชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เพราะเป็นตน้เหตขุองการกระทาํบาปท ัง้ปวงนัน่เอง ถา้กาํจดัความ

โลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไปแลว้ ก็จะไมท่าํบาปอกีต่อไป จะทาํแต่ความดี

อย่างเดยีว เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีอ่ทุศิเวลาส ัง่สอนผูอ้ืน่ให ้

รูจ้กัผดิถูกดชี ัว่ ใหห้ลดุพน้จากความทกุขต่์างๆ เพราะใจของทา่นไมม่คีวามหวิ ไม่มี

ความอยาก ไมม่คีวามตอ้งการอะไรท ัง้สิ้น เพราะมคีรบบรบูิรณ์แลว้ มคีวามสุขเต็มที ่

เป็นเหมอืนนํา้ทีเ่ต็มแกว้แลว้ ต่อใหเ้ทนํา้ลงไปมากนอ้ยเพยีงไรก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

เพราะจะตอ้งไหลลน้ออกมา ฉนัใดจติของผูท้ีไ่ดก้าํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง

จนหมดสิ้นไปแลว้ก็จะเป็นอย่างนัน้ เป็นจติทีไ่มห่วิไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้สิ้น มแีต่ทาํความ

ด ีช่วยเหลอืผูอ้ืน่ใหม้คีวามสุข ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ 

จงึตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการชาํระ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตวัแรกทีต่อ้งชาํระก็

คอืความหลง เพราะเป็นตน้เหตขุองความโลภความโกรธ ความหลงคอือะไร คอื

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็สิง่ทีไ่มด่วีา่เป็นสิง่ทีด่ ี เช่นเหน็การ

เสพสุรายาเมาเป็นสิง่ทีด่ ี เสพแลว้มคีวามสุข เป็นความเหน็ผดิเป็นชอบ เพราะดืม่สุรา

แลว้จะเกดิอาการมนึเมา แลว้ก็ไปมเีรื่องมรีาวมปีญัหาต่างๆ ถา้ขบัรถยนตก์็มกัจะเกดิ
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อบุตัเิหต ุ ตอ้งตายไปก่อนเวลาทีค่วร หรือพกิลพกิารไปตลอดชวีติ ถา้ไมใ่ชป้ญัญา

พจิารณากจ็ะไมเ่หน็ จะคดิวา่เสพสุรายาเมาเป็นสิง่ทีด่ ี ถา้ศึกษาจนรูว้า่ไมด่กี็จะไมอ่ยาก

ดืม่ เมือ่ไมด่ืม่ก็จะไมม่ปีญัหาต่างๆตามมา เป็นการกาํจดัความโลภและความโกรธไป

พรอ้มๆกนั เพราะความโกรธเป็นสิง่ทีต่ามความโลภมา เวลาโลภอยากจะทาํอะไร

อยากจะไดอ้ะไร แลว้ถูกขดัขวางไมใ่หท้าํ ก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา อยากจะดืม่สุราแต่

ภรรยาไมใ่หด้ืม่ ก็จะโกรธภรรยา อาจจะทาํรา้ยภรรยา เพราะความหลงเป็นตน้เหต ุเหน็

วา่ดืม่สุราแลว้มคีวามสุขก็อยากจะดืม่ เกิดความโลภขึ้นมา เมือ่ภรรยาหา้มไมใ่หด้ืม่ก็

โกรธภรรยาแลว้ก็ทบุตภีรรยา เพราะไมไ่ดศึ้กษา ถา้ไดศึ้กษาไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะรู ้

จะเขา้ใจ วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีด่จีรงิๆ ทีใ่หค้วามสุขจริงๆ แต่มที ัง้ดแีละไมด่ปีนกนัไป มี

ท ัง้สุขและทกุขป์นกนัไป ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ ก็เป็น

เช่นเดยีวกนั ถา้ไดม้าครอบครองเป็นสมบตัแิลว้ ก็จะไดท้ ัง้ความสุขและความทกุขป์น

กนัมา  

ไดส้ามหีรือไดภ้รรยามาเป็นคู่ครอง ก็จะมคีวามสุขกบัสามแีละภรรยา เวลาแต่งงานกนั

ใหม่ๆ  มแีต่ยิ้มแยม้แจ่มใสชื่นอกชื่นใจ พออยู่กนัไปไมน่านความสุขก็หายไป มคีวาม

ทกุขต์ามมา ทีเ่กดิจากการทะเลาะเบาะแวง้กนัขดัใจกนั เป็นห่วงเป็นใยกนั ทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลง ตอนแต่งงานกนัใหม่ๆ  ก็ดไีปหมด ตอ้งการใหท้าํอะไรกท็าํใหห้มด แต่เมือ่

อยู่กนัไปนานๆแลว้ก็เปลีย่นนิสยัไป เคยรบัใชเ้คยทาํอะไรใหก้็ไมท่าํ นอกจากไมท่าํแลว้

ยงักลบัมาใชเ้ราอกี ถา้ไดพ้จิารณาดแีลว้ก็จะไมอ่ยากแต่งงาน จะไมอ่ยากมคู่ี อยู่ตวัคน

เดยีวดกีวา่ ไมต่อ้งไปทกุขก์บัใคร ไมต่อ้งไปห่วงไปกงัวล ไมต่อ้งไปเกลยีดไปโกรธเขา

เวลาทีถู่กขดัใจ เป็นความทกุขท์ีม่อียู่ในทกุสิง่ทกุอย่าง แต่มองไมเ่หน็ เพราะไมไ่ดศึ้กษา 

ไมไ่ดย้นิไมไ่ดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คดิไมเ่ป็น พจิารณาไมเ่ป็น เวลา

อยากจะไดอ้ะไรตอ้งการอะไร จะเหน็แต่ส่วนทีด่แีต่ส่วนทีไ่มด่จีะมองไมเ่หน็ เพราะความ

หลงเป็นอย่างน้ี จะเหน็แต่สิง่ทีด่ ีไมเ่หน็สิง่ทีไ่มด่ทีีม่ปีนอยู่ดว้ย ชวีติของเราจงึมคีวามสุข

และความทกุขค์ละเคลา้กนัไป ส่วนใหญ่จะเป็นความทกุขเ์สยีมากกวา่ความสุข เป็น

เหมอืนกบันํา้ตาลเคลอืบยาขมนัน่เอง เวลาอมไปใหม่ๆ ก็มคีวามหวานด ี พอนํา้ตาล

ละลายไปหมดแลว้ ก็เหลอืแต่ความขม ฉนัใดสิง่ต่างๆทีไ่ดม้าใหม่ๆ ก็จะมแีต่ความสุข 
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ต่อไปก็จะมแีต่ความขมขืน่ มแีต่ความทกุข ์ แต่ก็อยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ ก็เลยตอ้งทนอยู่ไป 

เพราะไมฉ่ลาดนัน่เอง  

ถา้ไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนแลว้ จะรูว้า่มคีวามสุขอกีอย่างหน่ึงทีด่กีวา่

ความสุขทีม่อียู่กนั คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจ เป็นผลทีเ่กดิจากการทาํ

ความด ี ละบาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ เป็น

ความสุขทีเ่ลศิและประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดส้มัผสั ได ้

ครอบครองเป็นสมบตั ิ เราก็สามารถนาํมาเป็นสมบตัขิองเราได ้ แต่ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไมรู่จ้กัความสุขแบบน้ี แต่ตอนน้ีเรารูแ้ลว้ วา่ทางเก่าที่

เราเดนิอยู่เป็นทางทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุข ์ ถา้อยากจะพบกบัความสุขทีไ่มม่คีวามทกุข ์

เจอืปนอยู่เลย ก็ตอ้งมาทางน้ี เริ่มตน้ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

แลว้ก็ปฏบิตัจิติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆสกั

ครึ่งช ัว่โมงสกัช ัว่โมงหน่ึง ก็จะทาํใหจ้ติใจสงบเยน็สบาย หรือจะกาํหนดพทุโธๆ บริกรรม

พทุโธๆไปในใจก็ได ้ ถา้ไมอ่ยากจะสวดมนต ์ นัง่ขดัสมาธิต ัง้ตวัใหต้รง หาทีส่งบ ไมม่ี

อะไรมารบกวน แลว้ก็มสีตใิหรู้อ้ยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆ อย่าปลอ่ยใหจ้ติไปคดิ

เรื่องราวต่างๆ เวลาไปคดิก็ตอ้งดงึกลบัมาหาพทุโธๆ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วจติก็

จะรวมลงเขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้ก็จะมแีต่ความสุขความสบาย มคีวามปีต ิ มคีวาม

อิม่ มคีวามพอ จะทาํใหหู้ตาสวา่งขึ้น เริ่มเหน็แลว้วา่ยงัมคีวามสุขอกีแบบหน่ึง ทีด่กีวา่

ความสุขทีม่อียู่ ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปดืม่ ไปกนิ ไปดู ไปฟงั ไปเทีย่ว ไปเลน่ ความสุข

แบบน้ีไดส้มัผสัมามากพอแลว้ แต่ไมเ่คยทาํใหอ้ิม่ใหพ้อเลย  

ต่างกบัความสุขทีเ่กดิจากการทาํจติใจใหส้งบ ทีม่คีวามอิม่ มคีวามพอ เมือ่ไดส้มัผสักบั

ความสุขแบบน้ีแลว้ ความสุขชนิดอื่นๆทีเ่คยสมัผสัมาจะหมดคุณค่าไป จะไมม่ี

ความหมายอกีต่อไป จะเป็นเหมอืนกบักอ้นอฐิกอ้นกรวดทีไ่มม่คุีณค่าอะไร ส่วน

ความสุขทีไ่ดร้บัจากการทาํจติใจใหส้งบจะเป็นเหมอืนเพชรนิลจนิดา ถา้ไดส้มัผสักบั

ความสุขแบบน้ีแลว้ก็จะมุง่สู่ความสุขแบบน้ี อยากจะใหม้มีากยิง่ขึ้นไป จะเขา้วดับ่อยขึ้น 

ทาํบญุมากขึ้น รกัษาศีลมากขึ้น อาจจะออกบวชปฏบิตัธิรรมไปเลย สละชวีติของฆราวาส
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ไป เพราะเหน็วา่มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขไ์มรู่จ้กัจบจกัสิ้น ความสุขทีแ่ทจ้ริง

ตอ้งเกดิจากชวีติทีเ่รียบงา่ยทีส่งบ ไมวุ่น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ถา้ยงัมสีมบตั ิ มขีา้วของ

เงนิทอง มบีริษทั มบีริวาร ก็จะหาความสงบสุขไมไ่ด ้ เพราะเป็นตน้เหตขุองความวุน่วาย

ใจนัน่เอง ทกุวนัน้ีทีท่กุขท์ีวุ่น่วายใจ ก็เพราะเรื่องราวเหลา่น้ี ทกุขก์บัสาม ีทกุขก์บัภรรยา 

ทกุขก์บัลูก ทกุขก์บัสมบตัขิา้วของเงนิทอง ทกุขก์บัภารกจิการงานต่างๆ แต่ก็ไมรู่จ้กัหา

ทางออกกนั เพราะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะกนันัน่เอง ถา้เราฟงัธรรมะเรื่อยๆแลว้ จะเหน็

ทางออก จะถามตนวา่ทาํไมตอ้งทนอยู่กบัความทกุขแ์บบน้ี ในเมือ่มคีวามสุขทีแ่ทจ้ริงรอ

เราอยู่ เมือ่ถงึจดุน้ีแลว้ก็จะตดัสนิใจสละสมบตัขิา้วของเงนิทอง บริษทั บริวารต่างๆ ได ้

อย่างงา่ยดาย เช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงสละราชสมบตัแิลว้ก็ออกบวช จนได ้

บรรลเุป็นพระพทุธเจา้ในทีสุ่ด น้ีคอืสิง่ทีเ่ราสามารถใหก้บัเราได ้ ถา้หม ัน่มาวดั มาทาํบญุ

ทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรม จงึขอฝากสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใน

วนัน้ีไปพนิิจพจิาณาและปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๘๓ 

ทรพัยภ์ายใน 
๖ มกราคม ๒๕๕๐ 

อาทติยน้ี์เป็นอาทติยแ์รกของปีใหม ่ เป็นเวลาทีด่สีาํหรบัการเริ่มตน้ใหม ่ ทาํสิง่ใหม่ๆ ที่

ดกีวา่ทีเ่คยทาํมา ทีไ่มไ่ดท้าํใหช้วีติจติใจของเราไปถงึจดุทีต่อ้งการกนั คอืไปสู่ความอิม่ 

ความพอ พน้จากความวุน่วายใจท ัง้หลาย แต่เราสามารถไปกนัไดถ้า้เปลีย่นพฤตกิรรม 

เปลีย่นการกระทาํของเรา เพราะการกระทาํของเราเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ผลทีป่รารถนา 

เหตทุีย่งัไมไ่ดพ้บกบัผลทีป่รารถนาก็เพราะทาํไมถู่ก ถา้เป็นการเดนิทางก็เดนิผดิทาง 

แทนทีจ่ะขึ้นเหนือกลบัลงใต ้ จงึไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง เราจงึตอ้งมาทาํใหม ่ เปลีย่น

การดาํเนินชวีติของเราใหม ่ วธิีเก่าทีไ่มด่กี็ตอ้งกาํจดัไปตดัไป วธิีทีด่กี็ทาํใหม้ากยิง่ขึ้นไป 

เพราะการจะไปถงึความอิม่ความพอ ความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย ก็ตอ้งทาํท ัง้

ความดแีละละความชัว่ ตอ้งกาํจดัความโลภความโกรธความหลงทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้น

ไป น้ีคอืภารกจิของพวกเรา ถา้ปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ตอ้งพยายามทาํ

ท ัง้ ๓ ประการน้ีคอื ๑. ทาํความด ี๒. ละบาป ๓. กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง

ใหห้มดไปจากจติจากใจ จะทาํไดก้็ตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืช่วยเหลอื ใหไ้ดท้าํในสิง่ที่ดทีี่

งาม มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ฉนัทะ ความยนิด ี๒. วิริยะ ความพากเพยีร ๓. จติ

ตะ ความตัง้ม ัน่ จดจ่อ ๔. วิมงัสา การใคร่ครวญดว้ยเหตดุว้ยผล เราจงึตอ้งสรา้ง

เครื่องมอืน้ีขึ้นมาใหไ้ด ้ เมือ่มแีลว้สิง่ทีต่อ้งทาํก็จะงา่ยดาย เหมอืนกบัเวลาเปลีย่นยางรถ 

เวลายางแตก ถา้ไมม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอืเลย ก็จะไมส่ามารถเปลีย่นได ้ มมีอืเปลา่ๆอย่าง

เดยีว คงจะยกรถใหล้อยขึ้นแลว้ถอดลอ้ออกมาเปลีย่นยางใหม ่ คงจะทาํไมไ่ด ้ ตอ้งมี

เครื่องไมเ้ครื่องมอืต่างๆ  

ฉนัใดการจะยกจติใหอ้ยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย ใหม้แีต่ความอิม่ มแีต่ความพอ มแีต่

ความสุขตลอดเวลาก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื พระพทุธเจา้จงึทรงสอนให ้
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สรา้ง ฉนัทะ ความยนิดใีนการกระทาํความดที ัง้หลาย ในการละบาปท ัง้หลาย ในการ

กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงท ัง้หลาย ความยนิดจีะเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร ก็ลอง

สงัเกตดูเวลาทีเ่รายนิดกีบัสิง่หน่ึงสิง่ใด มนัเกดิขึ้นมาไดเ้พราะอะไร ก็เพราะเรารูว้า่มนัด ี

ของบางอย่างเราไมรู่ว้า่มนัด ี แต่พอไดร้บัความรูจ้ากผูอ้ืน่ เช่น พ่อแมส่อนเราวา่สิง่นัน้ดี

นะสิง่น้ีดนีะ เวลาพ่อแมใ่หเ้งนิทองกบัเรา พ่อแมก่็บอกวา่เงนิทองน้ีดนีะลูกเก็บไวใ้ชไ้ด ้

เมือ่ลองเอามาใชดู้ ก็ไดป้ระโยชนไ์ดส้ิง่ต่างๆทีต่อ้งการ เราก็เหน็คุณค่าของเงนิทอง วา่

เป็นสิง่ทีด่ ี เราก็มฉีนัทะ ยนิดทีีจ่ะหาเงนิหาทองมาเก็บไว ้ เอามาใช ้ ฉนัใดการกระทาํ

ความด ี ละบาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เป็นเหมอืนเงนิทองเหมอืนกนั 

แต่เป็นเงนิทองภายในใจ เรียกวา่ทรพัยภ์ายใน ซึง่มคุีณค่ายิง่กวา่ทรพัยภ์ายนอก ทีต่่อ

ใหม้มีากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมส่ามารถกาํจดัความทกุขใ์จได ้ เพยีงแต่ช่วยใหอ้ยู่อย่างสุข

อย่างสบายในดา้นปจัจยั ๔ เท่านัน้เอง มบีา้นอยู่ มอีาหารรบัประทาน มยีารกัษาโรค มี

เสื้อผา้ใส่ อยากจะไปไหนก็ไปได ้อยากจะทาํอะไรก็ทาํได ้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได ้แต่สิง่

เดยีวทีท่รพัยภ์ายนอกทาํไมไ่ดก้็คอื กาํจดัความทกุขค์วามวุน่วายใจ มแีต่ทรพัยภ์ายใน

เท่านัน้ทีจ่ะสามารถกาํจดัได ้ ทรพัยภ์ายในจงึมคุีณค่ายิง่กวา่ทรพัยภ์ายนอก เป็นลา้นเท่า

เลยทเีดยีว ทรพัยภ์ายในจะตดิกบัใจไปตลอด ไมม่ใีครสามารถพรากจากเราไปได ้ 

ไมเ่หมอืนทรพัยภ์ายนอก มอียู่แลว้ก็หมดไปได ้ ตายไปก็ตอ้งจากกนัไป เอาตดิตวัไป

ไมไ่ด ้ตอ้งทิ้งใหค้นอืน่ไว ้แต่ทรพัยภ์ายในจะตดิกบัใจเราไปตลอด ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน จะ

ตายหรือจะเป็นก็จะอยู่กบัใจเสมอ จะดูแลรกัษาใจไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่หวุ้น่วาย ไมใ่หเ้ศรา้

โศกเสยีใจ ไมใ่หก้ลวั ไมใ่หก้งัวล เป็นความสามารถของทรพัยภ์ายใน ถา้หม ัน่ศึกษา

ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เขา้หาพระสุปฏปินัโน พระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีไ่ด ้

ทาํความด ีไดล้ะบาป ไดก้าํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไปแลว้ ถา้ได ้

ยนิไดฟ้งัจากท่านอยู่เรื่อยๆ ก็จะเหน็คุณค่าของทรพัยภ์ายในยิง่กวา่ทรพัยภ์ายนอก เมือ่

เหน็แลว้ก็จะมฉีนัทะ มคีวามยนิดทีีจ่ะสะสมทรพัยภ์ายในขึ้นมาดว้ยการปฏบิตั ิ ใน

เบื้องตน้จงึตอ้งสรา้งความยนิดใีหเ้กดิขึ้น ดว้ยการไดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้ ้ ผูท้ีรู่คุ้ณค่าของ

ทรพัยภ์ายใน เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัอยู่บ่อยๆ เหมอืนกบัทีพ่่อแมส่อนเรื่องคุณค่าของทรพัย์

ภายนอกแลว้ ก็ลองเอามาปฏบิตัดูิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้ก็จะเหน็ผลปรากฏขึ้นมาในใจ เวลาทาํ
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ความดกี็จะมคีวามสุข มคีวามอิม่เอบิใจ เวลาต่อสูจ้นชนะการทาํบาปได ้ ก็มคีวามภูมใิจ 

มคีวามปลอดภยั มคีวามสบายใจ เวลาทีก่าํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงได ้จติใจ

ก็จะสงบเยน็สบาย ไมวุ่น่วาย ต่างกบัเวลาทีม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ใจจะรอ้น

เป็นไฟ อยากจะไดอ้ะไรก็จะนัง่ไมต่ดิเลยตอ้งวิง่ตอ้งเตน้ตอ้งหามาใหไ้ด ้ เวลาโกรธก็

เช่นเดยีวกนั ตอ้งแสดงฤทธิ์ของความโกรธออกมาใหไ้ด ้ เวลาหลงก็งมงายจนไมรู่ผ้ดิถกู

ดชี ัว่  

เช่นคนหลงตดิยาเสพตดิ หลงเลน่การพนนั หลงเทีย่วกลางคนื หลงเสพสุรายาเมา ก็เป็น

อย่างนัน้ ทาํใหต้ดิงอมแงมไปเลย ไมดู่เหตไุมดู่ผล ถา้หลงแลว้ตอ้งวา่ดที ัง้นัน้ ท ัง้ๆที่

กาํลงัทาํลายชวีติใหส้ ัน้ลงไป ก็มองไมเ่หน็ ความหลงเป็นอย่างน้ี ถา้กาํจดัไดก้็จะพบกบั

ความสุขความสบาย จงึควรต่อสูก้บัความหลง ถา้ตดิสุรายาเมาก็ลองเลกิดู ถา้ตดิเทีย่ว

กลางคนืก็ลองเลกิเทีย่วดู ถา้ตดิการพนนัก็ลองเลกิดู ดูซวิา่ผลจะเป็นอย่างไร คนทีไ่ม่

ตดิสบายกวา่ต ัง้เยอะแยะ เรากลบัมองไมเ่หน็ เพราะความหลงมนัปิดตาปิดใจเรา ไมใ่ห ้

เหน็โทษของอบายมขุต่างๆ จงึควรศึกษาและปฏบิตัดูิเมือ่ไดป้ฏบิตัแิลว้ก็จะเหน็ผล เราก็

จะมวิีริยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร เพราะรูว้า่ทาํแลว้ไดป้ระโยชน ์ ก็ไมต่อ้งบงัคบักนั 

เหมอืนกบัทาํงานแลว้ไดเ้งนิไดท้องมาเป็นกอบเป็นกาํ ก็ไมต่อ้งใหใ้ครบงัคบัไปทาํงาน จะ

ตื่นแต่เชา้ทาํงานตลอด ๗ วนัเลย เพราะทาํแลว้ไดเ้งนิไดท้อง มกีาํลงัจติกาํลงัใจ มคีวาม

ขยนัหม ัน่เพยีรขึ้นมาเอง และจะทาํไปจนกวา่งานจะสาํเร็จลลุว่งไป ดว้ยจติใจจดจ่อคอื

จติตะ คุณธรรมลาํดบัที ่๓ จะไมอ่ยากไปทาํอย่างอืน่ อยากจะทาํแต่ความด ีอยากจะละ

บาป อยากจะกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง เหมอืนกบัคนทีท่าํมาหากนิจน

รํา่รวย ก็ไมอ่ยากจะทาํอย่างอืน่ อยากจะหาเงนิหาทองใหร้วยยิง่ๆ ขึ้นไป หรือคนทีม่ ี

อาํนาจก็จะไมอ่ยากจะทาํอะไรอย่างอืน่ ก็อยากจะทาํใหม้อีาํนาจมากเพิม่ขึ้นไป รกัษา

อาํนาจทีม่อียู่ไมใ่หห้ลดุลอยไป เรียกวา่จติตะ ใจมคีวามจดจ่อ มคีวามแน่วแน่ต ัง้ม ัน่ กบั

การกระทาํในสิง่ทีป่รารถนาดว้ยวิมงัสา ใคร่ครวญดว้ยเหตผุลวา่ทาํอย่างไรถงึจะรวยขึ้น

กวา่เดมิ ทาํอย่างไรถงึจะมอีาํนาจมากกวา่เดมิ ทาํอย่างไรถงึจะมทีรพัยภ์ายในมาก

กวา่เดมิ ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่ไมว่า่จะทาํอะไร ในทางโลกก็ด ี

เช่นแสวงหาทรพัยภ์ายนอก แสวงหาอาํนาจวาสนาบารม ี หรือในทางธรรมก็ด ี แสวงหา
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ทรพัยภ์ายใน ก็จะไมอ่ยู่เหนือวสิยัของเราไปไดถ้า้มฉีนัทะความยนิด ี วริิยะความ

พากเพยีร จติตะความจดจ่อ วมิงัสา การใคร่ครวญดว้ยเหตดุว้ยผล  

ไมว่า่จะทาํอะไรควรมสีตริะลกึรูอ้ยู่เสมอวา่กาํลงัทาํอะไรอยู ่ กาํลงัดาํเนินไปตามทางที่

ตอ้งการไปหรือไม ่ กาํลงัทาํความดหีรือไม ่ ละบาปหรือไม ่ ละอบายมขุต่างๆหรอืไม ่

กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่หรือไม ่ น้ีคอืสิง่ทีค่วรถามตวัเราเสมอ ทกุครัง้

ทีจ่ะทาํอะไร จะพูดอะไร คดิอะไร เช่นคดิจะไปเทีย่ว ก็ตอ้งถามวา่ไปดไีหม เกดิคุณเกดิ

ประโยชนห์รือไม ่ถา้ไมเ่กดิคุณเกดิประโยชนก์็ไมต่อ้งไป ไปเลน่การพนนัดหีรือไม ่ถา้ไม่

ดมีแีต่ผลเสยีก็ไมไ่ป ไปยงินกตกปลา ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เป็นบาปหรือไม ่ ถา้เป็น

บาปก็ตอ้งไมท่าํ อยากจะไดส้ิง่ต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น เช่นมบีา้นอยู่หลงัหน่ึงแลว้ ก็ยงัอยากจะ

ไดอ้กีหลงั อยากจะไดอ้กีสองหลงั มรีถอยู่คนัหน่ึงแลว้ก็อยากจะไดอ้กีคนัสองคนั มี

ภรรยามสีามอียู่แลว้ก็ยงัอยากจะไดเ้พิม่ขึ้นมาอกี อย่างน้ีดหีรือไม ่ มคีวามจาํเป็นหรือไม ่

สรา้งความสุขใหม้ากขึ้นหรือสรา้งปญัหาสรา้งความทกุขใ์หม้ากขึ้น ตอ้งใชป้ญัญา

แยกแยะ ใชเ้หตใุชผ้ล อย่าทาํตามอารมณ์เพราะจะไมม่ทีีส่ิ้นสุด อารมณ์ก็คอืความอยาก

นัน่เอง เหน็อะไรชอบก็อยากได ้พอไดม้าแลว้ก็เบือ่ แลว้ก็อยากจะไดใ้หม ่ไดม้าใหมแ่ลว้

ก็เบือ่อกี ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ขีอบ ไมม่เีขต ไมม่ฝีัง่ไมม่ฝีา แต่ถา้อยากตาม

เหตตุามผล จะมขีอบมเีขต ตอ้งการอะไรกต็อ้งมเีหตผุล วา่จาํเป็นไหม เพราะถา้จาํเป็นก็

หามาได ้ เมือ่ไดม้าครบแลว้ก็จะไมอ่ยากอกี เช่นตอ้งมบีา้นอยู่อาศยั พอมบีา้นแลว้ก็ไม่

จาํเป็นตอ้งไปมอีกีหลงัสองหลงั มเีสื้อผา้พอใส่หรือยงั เต็มตูห้รือยงั หรือตอ้งหาตูม้าเก็บ

ไวอ้กีสองสามใบ อย่างน้ีก็เกนิเหตเุกนิผล  

ร่างกายก็มอียู่ร่างเดยีว ใส่เสื้อผา้ก็ใส่ไดท้ลีะชดุเท่านัน้เอง ลองเปิดตูดู้ซวิา่เสื้อผา้ทีไ่มไ่ด ้

ใส่มาต ัง้ ๖ เดอืนต ัง้ปีหน่ึงแลว้ มอียู่หรือไม ่ ถา้มกี็เอาไปแจกเอาไปจ่ายผูอ้ืน่ดกีวา่ อย่า

เก็บไวใ้หเ้กะกะรกบา้นรกช่อง ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เอาไปทาํบญุทาํทาน ช่วยเหลอื

เพือ่นมนุษยท์ีต่กทกุขไ์ดย้าก ไมม่เีสื้อผา้ใส่ จะเกดิคุณเกดิประโยชน ์ทาํใหเ้รามคีวามสุข 

ผูท้ีไ่ดร้บัเสื้อผา้ก็มคีวามสุข เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถทาํกนัได ้ถา้ใชส้ตใิชป้ญัญากนัสกัหน่อย 

อย่าไปเสยีดายขา้วของเงนิทองต่างๆ พจิารณากนับา้งวา่ เกดิมาแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตาย
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จากโลกน้ีไป จะตายเมือ่ไรก็ไมม่ใีครรู ้ ไมม่ใีครรบัประกนัได ้ วา่จะตายตอนอายุ ๙๐ 

หรือตอนอายุ ๑๕, ๒๐, ๓๐ ก็ได ้ ไมม่ใีครรู ้จงึอย่าประมาท รีบขวนขวายสรา้งความดี

งามท ัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนใหก้ระทาํกนัเทอญ เพราะเป็นทรพัยภ์ายใน 

แปลงทรพัยภ์ายนอกใหม้าเป็นทรพัยภ์ายใน เมือ่มทีรพัยภ์ายในแลว้ก็จะตดิตวัไปกบัเรา 

ไปอยู่ทีไ่หนก็จะสุขจะสบาย ไมอ่ดอยากขาดแคลน อย่างทีพ่วกเราท ัง้หลายมาเกดิในชาติ

น้ี อยู่กนัอย่างสุขอย่างสบาย มขีา้วของใชอ้ย่างพอเพยีง ก็เพราะในอดตีเราไดส้ะสมไว ้

นัน่เอง ไดท้าํบญุทาํทานอย่างสมํา่เสมอ ทานจงึส่งใหเ้ราไดอ้ยู่ดกีนิดแีลว้ก็ส่งใหเ้รามา

ทาํบญุต่ออกี บญุทีเ่คยทาํไวต้ดิเป็นนิสยัมา ทาํใหช้อบทาํบญุอยากจะทาํบญุ แต่คนทีไ่ม่

ชอบทาํบญุไมอ่ยากจะทาํบญุ ก็เป็นเพราะไมเ่คยทาํมาก่อนในอดตีนัน่เอง จงึไมต่ดิเป็น

นิสยัมา ถา้ทาํก็เฉพาะเวลาจาํเป็น เช่นเพือ่นฝูงจดังานทาํบญุเชญิมา มงีานบวชก็มา มี

งานวนัเกดินิมนตพ์ระไปสวดทีบ่า้นก็ไป แต่ไมไ่ปเพราะมนิีสยัตดิอยู่กบัใจ ไปเพราะ

สงัคมเรียกรอ้งใหไ้ปเท่านัน้เอง แต่คนทีไ่ดท้าํบญุทาํทานมาแลว้ จะตดิเป็นนิสยั จะไดร้บั

อานิสงส ์ 

จงึควรสะสมนิสยัการทาํบญุใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป ถา้ปีหน่ึงมาวดัเพยีงแค่ ๒, ๓ ครัง้ ก็

เพิม่ขึ้นใหเ้ป็น ๒๐, ๓๐ ครัง้ บางคนมาปีละ ๕๐ กวา่ครัง้ คอือาทติยล์ะหน่ึงครัง้ ถอืเป็น

หนา้ที ่ เพราะทาํแลว้ไดร้บัประโยชน ์ ไดท้ ัง้ความสุขในปจัจบุนั และไดอ้ริยทรพัยท์ีจ่ะตดิ

ตวัไปเวลาทีต่ายไปแลว้ เมือ่ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จติใจก็จะพฒันาไปเรื่อยๆ ชาตน้ีิทาํบญุ

ปีละ ๕๒ ครัง้ ชาตต่ิอๆไปก็จะทาํบญุปีละ ๓๖๕ ครัง้ เช่นใส่บาตรทกุวนัก็ได ้ จะ

พฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นเหมอืนพระเวสสนัดรไปในทีสุ่ด มอีะไรก็ไมอ่ยากจะเก็บไว ้

ใครอยากจะไดอ้ะไรก็ยนิดใีห ้ เพราะมอียู่พอเพยีงแลว้ เมือ่ทาํบญุทาํทานไดร้ะดบัพระ

เวสสนัดรแลว้ พระพทุธภูม ิ คอืการไดไ้ปเกดิเป็นพระพทุธเจา้ในภพชาตต่ิอไป ก็จะไม่

ยากเยน็อะไรเลย เพราะเกดิจากการไดบ้าํเพญ็บญุบารม ีละบาป กาํจดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลงในแต่ละภพในแต่ละชาตนิัน่เอง เป็นเหตใุหไ้ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ 

เป็นพรหมอยู่เรื่อยๆ โอกาสทีจ่ะเกดิเป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก ก็มนีอ้ยมาก ยกเวน้

บาปกรรมเก่าทีเ่คยทาํไวแ้ลว้ยงัไมไ่ดแ้สดงผลยงัไมส่่งผล ก็อาจจะส่งใหไ้ปเกดิเป็น

เดรจัฉานบา้ง ไปตกนรกบา้ง แต่ถา้ทกุครัง้ทีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ลว้ ไดบ้าํเพญ็ตามที่
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พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ทาํแต่ความด ี ละการทาํบาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้จติใจจะพฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ ภพชาติ

จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความทกุขจ์ะนอ้ยลงไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไป  

เมือ่จติใจไดร้บัการพฒันา ไดร้บัการชาํระจนสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็นจติของพระ

อรหนัตไ์ปแลว้ ภพชาตคิอืการเวยีนวา่ยตายเกดิก็จะไมม่อีกีต่อไป ความทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากกนั ก็จะไมม่ตีามมาเพราะเกดิจาก

การเกดินัน่เอง เมือ่เกิดแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั แต่ถา้ไม่

เกดิก็ไมม่สีิง่เหลา่น้ีตามมา ทกุขจ์งึไม่มีกบัผูท้ี่ไม่เกดิ ถา้ตราบใดยงัเกดิอยู่ ตราบนัน้กย็งั

จะตอ้งเจอกบัความทกุขอ์ยู ่ถา้ยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ก็ยงัตอ้งเกดิอยู่ 

เพราะเป็นเหตขุองความเกดินัน่เอง เราจงึตอ้งมาทาํความด ี มาละบาป มากาํจดัความ

โลภ ความโกรธ ความหลงกนั เพราะถา้ไมท่าํแลว้ต่อใหม้ ัง่มขีนาดไหนก็ตาม ต่อใหม้ี

ฐานะสูงส่งขนาดไหนก็ตาม จะเป็นกษตัริย ์เป็นประธานาธบิด ีเป็นนายกฯ เป็นรฐัมนตรี 

เป็นเศรษฐ ีก็ยงัไมพ่น้จากความทกุข ์ ความเศรา้โศก ความกงัวล ความหวาดกลวัไปได ้

เพราะสิง่ต่างๆทีม่อียู ่ คอืทรพัยภ์ายนอกไมส่ามารถกาํจดัความวุน่วาย ความทกุขใ์จได ้

นัน่เอง จงึตอ้งสรา้งทรพัยภ์ายในใหเ้กดิขึ้นมาดว้ยศรทัธาความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อในสิง่ทีพ่ระอรยิสงฆส์าวกส ัง่สอน วา่เป็นสวากขาโต ภควา

ตาธมัโม เป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ เป็นธรรมทีถู่กตามหลกัความเป็นจริง ทาํดไีดด้ทีาํ

ช ัว่ไดช้ ัว่ กาํจดักเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์จะ

ไดบ้รรลถุงึพระนิพพาน จะไดไ้มต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป  

เป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวก ไดพ้สูิจนม์าแลว้ ไดม้าครอบครอง

แลว้ มคีวามม ัน่ใจแน่วแน่ไมส่งสยั จงึเอามาเผยแผ่ใหก้บัพวกเราทีย่งัไมรู่ย้งัไมเ่หน็ เพือ่

จะไดม้โีอกาสพบกบัสิง่ทีเ่ลศิทีว่เิศษ ทีม่นุษยอ์ย่างพวกเราสามารถหยบิยืน่ใหก้บัตวัเรา

ได ้ ขอใหม้คุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการคอื ฉนัทะความยนิด ี วริิยะความพากเพยีร จติตะ

ความจดจ่อ วมิงัสาการใคร่ครวญดว้ยเหตดุว้ยผลเท่านัน้ ถา้มที ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ 

รบัรองไดว้า่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีม่คุีณมปีระโยชน ์ทีเ่ราปรารถนากนั จะไมพ่น้วสิยัของเราไปได ้
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จงึขอใหส้รา้งคุณธรรมท ัง้ ๔ น้ีใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการหม ัน่ศึกษา ฟงัพระธรรมเทศนา พระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ แลว้ความยนิดกี็จะเกดิขึ้น ความพากเพยีรก็จะ

ตามมา การจดจ่อในการทาํความดก็ีจะตามมา การใชเ้หตใุชผ้ลก็จะตามมา การหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวงกจ็ะตามมา ขอใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปพนิิจพจิารณาไป

ปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๘๔ 

ไม่มีอะไรตาย 
๗ มกราคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าวดัเพือ่บาํเพญ็กจิของพทุธศาสนิกชน ทีพ่ระบรมศาสดา พระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดท้รงสอนใหป้ฏบิตั ิ เพราะมศีรทัธาความเชื่อในพระรตันตรยั 

ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ วา่เป็นสรณะทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง ทีฝ่ากเป็นฝากตายได ้

เพราะถา้มพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่ในจติใจแลว้ ก็จะมเีกราะคุม้กนัความทกุข ์

ต่างๆ ภยัอนัตรายต่างๆ ไมใ่หม้าเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ ใหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ใหก้งัวล ให ้

หวาดกลวัได ้ เราจงึมาบาํเพญ็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพราะเป็นการสรา้งสรณะ

ใหก้บัจติใจนัน่เอง สรณะทีเ่รารูจ้กักนั ยงัไมใ่ช่สรณะทีแ่ทจ้รงิ เรารูว้า่พระพทุธเจา้เป็น

เจา้ชายสทิธตัถะ ไดอ้อกบวชบาํเพญ็เพยีรอยู่ ๖ ปี จนบรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ หลงัจากนัน้ก็ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนใหก้บัสตัวโ์ลก ใหน้าํไปประพฤติ

ปฏบิตั ิ ผูม้ศีรทัธาความเชื่อเมือ่นาํไปปฏบิตักิ็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ กลายเป็น

พระสงฆส์าวกขึ้นมา น่ีคอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีเ่ป็นสรณะภายนอก เราเพยีง

รูว้า่เป็นอะไร แต่ยงัไมส่ามารถใหส้รณะท ัง้ ๓ ทีอ่ยู่ภายนอกมาปดัเป่า มากาํจดัความ

ทกุขค์วามวุน่วายใจของเราได ้ เพราะสรณะทีแ่ทจ้ริงตอ้งอยู่ในใจของเรา เกดิจากการ

ปลูกฝงั ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้นาํมาปฏบิตั ิ เมือ่นาํปฏบิตัิ

แลว้ เราก็จะมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่ในจติในใจของเรา เมือ่มแีลว้ความทกุข ์

ท ัง้หลายก็จะถูกทาํลายไปหมด เราจะไมวุ่น่วาย ไมท่กุขไ์มก่งัวลกบัเรื่องต่างๆ ไมว่า่จะ

เป็นอะไรก็ตาม จะเป็นการเกดิแก่เจ็บตายการพลดัพรากจากกนัก็ด ี จะไมม่ผีลกระทบ

กบัจติใจของเราเพราะมเีกราะคุม้กนั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์เอง  

เราจงึตอ้งหม ัน่มาวดักนั เพือ่เสริมสรา้งพระรตันตรยั ทีเ่ป็นสรณะทีพ่ึง่ทางใจ ใหเ้กดิขึ้น

ภายในใจของเรา ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ไหว ้
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พระสวดมนต ์นัง่สมาธิ เดนิจงกรม เจริญปญัญา พจิารณาความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของ

สงัขารร่างกายเป็นตน้ วา่เกดิขึ้นมาแลว้ ก็ต ัง้อยู่ไดร้ะยะหน่ึง ก็ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา 

ไมม่ใีครตาย เพราะร่างกายไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ทีป่ระกอบ

ขึ้นมาจากอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป แลว้ก็กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเลบ็เป็นฟนัเป็น

หนงั เป็นเน้ือเป็นเอน็กระดูกเป็นอวยัวะต่างๆ เป็นไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้ก็จะหมดสภาพไป 

ก็จะกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟต่อไป ร่างกายน้ีจงึไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้

ลมไฟเท่านัน้เอง เมือ่ถงึเวลาดบัก็ตอ้งดบัไป เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง เมือ่รถเสยีวิง่

ไมไ่ดแ้ลว้ ก็ตอ้งทิ้งไป แต่คนขบัไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัรถยนต ์ ฉนัใดจติใจก็ไมไ่ดเ้ป็น

อะไรไปกบัร่างกาย คนเรามส่ีวนประกอบอยู ่ ๒ ส่วนดว้ยกนั คอืกายกบัใจ ใจเป็น

เจา้นายกายเป็นบ่าว ใจเป็นคนขบัเป็นผูส้ ัง่การ กายจะทาํอะไรไดต้อ้งมใีจเป็นผูส้ ัง่การ 

อย่างวนัน้ีญาตโิยมจะมาวดัได ้ ใจตอ้งคดิก่อน คดิวา่วนัน้ีจะมาวดั แลว้จงึส ัง่ใหก้าย

เดนิทางมาทีว่ดั ถา้ใจไมส่ ัง่การก็จะมาวดัไมไ่ด ้ถา้ใจส ัง่ใหไ้ปทีอ่ืน่กายก็ตอ้งไปทีอ่ืน่ กาย

จงึเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ทีค่นขบัจะส ัง่จะบงัคบัใหไ้ปตามทศิทางทีต่อ้งการจะไป กาย

จงึไมใ่ช่ตวัสาํคญั ตวัสาํคญัทีแ่ทจ้ริงคอืใจ เพราะสุขทกุขเ์กดิทีใ่จ ใจเป็นผูก่้อเป็นผูส้รา้ง 

เป็นผูร้บัผล 

เวลาไดอ้ะไรถูกใจมาก็ดอีกดใีจมคีวามสุข เวลาเสยีไปก็จะมคีวามเศรา้โศกเสยีใจ ความ

จริงแลว้ใจไมค่วรดใีจหรือเสยีใจกบัอะไรเลย ถา้ฉลาดรูท้นัวา่ ไมว่า่จะไดอ้ะไรมา สกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งสูญเสยีไป ถา้ไดอ้ะไรมาแลว้มคีวามดอีกดใีจ เวลาเสยีไปก็จะเสยีอกเสยีใจ 

ถา้ไมด่อีกดใีจก็จะรูส้กึเฉยๆ เวลาจากไปก็จะไมรู่ส้กึอะไร จะรูส้กึเฉยๆ เพราะไมไ่ดใ้ห ้

ความสาํคญันัน่เอง ปญัหาของพวกเราอยู่ตรงทีเ่รายงัหลงกนัอยู่ ยงัใหค้วามสาํคญักบัสิง่

นัน้สิง่น้ี กบัคนนัน้คนน้ีอยู่ คดิวา่เป็นตวัเป็นตน แต่ความจริงเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ

เท่านัน้เอง ร่างกายของพวกเราทกุคนเป็นดนินํา้ลมไฟ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นดนินํา้ลมไฟ ใจ

เป็นธาตรูุ ้ ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจเป็นผูร้บัรูเ้รื่องต่างๆ เช่นไดย้นิไดฟ้งัเสยีงแลว้ก็

ส่งไปใหใ้จอกีทหีน่ึง ถา้ไมม่ใีจก็จะไมส่ามารถรบัรูอ้ะไรไดเ้ลย กายก็เป็นซากศพไป ใจได ้

ออกจากร่างกายไปสู่ภพใหมช่าตใิหมแ่ลว้ เวลาพูดกบัคนตาย พูดไปจนวนัตาย ก็จะ

ไมไ่ดย้นิ เพราะผูท้ีจ่ะไดย้นิเสยีงรบัรูเ้สยีง ก็คอืใจ ไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ ถา้ปลอ่ยคน
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ตายทิ้งไวต้รงไหน ก็จะอยู่ตรงนัน้ จะไมข่ยบัเขยื้อนไปไหน ถา้ไมม่ใีครมาขยบัเขยื้อนไป 

จะอยู่ตรงนัน้แลว้ก็สลายไปในทีสุ่ด สลายกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป ร่างกายจงึไมใ่ช่ตวั

สาํคญั ตวัทีส่าํคญัก็คอืใจ ทีสุ่ขทีท่กุขก์บัร่างกายน้ีเอง ถา้ใจฉลาดมธีรรมะก็จะรูท้นั

ธรรมชาตขิองกาย จะไมรู่ส้กึอะไรเวลาทีก่ายเป็นอะไรไป ไมว่า่จะเจ็บไขไ้ดป่้วยแก่ชรา

หรือตายไป ก็จะไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เพราะรูว้า่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปดว้ย 

รูว้า่กายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึงเท่านัน้เอง  

แต่ใจเป็นผูรู้ท้ีไ่มต่ายตามกายไป ถา้ยงัไมม่สีรณะคอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อยู่

ในใจครบสมบูรณ์แลว้ ก็ยงัตอ้งไปเกดิต่อ ไปเกดิทีสู่งบา้ง ทีต่ ํา่บา้ง ทีสู่งก็เป็นเทพ เป็น

พรหม เป็นมนุษย ์ ทีต่ ํา่ก็เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นสตัวน์รก เป็นไปตามบญุตาม

กรรม ถา้เป็นบญุก็จะส่งใหไ้ปทีสู่ง ถา้เป็นบาปก็จะส่งใหไ้ปทีต่ ํา่ เป็นเหมอืนกบัต ัว๋

เครื่องบนิ เวลาจะขึ้นเครื่องบนิก็ตอ้งมตี ัว๋ ถา้ไมม่ตี ัว๋ก็ขึ้นไมไ่ด ้ ถา้มหีน้ีมสีนิไมม่เีงนิซื้อ

ต ัว๋ก็ตอ้งเดนิไป คนมบีญุก็เป็นเหมอืนคนมเีงนิซื้อต ัว๋ ก็บนิไปทีสู่งได ้ คนมหีน้ีมสีนิก็

จะตอ้งไปสู่ทีต่ ํา่ เป็นเรื่องของใจหลงัจากร่างกายแตกสลายไปแลว้ พระพทุธเจา้จงึทรง

สอนใหห้ม ัน่ทาํความด ี หม ัน่ทาํบญุทาํทาน หม ัน่ละบาปดว้ยการรกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ ศีล 

๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ เพือ่ป้องกนัไมใ่หใ้จตกไปทีต่ ํา่เพราะถา้ไมร่กัษาศีลแลว้ ก็จะทาํบาป

ทาํกรรม แลว้ก็ตอ้งไปใชบ้าปใชก้รรมต่อไปในอนาคต หลงัจากทีต่ายไปแลว้ แต่ถา้ไมไ่ด ้

ทาํผดิศีลผดิธรรม ตายไปก็ไมต่อ้งไปใชห้น้ี ไมต่อ้งไปเกดิในทีต่ ํา่ ไดไ้ปเกดิในทีสู่ง และ

จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึจดุสูงสุด คอืพระนิพพาน สิ้นสุดการเวยีนวา่ยตายเกดิ มพีระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ต็มเป่ียมอยู่ในใจ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์แลจะพาเรา

ไปสู่จดุสูงสุดของชวีติจติใจ สู่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จากความทกุขท์ ัง้

ปวง จะไมต่อ้งไปพลดัพรากจากใครอกีต่อไป เพราะไมไ่ดเ้กดิ ไมไ่ดเ้ป็นอะไรกบัใคร แต่

ถา้ยงัเกดิอยู่ ก็จะมพี่อ มแีม ่มพีี ่มนีอ้ง มเีพือ่นฝูง แลว้ก็ตอ้งจากกนัไปทลีะคนสองคน 

พ่อจากไป แมจ่ากไป พีจ่ากไป นอ้งจากไป เพือ่นจากไป แลว้ในทีสุ่ดเราก็จากไป เรื่อง

ของการเวยีนวา่ยตายเกดิ เกดิแก่เจ็บตายเป็นอย่างน้ี  
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ถา้ยงัไมไ่ดส้รา้งสรณะคอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆใ์หค้รบถว้นบรบูิรณ์ในใจ ก็ยงั

ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถา้ไดบ้าํเพญ็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน กจ็ะ

เวยีนวา่ยตายเกดิในทีสู่งในทีด่ ี จะเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพเป็นพรหม สลบักนัไปเรื่อยๆ 

จนกวา่จะถงึพระนิพพาน เราจงึตอ้งนอ้มเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตั ิ ทรง

สอนใหท้าํความด ี ก็ตอ้งหม ัน่ทาํความดอียู่เสมอ เป็นคนด ี มคีวามเมตตากรุณา ไม่

โหดรา้ยทารุณ ใจแคบ ใจไมไ้สร้ะกาํ ใหเ้ป็นคนใจกวา้ง ยนิดจีะช่วยเหลอืสงเคราะหผู์อ้ืน่

เสมอ แลว้ก็ใหล้ะเวน้จากการกระทาํทีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความทกุข ์ ความ

หายนะ คอืไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายา

เมา เทีย่วกลางคนื เลน่การพนนั คบคนชัว่เป็นมติรและเกยีจครา้น ทีจ่ะฉุดลากใหล้ง

ไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยีต่างๆ เป็นหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ ไดรู้ถ้งึอย่างแจ่มแจง้ชดัเจน ไมส่งสยัเลยวา่ทาํดไีดด้ ี

ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ จะไมเ่ป็นความจริง จะไมส่งสยัเลย เพราะเหน็อย่างชดัเจนแลว้จากการ

ปฏบิตั ิ ถา้อยากไดด้มีคีวามสุขมคีวามเจริญ ก็ตอ้งหม ัน่ทาํความด ี ถา้ไมอ่ยากมคีวาม

ทกุขค์วามวุน่วายใจ ก็อย่าทาํบาปทาํกรรม อย่าไปหลงไปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ เพราะ

ความหลงก็เป็นความชัว่อกีแบบหน่ึง เป็นความชัว่ทางจติใจ เป็นอกศุล ความหลงน้ีแลที่

ทาํใหเ้ราตอ้งทกุขต์อ้งวุน่วายใจ ใหย้ดึตดิสิง่นัน้สิง่น้ี บคุคลนัน้บคุคลน้ี วา่เป็นเรา เป็น

ของเรา  

เราจงึไมค่วรเหน็วา่อะไรเป็นของเรา เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ป็นของเราอย่างแทจ้ริง 

ไมม่อีะไรทีเ่ป็นตวัเราอย่างแทจ้ริง ทกุอย่างเป็นสมมตทิ ัง้นัน้ เช่นสมมตวิา่รถคนัน้ีเป็น

ของเรา วา่ร่างกายน้ีเป็นของเรา แต่ก็เป็นไดไ้มน่าน เพราะจะตอ้งเสือ่มไปกบักาลกบัเวลา 

แลว้ก็สลายหายไปหมด ไมห่ลงเหลอือยู่เลย นอกจากใจผูรู้เ้ท่านัน้ ดูบรรพบรุุษของพวก

เราทีต่ายไปหมดแลว้ ร่างกายกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่าน กลายเป็นดนิไปหมดแลว้ แลว้ตวัเขา

อยู่ตรงไหน มนัไมม่ ี มนัเป็นเพยีงสมมตเิท่านัน้เอง สมมตวิา่ร่างกายของเขาเป็นปู่ย่าตา

ยาย เป็นบรรพบรุุษของเรา แต่ความจริงเป็นเพยีงกอ้นดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง แต่ใจของ

เขายงัไมต่าย ใจอาจจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นเพือ่นเป็นพีเ่ป็นนอ้งกบัเราในขณะน้ีก็ได ้ ถา้ได ้

ทาํบญุอยู่เรื่อยๆ ก็ไมต่อ้งไปใชบ้าปใชก้รรมในอบาย ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีใน
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เวลาไมน่านเลย อาจจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นพีเ่ป็นนอ้งเป็นเพือ่นกนัอกี จงึอย่าไปหลงยดึ

ตดิกบัร่างกายวา่เป็นตวัเป็นตน ใหม้องวา่ร่างกายเป็นเพยีงรถยนตค์นัหน่ึง ทีเ่ราใชอ้าศยั

เดนิทางไปไหนมาไหน ถา้รถยนตเ์สยีหรือพงัไป เราก็ซื้อคนัใหม ่ ร่างกายก็เช่นเดยีวกนั 

เมือ่แตกดบัไป เราก็จะไดร่้างใหม ่ ขอใหท้าํบญุทาํกศุลไวม้ากๆก็แลว้กนั เพือ่จะได ้

กลบัมาเกดิใหม ่ ไดร่้างกายใหมท่ีด่กีวา่เดมิ มรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงามกวา่เดมิ มี

ผวิพรรณทีผ่่องใสกวา่เดมิ มฐีานะการเงนิการทองทีด่กีวา่เดมิ ทีเ่ป็นผลของการบาํเพญ็

บญุกศุลความดงีามท ัง้หลาย  

อย่าไปตื่นเตน้กบัการพลดัพรากจากกนั เพราะเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเหมอืนการเปลีย่น

บา้น คนทีต่ายไปก็เหมอืนยา้ยไปบา้นใหม ่คนอยู่ก็อยู่กนัต่อไป ไมต่อ้งมารอ้งห่มรอ้งไห ้

ไมต่อ้งมาเศรา้โศกเสยีใจเพราะไมไ่ดท้าํอะไรใหด้ขีึ้น คนตายก็ตายไปแลว้ คนอยู่สาํคญั

กวา่ วา่จะอยู่เป็นสุขหรือทกุข ์ ถา้มคีวามลุ่มหลงก็จะอยู่เป็นทกุข ์ คดิถงึคนทีต่ายไปแลว้ 

อยากใหก้ลบัมาอกี อยากไปจนวนัตายก็ไมก่ลบัมา ถา้กลบัมาก็จาํไมไ่ด ้ เพราะรูปร่าง

หนา้ตาไมเ่หมอืนเดมิ เพราะตวัทีแ่ทจ้รงิก็คอืใจ แต่เราไมส่ามารถเหน็ไดด้ว้ยตาเน้ือ ตอ้ง

ใชต้าในทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม จากการนัง่สมาธิ ถา้มพีลงัจติสูงอย่างพระพทุธเจา้ ก็

จะรูว้า่คนทีต่ายไปแลว้ไปอยู่ทีไ่หน ไปเกดิเป็นอะไร ถา้ยงัไมม่พีลงัจติ ก็ตอ้งศึกษา ตอ้ง

ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ในขณะทีย่งัไมม่กี็ใหเ้ชื่อพระพทุธเจา้ไวก่้อน เหมอืนกบัคนตาบอดเชื่อ

คนตาด ีถา้ตาบอดจะเดนิไปไหนมาไหน กต็อ้งอาศยัคนตาดพีาไป ฉนัใดพวกเราตอนน้ีก็

ยงัมดืบอดดว้ยความลุม่หลง ยงัเหน็ผดิเป็นชอบ ยงัเหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน ยงัเหน็

ความเทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ยงัเหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นความทกุขอ์ยู่ เราจงึตอ้งอาศยั 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นผูพ้าเราไป ใหเ้หน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง สิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

วา่เป็นทกุข ์สิง่ทีไ่มม่ตีวัตนวา่ไมม่ตีวัตน เราสามารถเหน็ไดถ้า้นาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนไปปฏบิตั ิ ไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เจริญปญัญา พจิารณาความ

ไมเ่ทีย่งของสิง่ต่างๆ เป็นทกุขถ์า้หลงยดึตดิ วา่เป็นเราเป็นของเรา  

ถา้ปฏบิตัอิย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ สกัวนัหน่ึงก็จะมดีวงตาเหน็ธรรม คอืตาใน ใจจะสวา่ง

ไสว ไดบ้รรลธุรรม ถา้เป็นพระพทุธเจา้ก็เรยีกวา่ไดต้รสัรู ้ ไดเ้หน็ความจริงของชวีติ เหน็
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กายเหน็ใจ เหน็กายไมใ่ช่ตวัตน เหน็ใจเป็นผูรู้ ้ เป็นธาตรูุ ้ ทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิไปตาม

อาํนาจของความหลง ของความโลภ ของความอยาก แต่เมือ่ใจไดร้บัการชาํระดว้ย

ธรรมะ คอืแสงสวา่งแห่งธรรมแลว้ ก็จะไมห่ลงอกีต่อไป จะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป ไมไ่ปเสยี

อกเสยีใจกบัการตายของคนนัน้ของคนน้ี เพราะรูว้า่ไม่มีอะไรตายนัน่เอง ใจก็ไมต่าย 

ร่างกายก็ไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง เวลาพงัไปเราก็ไมเ่สยีอกเสยีใจ 

ฉนัใดร่างกายก็เป็นเช่นเดยีวกนั เวลาแตกดบัไปก็ไมต่อ้งไปเสยีอกเสยีใจ เพราะรูแ้ลว้วา่ 

ใจไมไ่ดต้าย ไดไ้ปเกดิใหมแ่ลว้ จะไปสูงตํา่ก็อยู่ทีบ่ญุกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ไมม่ใีครช่วยใครได ้

ในเรื่องภพชาต ิ เราตอ้งช่วยตวัเราเอง เราเป็นทีพ่ึง่ของเราเอง อตัตา ห ิอตัโน นาโถ ถา้

ทาํความดอียู่เรื่อยๆ ก็จะไดไ้ปเกดิทีด่อีย่างแน่นอน ถา้ไมท่าํความด ีทาํแต่บาปแต่กรรม 

ก็จะตอ้งไปเกดิในทีต่ ํา่อย่างแน่นอน ไมม่ใีครหา้มไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้ มตีวัเราเท่านัน้ทีจ่ะ

หา้มหรือยบัย ัง้ได ้ดว้ยการไมก่ระทาํบาปในขณะน้ี ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เป็นความจริงที่

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกไดรู้ไ้ดเ้หน็ แลว้ก็นาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา จะเชื่อ

หรือไมเ่ชื่อก็อยู่ทีต่วัเรา ถา้เชื่อก็จะมโีอกาสไดเ้หน็ตามทีพ่ระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกได ้

รูไ้ดเ้หน็ แต่ถา้ไมเ่ชื่อเราก็จะเป็นอย่างน้ีไปตลอด จะมดืบอดไปตลอด จะไมรู่ไ้มเ่หน็สิง่ที ่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดรู้ไ้ดเ้หน็ จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างน้ี

ไปเรื่อยๆ ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เวลาทีสู่ญเสยีสิง่ทีร่กัไป  

เราจะตอ้งเลอืกวา่จะไปทางไหน ถา้จะไปทางสวา่งไปทีน่าํไปสู่การหลดุพน้จากความทกุข ์

ท ัง้ปวง ก็ตอ้งเชื่อฟงัพระพทุธเจา้ ตอ้งปฏบิตัติาม ตอ้งทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล นัง่สมาธ ิ

เจริญวปิสัสนา เจริญปญัญา พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย วา่เป็นเรื่องธรรมดา 

เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา มคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา มคีวามตาย

เป็นธรรมดา ไมม่ใีครหลกีเลีย่งได ้ไมช่า้ก็เร็วทกุคนก็จะเป็นเหมอืนกนัหมด ไมใ่ช่เรื่องที่

จะตอ้งตื่นเตน้หวาดกลวั เพราะไมไ่ดท้าํลายใจใหสู้ญสิ้นไป แต่ใจกาํลงัทาํรา้ยตวัเองดว้ย

ความหลง ยดึตดิร่างกายวา่เป็นตวัเราของเรา พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกดิความวติก

ความหวาดกลวั เพราะไมอ่ยากใหเ้กดิขึ้น แต่เราไปอยากไมใ่หเ้กดิขึ้นไมไ่ด ้ เพราะจะ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้ยอมรบัความจริงวา่ อะไรจะเกดิขึ้นก็ใหเ้กดิไป จะตายก็ให ้

ตายไปแลว้รบัรองไดว้า่เราจะไมวุ่น่วายใจ ไมท่กุข ์ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ จะอยู่อย่างปกต ิ น่ี
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คอือานิสงสท์ีจ่ะไดร้บัจากการสรา้งสรณะ คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ใหป้รากฏ

ขึ้นมาในใจ ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัเป็นประจาํ เรากาํลงัมาสรา้งทีพ่ึง่ของใจ 

เวลาเกดิเหตกุารณ์รา้ยแรง จะไดไ้มเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมท่กุข ์ไม่วุน่วายใจ  

แต่ถา้ไมส่รา้ง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆใ์หเ้ป็นทีพ่ึง่แลว้ เวลาเกดิอะไรขึ้นมา เราจะ

วุน่วายใจ จะทกุขม์าก จะกนิไมไ่ดน้อนไม่หลบั อาจจะทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้คนทีต่อ้งฆ่าตวั

ตายก็เพราะไมม่สีรณะอยู่ในใจนัน่เอง เวลาสูญเสยีอะไรไปหมดแลว้ ก็ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไม 

ท ัง้ๆ ทีช่วีติยงัดอียู่ ร่างกายยงัแขง็แรงอยู่ ยงัสามารถหาสิง่ใหม ่ ๆ สรา้งสิง่ใหม่ๆ ให ้

เกดิขึ้นไดอ้ยู่ แต่เพราะความหลงทาํใหห้มดกาํลงัใจ ขาดสรณะ ขาดทีพ่ึง่น ัน่เอง จงึอย่า

ประมาท อย่าเหน็วา่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์มใ่ช่เป็นสิง่สาํคญั เพราะเป็นสิง่ที่

สาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัชวีติจติใจ ทีเ่ราควรสรา้งขึ้นมาเพือ่รกัษาชวีติจติใจ ใหอ้ยู่อย่างสุข

อย่างสบาย ปราศจากความทกุขท์ ัง้หลาย ขอใหม้คีวามแน่วแน่ม ัน่คงต่อการบาํเพญ็ ต่อ

การปฏบิตั ิ ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพือ่เสริมสรา้งสรณะทีพ่ึง่ทางจติใจ 

ไวป้กป้องรกัษาจติใจไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่หวุ้น่วายใจ ขอใหป้ฏบิตัไิปจนกวา่ชวีติจะหาไม ่

รบัรองไดว้า่ชวีติจะดขีึ้นไปเรื่อยๆ ตามลาํดบัจนถงึจดุสูงสุด ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกไดด้าํเนินไปถงึ จะเป็นสมบตัขิองเราอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๘๕ 

สวยกาย สวยใจ 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าประกอบคุณงามความด ี เสริมสรา้งความสวยงามใหก้บัตนเอง 

ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เพราะความสวยงามของ

คนเราทีแ่ทจ้ริงตอ้งสวยดว้ยคุณธรรม สวยภายในใจ ไมไ่ดส้วยทีก่าย แต่สวยดว้ยความ

เมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ เสยีสละ ไมเ่หน็แก่ตวั ซือ่สตัยสุ์จริต ไมค่ดไมโ่กง ไม่

โกหกหลอกลวง ระหวา่งคนทีส่วยกายแต่ใจไมส่วย กบัคนทีส่วยใจแต่กายไมส่วยนัน้ 

จะเลอืกใคร คนทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงามแต่เป็นคนใจรา้ย ไมม่คีวามเมตตากรุณา เป็น

คนเหน็แก่ตวั ไมซ่ือ่สตัยสุ์จริต ชอบโกหกหลอกลวง ชอบลกัเลก็ขโมยนอ้ย กบัคนที่รูป

ไมส่วยแต่งามทางจติใจ มคีวามโอบออ้มอารี เอื้อเฟ่ือเผือ่แผ่ เสยีสละ ซือ่ตรง ไมค่ดไม่

โกง เราจะเลอืกใคร ส่วนใหญ่แลว้เราไมรู่ก้นั เราจงึเลอืกคนทีม่รูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม 

แต่พออยู่ดว้ยกนัไปสกัระยะหน่ึงแลว้ ก็ตอ้งหย่ารา้งกนัไป เพราะใจไมส่วยงาม กายจะ

สวยงามขนาดไหนก็ตาม แมจ้ะเป็นนางงามจกัรวาล ก็จะไมช่นะใจคนได ้ ตอ้งสวยงาม

ทางดา้นจติใจ ทีจ่ะเอาชนะใจผูอ้ืน่ได ้ จงึอย่าไปหลงประเดน็ อย่าไปเหน็ความสวยงาม

ของกายสาํคญักวา่ความสวยงามทางจติใจ เพราะความสวยกายเป็นสิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวร 

จะตอ้งเสือ่มไปเรื่อยๆ ตามวยั ตามเวลา แต่ความสวยงามทางจติใจนัน้ ไมเ่สือ่มไปกบั

กาลกบัเวลา มแีต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ไดร้กัษาเสริมสรา้งอยู่เรื่อยๆ ดว้ยการทาํบญุทาํ

ทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมอย่างสมํา่เสมอ ความสวยงามทางจติใจ กจ็ะพฒันาขึ้นไป

เรื่อยๆ จนถงึความสวยงามข ัน้สูงสุด คอืความสวยงามของพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ทีพ่วกเรากราบไหวบู้ชาเลือ่มใสศรทัธา ท ัง้ๆทีไ่มเ่คยพบเคยเหน็เลย 

เพยีงแต่ไดย้นิกติตศิพัทคุ์ณงามความด ี ความเมตตากรุณาทีม่ต่ีอสตัวโ์ลก ดว้ยพระ

ปญัญาความเฉลยีวฉลาด ทีพ่าสตัวโ์ลกใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ โดยไม่

คดิเงนิคดิทอง ไมเ่รียกรอ้งสิง่ตอบแทนเลยแมแ้ต่บาทเดยีว  
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ความสวยงามของมนุษยเ์ราอยู่ทีจ่ติใจ อยู่ทีก่ารเสยีสละ ไมเ่หน็แก่ตวั อยู่ทีค่วามโอบ

ออ้มอารี ไมโ่หดรา้ยทารุณ จงึควรเสริมความงามทางดา้นจติใจกนั ใหม้ากกวา่การเสริม

ความงามทางกาย ร่างกายก็ดูแลพอไมใ่หดู้ไมไ่ด ้หวเีผา้หวผีม ลา้งหนา้ลา้งตาใหส้ะอาด 

แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งยอ้มผม แต่งผม แต่งหนา้ทาปาก ใส่นํา้หอม เพือ่กลบความไมส่วยงาม

ของกาย ทีค่นไมฉ่ลาดจะมองไมเ่หน็ แต่คนฉลาดจะรูว้า่ร่างกายมแีต่สิง่ปฏกูิลไหล

ออกมาตลอดเวลา มเีหงือ่ไคล มกีลิน่เหมน็ มอีวยัวะนอ้ยใหญ่ทีไ่มส่วยงามซ่อนอยู่

ภายใตผ้วิหนงั คนไมฉ่ลาดจะมองไมเ่หน็ ก็จะหลงตดิอยู่กบัความสวยงามของร่างกาย 

ตอ้งมาเสยีใจภายหลงั เมือ่ร่างกายแตกสลายดบัลงไป เป็นเพราะไมรู่จ้กัดูคนนัน่เอง ดู

ไมเ่ป็น ถา้ดูเป็นตอ้งดูทีพ่ฤตกิรรม ดูการกระทาํของคน ไมดู่ทีรู่ปร่างหนา้ตา เพราะไมไ่ด ้

เป็นตวัทีจ่ะสรา้งความดงีาม หรือความเสือ่มเสยี อยู่ทีก่ารกระทาํทางกายวาจาใจ จงึควร

ใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสรา้งความสวยงามของจติใจ ดว้ยการเจริญเมตตาเสมอ มี

ไมตรีจติต่อเพือ่นสตัวเ์พือ่นมนุษยท์ ัง้หลาย ไมว่า่จะยากดมีจีนอย่างไร ก็มจีติใจ

เหมอืนกนั มคีวามปรารถนาความสุขเหมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นสตัวห์รือมนุษย ์ ก็ตอ้งการ

สิง่เดยีวกนั ถา้ใหค้วามสุขกบัผูอ้ืน่ ก็เท่ากบัใหค้วามสุขกบัเรา เพราะเมือ่ไดท้าํความด ี

ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ เราก็จะมคีวามสุข น่ีคอืการดาํเนินชวีติทีจ่ะนาํไปสู่

ความสวยงามยิง่ๆขึ้นไป นาํไปสู่ความสุขทางดา้นจติใจ  

คนดมีกัจะไมม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองมากนกั เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ไมม่สีมบตัภิายนอกเลย นอกจากสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี คอืจวีร ๓ ผนื 

บาตร ๑ ใบ ใบมดีโกน ๑ เลม่ไวส้าํหรบัปลงผม เขม็กบัดา้ยไวส้าํหรบัปะเยบ็จวีร ปะคด

เอวไวส้าํหรบัรดัผา้สบง ทีก่รองนํา้ มอียู่เทา่น้ีเอง ก็พอเพยีงต่อการดาํรงชพีแลว้ แต่ใจ

ของท่านไมม่คีวามหวิ ความอยาก กระหายกบัอะไรเลย เพราะใจเต็มเป่ียมไปดว้ย

ความสุข ความอิม่ความพอ ส่วนพวกเราแมจ้ะมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร 

ใจก็ยงัมคีวามหวิ ความอยาก ความตอ้งการอยู่ เพราะใจไมไ่ดร้บัการดูแล ดูแลแต่กเิลส

ตณัหา กเิลสตณัหาจงึเจริญเตบิโตขึ้นไปใหญ่ ยิง่ทาํตามความโลภ ความอยากมากเท่าไร 

กเิลสตณัหาก็จะมกีาํลงัมากขึ้นไปเท่านัน้ ทาํใหม้คีวามอยาก ความโลภ ความโกรธมาก

ขึ้น ความทกุขก์็จะมมีากขึ้นตามลาํดบั แมจ้ะมสีมบตัเิงนิทองเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น แต่
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จติใจหาความสุขไมไ่ด ้มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความหวิกระหายต่ออาํนาจ ต่อเงนิทอง ไม่

รูจ้กัจบจกัสิ้นเป็นเพราะความหลงนัน้เอง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็การสะสมเงนิทอง 

ยศถาบรรดาศกัดิ์อาํนาจวาสนา ความสรรเสริญเยนิยอ ความสุขจากการเสพรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ วา่เป็นความสุข แต่หารูไ้มว่า่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ มแีต่จะนาํมาซึง่ความ

วุน่วายใจ เพราะเป็นยาเสพตดิ ทีเ่รารูก้นัดวีา่เป็นอย่างไร มโีทษมากขนาดไหน แต่กย็งั

เสพกนัอยู่ ยงัตดิกนัอยู่เพราะไมรู่น้ ัน่เอง คดิวา่เสพเขา้ไปแลว้จะมคีวามสุข แต่ไมรู่ว้า่

เวลาทีไ่มม่เีสพจะตอ้งทรุนทรุาย ทรมานจติใจเป็นอย่างมาก ถา้ไมไ่ดเ้สพไปนานๆ ก็

อาจจะถงึแก่ความตายก็ได ้ถา้จติใจไมเ่ขม้แขง้พอทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากเสพ  

ฉนัใดการอยากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็เป็นแบบเดยีวกนั การอยากจะมอีาํนาจ

วาสนา มเีงนิมทีอง มตีาํแหน่งสูงๆ ก็เป็นแบบเดยีวกนั เวลาไดม้าก็ดอีกดใีจ แต่สกัระยะ

หน่ึงก็อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นอกี ก็ตอ้งดิ้นรนแสวงหาอกี หาไปเรื่อยๆตามข ัน้ตอน ไดค้ืบก็

อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า จะอยากอย่างนัน้ไปเรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

แลว้จะไปหาความสุขไดท้ีไ่หน ท่ามกลางกองสมบตักิองเท่าภูเขา แต่จติใจกลบัรุ่มรอ้น สู ้

คนทีไ่มม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองไมไ่ด ้ เช่นพระพทุธเจา้ของเรา พระอรหนัตสาวกของเรา 

ใครจะมคีวามสุขมากกวา่ท่าน ไมม่ใีนโลกน้ี รบัรองได ้ เพราะจติของท่านไมม่คีวามทกุข ์

เหลอือยู่เลยแมแ้ต่นอ้ยนิด เป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เต็มเป่ียมไปดว้ยปรมงัสขุงั คอืบรม

สุข ความสุขสุดยอด ทีม่นุษยจ์ะสามารถหยบิยืน่ใหก้บัตนได ้ พระพทุธเจา้ไดห้ยบิยืน่

แลว้ พระอรหนัตสาวกก็ไดห้ยบิยืน่แลว้ ถา้เป็นรางวลัทางกฬีาก็เป็นเหรียญทอง ไมม่ี

อะไรจะสูงกวา่เหรียญทอง เวลาแขง่กฬีาทกุคนก็มุง่ไปทีเ่หรียญทอง ฉนัใดความสุขที่

เลศิทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ทีไ่มม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย ก็มอียู่ในพระพทุธศาสนา เกดิจาก

การกระทาํความด ี สรา้งความสวยงามใหก้บัจติใจ เป็นรางวลัของผูท้ีท่าํด ี คดิด ี พูดด ี

เป็นสิง่ทีเ่ราควรแสวงหากนั อย่าไปหลงแสวงหาสิง่ทีไ่รส้าระ ไมม่คุีณประโยชนก์บัจติใจ

แต่อย่างใด มแีต่สรา้งความทกุขส์รา้งความวุน่วายใจไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เพราะทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ีลว้นอยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงัทกุขงัอนัตตาท ัง้สิ้น ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ถา้ไปยดึไปตดิก็

จะตอ้งทกุขใ์จ เวลาเกดิการเปลีย่นแปลงไป  
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เช่นเวลาสูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัเราชอบไป เรากจ็ะเสยีอกเสยีใจ เพราะไปยดึไปตดิกบัสิง่ทีไ่ม่

จรีงัถาวร ทีไ่มอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจของเรา ทีจ่ะควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ

ของเราได ้ ไมส่ามารถรกัษาใหเ้ป็นเหมอืนเดมิเหมอืนกบัวนัแรกทีไ่ดม้า สิง่ต่างๆทีไ่ดม้า

จะค่อยๆเสือ่มไป จากของใหมก่็จะกลายเป็นของเก่า จากของเก่าก็จะกลายเป็นของชาํรุด 

และเป็นของพงัของเสยีไปในทีสุ่ด เป็นธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้ว

ของต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ ก็เป็นเช่นเดยีวกนั ไดใ้ครมาเป็นคู่ครองไมน่านก็แก่ พอได ้

ลูกมาไมน่านลูกก็แก่ ตอ้งตายจากกนัไป เป็นเรื่องปกตขิองโลก ทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตไ์ดรู้เ้หน็อย่างชดัเจน จนไมป่รารถนาทีอ่ยากจะอาศยัสิง่เหลา่น้ีใหค้วามสุขกบัตน 

จงึไดส้ละสมบตัต่ิางๆ ไมว่า่จะเป็นขา้วของเงนิทอง ยศถาบรรดาศกัดิ์ ถา้มคีรอบครวัก็

สละไป แลว้ก็ไปอยู่อย่างสงบในป่าในเขา หาความสุขทีเ่กดิจากการทาํความด ี รกัษาศีล 

ทาํจติใหส้งบ ใหเ้กดิปญัญา เพือ่กาํจดัความหลงทีจ่ะคอยหลอกลอ่จติใจ ใหไ้ปแสวงหา

สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นทกุข ์ ทีไ่มจ่รีงัถาวร ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็แลว้ ต่อใหไ้ดย้นิไดฟ้งัมากนอ้ย

เพยีงไร ก็จะไมส่ามารถหกัหา้มจติใจได ้ เวลาอยากจะไปเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากได ้ เวลาอยากจะไดเ้งนิไดท้อง ก็จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะ

ต่อสู ้ เวลาอยากจะมยีศมตีาํแหน่ง มอีาํนาจวาสนา ก็จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะต่อสูไ้ด ้มสีิง่เดยีว

เท่านัน้ทีจ่ะต่อสูก้บัสิง่เหลา่น้ีได ้ ก็คอืการปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนไว ้ ใหเ้สยีสละใหล้ดใหล้ะ ใหบ้ริจาคสิง่ของต่างๆ ทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ อย่าไปหวง 

อย่าไปเก็บไว ้เพราะจะเป็นภาระทางดา้นจติใจ จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ จะไมท่าํให ้

จติใจกา้วหนา้ขึ้นไปได ้ 

จะตดิอยู่กบัการดูแลรกัษาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง เวลาจะไปวดัปฏบิตัธิรรมกไ็ป

ไมไ่ด ้ กลวัขา้วของเงนิทองจะหาย จะไมม่เีวลาดูแลรกัษาหรือทาํใหม้มีากขึ้น เพราะเงนิ

ทองทีม่อียู่ก็ขึ้นๆลงๆ ตามเหตกุารณ์ต่างๆ ถา้ไมค่อยตดิตามเวลาเกดิอะไรขึ้นมา ก็

อาจจะแกไ้ขไมท่นั เช่นมหีุน้อยู่มากๆ ถา้เกิดหุน้ตกทนัททีนัใด ถา้ไปอยู่วดัพอกลบัมาหุน้

ทีเ่คยมรีาคา ๑๐๐ บาท ก็เหลอืเพยีง ๑๐ บาท ก็จะลมจบัเอา แต่ถา้อยู่ใกล ้ๆ กบัตลาด

หุน้ คอยตดิตามอยู่เรื่อยๆ พอหุน้เริ่มลงก็ยงัขายไดเ้พือ่รกัษาผลประโยชนไ์ว ้ น่ีคอืภาระ

ทางดา้นจติใจ ทาํใหผู้ท้ีม่ทีรพัยส์มบตัเิงนิทองมากๆ ไมส่ามารถกา้วขึ้นสู่ธรรมะข ัน้สูงได ้
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คอืการปฏบิตัจิติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ จาํเป็นจะตอ้งอยู่ปราศจากสิง่ภายนอก ตอ้งไม่

รบัรูเ้รื่องราวขา่วสารต่างๆเลย เพราะถา้ไปรบัรูแ้ลว้ แมจ้ะอยู่ในป่าไกลจากบา้นเมอืงก็

ตาม พอไดข้า่วไมด่ขีึ้นมาจติใจก็วา้วุน่ขุน่มวัฟุ้ งซ่าน ไมส่งบ จะทนอยู่ไมไ่ด ้ ถา้ตอ้งการ

พฒันาจติใจใหสู้งขึ้น ใหเ้จริญขึ้น ใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุขมากขึ้น ก็ตอ้งตดัเรื่องสมบตัิ

ขา้วของภายนอก เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น ไวดู้แลอตัภาพร่างกาย ไมใ่หเ้ดอืดรอ้นเวลาเจ็บไข ้

ไดป่้วย มเีท่าน้ีก็พอแลว้ จะไดม้เีวลาบาํเพ็ญ สรา้งความสงบ สรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้น เพือ่

จะไดต่้อตา้นความหลง ทีจ่ะคอยหลอกคอยลอ่ใหไ้ปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอก เพราะจะ

รูท้นั วา่การแสวงหาสิง่ต่างๆ ภายนอกเป็นเหมอืนแกวง่เทา้ไปหาเสี้ยนหาหนาม มแีต่

ความเจ็บปวดตามมา ไมว่า่อะไรก็ตาม สิง่ต่างๆในโลกน้ี ถา้ไดม้าเป็นสมบตัแิลว้ รบัรอง

ไดว้า่จะตอ้งทกุขก์บัมนัอย่างแน่นอน 

ไดส้ามกี็จะตอ้งทกุขก์บัสาม ี ไดภ้รรยาก็ตอ้งทกุขก์บัภรรยา ไดลู้กก็ตอ้งทกุขก์บัลูก ได ้

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ก็ตอ้งทกุขก์บัสมบตัขิา้วของเงนิทอง ไหนจะตอ้งดูแลไหนจะตอ้ง

รกัษา ไหนจะตอ้งกงัวล ไหนจะตอ้งเสยีอกเสยีใจเมือ่ตอ้งจากกนัไป เป็นความทกุข ์

ท ัง้สิ้น แต่คนทีไ่มม่อีะไรเลยแสนจะสุขแสนจะสบาย เพราะไมต่อ้งดูแลรกัษา ไมต่อ้ง

กงัวล ไมต่อ้งหวง ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งเสยีอกเสยีใจ เพราะไมม่อีะไรจะตอ้งเสยีนัน่เองมี

แต่ตวัเปลา่ๆ แมแ้ต่ตวัเปลา่ๆเองก็ไมย่ดึไมต่ดิ ถา้มปีญัญาจะเหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวั

ไมใ่ช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟเท่านัน้ มาจากดนินํา้ลมไฟ ผ่าน

ทางอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป เมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายแตกดบัไป ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ

ไป ฝงัไวใ้นดนิต่อไปก็จะกลายเป็นดนิไปหมด เพราะเป็นดนินัน่เอง แต่ความหลงจะทาํ

ใหเ้หน็วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นของเรา พออะไรเกดิขึ้นมากบัร่างกาย ก็เกดิความ

ทกุข ์ความวุน่วายใจ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น้ีแลคอืปญัหาของพวกเรา คอืความหลง เหน็ผดิ

เป็นชอบ เหน็สิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวรวา่จรีงัถาวร เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข เหน็สิง่ทีไ่มม่ี

ตวัตนวา่เป็นตวัเป็นตน วา่เป็นเราเป็นของเรา เมือ่เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะเดนิผดิทาง จะไป

แสวงหาสิง่ต่างๆ ทีไ่มจ่รีงัถาวร เช่นเงนิทอง บคุคลต่างๆ เมือ่ไดม้าแลว้พอเปลีย่นแปลง

ไปสูญเสยีไป ก็สรา้งความทกุขใ์จ เสยีอกเสยีใจตามมาเพราะไมรู่ว้า่สิง่ทีถ่าวร ทีเ่ป็นสุข
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อย่างแทจ้ริง ทีเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิ อยู่ตรงไหน ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมก็จะรูว้า่อยู่ภายในใจ 

แต่ใจไมไ่ดร้บัการดูแลการชาํระจงึไมป่รากฏขึ้นมาใหเัชยชม  

ใจของเราตอนน้ีเหมอืนบา้นทีส่กปรกไมน่่าอยู่ ถา้ปดักวาดทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยก็

จะน่าอยู ่ ใจของเราตอนน้ีสกปรกรกรุงรงัดว้ยกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ทกุวนัน้ีทีเ่ราทกุขก์นั ก็ทกุขเ์พราะความโลภ ความโกรธ ความหลง สิง่ต่างๆ

ภายนอกไมไ่ดส้รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้มาต ัง้นมนานแลว้ 

แต่ใจทีม่กีเิลสไปหลงไปยดึไปตดิ จงึทาํใหวุ้น่วายใจ ถา้ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความ

หลงแลว้ ไมว่า่จะอยู่กบัอะไร ก็จะไมม่คีวามทกุข ์เพราะไมย่ดึตดิ ไมห่ลงไมอ่ยากได ้ไม่

ตอ้งการใหส้ิง่ต่างๆ เป็นไปตามความตอ้งการ เช่นเวลาหนาวก็อยากจะใหร้อ้น เวลารอ้น

ก็อยากจะใหเ้ยน็ น่ีคอืความอยากทีม่อียู่ในใจของเรา ไมว่า่จะมมีากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไม่

พอใจกบัสิง่ทีม่อียู่ จงึตอ้งแสวงหาสิง่ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ไมน่านก็

เบือ่ แลว้ก็อยากจะไดส้ิง่ใหม่ๆ อกีเรื่อยๆ ธรรมชาตขิองกเิลสตณัหาเป็นอย่างน้ี เวลา

แสวงหาแลว้ไมไ่ด ้ มคีนขดัขวาง มคีนแย่งไปก่อน ก็จะเกดิความโกรธอาฆาตพยาบาท

ขึ้นมา ถา้หกัหา้มจติใจไมไ่ด ้ ก็จะนาํไปสู่การก่อเวรก่อกรรม สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ผูอ้ืน่ เพราะความโกรธทีม่อียู่ในจติในใจ แต่ถา้ไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้แลว้ จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริง สิง่ทีจ่รีงัถาวรทีแ่ทจ้รงิ สิง่ทีไ่มต่ายนัน้มี

อยู่ สิง่นัน้ก็คอืใจ ถา้ไดร้บัการชาํระกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไป 

ดว้ยการกระทาํความดต่ีางๆ เสยีสละ ไมเ่ห็นแก่ตวั เมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ ซือ่สตัย์

สุจริต ทาํจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ เมือ่นัน้เราจะพบกบัความสุขทีถ่าวร จะพบกบัความอิม่

ความพอ จะรูว้า่จติไมต่าย จะมคีวามสุขไปตลอด ไมต่อ้งอาศยั สิง่อืน่ใดมาใหค้วามสุข 

เพราะไมม่อีะไรจะใหค้วามสุขกบัใจได ้ 

ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จไปแสวงหา ไปยดึไปตดิ ไปอาศยัใหน้าํความสุขมาใหน้ัน้ ลว้นมคีวาม

ทกุขแ์ถมมาดว้ยท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม พอไดม้าแลว้ความสุขทีไ่ดม้าก็จะจดืจาง

หายไป จะเหลอืแต่ความขมขืน่เหลอืแต่ความทกุข ์ เป็นเหมอืนกบัยาขมเคลอืบนํา้ตาล 

เราจงึตอ้งหนัเขา้มาขา้งใน เขา้มาชาํระใจใหส้ะอาดหมดจด มทีางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํให ้
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ชวีติของเราดขีึ้น มคีวามสุขมากขึ้น สวยงามขึ้น ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่ภายนอก ทีม่แีต่จะเสือ่มลง

ไป เลวลงไปเรื่อยๆ ไม่มดีขีึ้น สงัขารร่างกายจะแก่ลงไปเรื่อยๆ ผวิหนงักจ็ะเหีย่วจะยน่ 

ผมก็จะขาว จะลว่งไปเรื่อยๆ จนไมม่ผีมหลงเหลอือยู่เลย น้ีคอืธรรมชาตขิองร่างกาย 

ความสวยงามทางกายเป็นอย่างน้ี อย่าไปหลงไปยดึไปตดิกบัความสวยงามทางร่างกาย 

อย่าไปเสยีเวลาดูแลรกัษาร่างกายเกนิความจาํเป็น ร่างกายตอ้งการเพยีงอาหาร ทีอ่ยู่

อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่มเพือ่ปกปิดอวยัวะ เพือ่รกัษาป้องกนัไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย

เท่านัน้เอง นอกเหนือไปจากนัน้แลว้ไมม่คีวามจาํเป็น ไมต่อ้งซื้อเครื่องสาํอาง นํา้หอม 

ของฟุ่มเฟือยต่างๆ มาเสริมความงาม เสริมอย่างไรก็สูค้วามจริงไมไ่ด ้ สูก้าลเวลาไมไ่ด ้

เพราะกาลเวลาชนะทกุสิง่ทกุอย่าง ทกุสิง่ทกุอย่างอยู่ภายใตก้ฎของกาลเวลา เวลาแก่แลว้ 

ต่อใหม้เีครื่องสาํอางราคาแพงขนาดไหน นํา้หอมจะหอมขนาดไหน จะแต่งอย่างไรก็ดูไม่

สวย เหมอืนแต่งหนา้ทาปากใหก้บัลงิ ลงิมนัสวยทีต่รงไหน จงึอย่าไปสนใจกบัความ

สวยงามของร่างกายเลย ดูแลรกัษาไมใ่หส้กปรก ใหเ้รียบรอ้ยก็พอ หนัมาทุ่มเทเวลา

ใหก้บัการเสริมสรา้งความสวยงามทางดา้นจติใจจะดกีวา่  

อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เป็นการเสริมสรา้งความสวยงามทางดา้น

จติใจ เสยีสละเวลาอนัมค่ีา เสยีสละเงนิทอง แทนทีจ่ะไปเทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือย ก็เอา

เงนิมาซื้อของถวายพระ เสยีสละเวลา แทนทีจ่ะนอนตื่นสายวนัเสารว์นัอาทติย ์ ก็ตื่นมา

แต่เชา้มดื เป็นการเสยีสละ ทีท่าํใหจ้ติใจดขีึ้นสูงขึ้น มคีวามสุขมากขึ้น จงึควรทาํใหม้าก

ยิง่ๆขึ้นไป อย่าคดิเอาแต่ได ้ คดิเพือ่ตวัเรา ควรคดิถงึผูอ้ืน่ดว้ย เพราะการกระทาํอะไร

ใหก้บัตวัเรา จะไมไ่ดค้วามสุขเหมอืนกบัการกระทาํใหก้บัผูอ้ืน่ เวลาทาํใหก้บัตวัเราจะ

รูส้กึเฉยๆ อย่างมากก็ดอีกดใีจไปเดีย๋วเดยีว แต่ถา้ทาํอะไรใหก้บัผูอ้ืน่แลว้ จะตดิไปกบั

ใจเป็นเวลานาน จะสรา้งความอิม่เอบิใจใหก้บัเรา เช่นทาํอะไรใหก้บัคุณพ่อคุณแมข่องเรา 

วนัน้ีอยากจะไปเทีย่ว แต่คุณพ่อคุณแมช่วนมาวดั เราก็มาดว้ย ทาํใหคุ้ณพ่อคุณแม่มี

ความสุข เราก็มคีวามสุขดว้ย เป็นการกระทาํทีจ่ะเสริมสรา้งความสุขความสวยงามใหก้บั

เรา เราจะกลายเป็นคนน่ารกั น่าชื่นชมยนิด ี คนเราไมไ่ดน่้ารกัน่าชื่นชมยนิดทีีรู่ปร่าง

หนา้ตา แต่อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ถา้ซือ่สตัยสุ์จริตเสยีสละ ไมว่า่จะไปอยู่ทีไ่หนกบัใคร 

ไมว่า่จะมรูีปร่างหนา้ตาอย่างไร ก็จะเป็นคนทีน่่ารกัน่าชื่นชมยนิด ี จงึขอใหท้่านท ัง้หลาย
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ใหค้วามสาํคญั ต่อการเสริมสรา้งความสวยงามทางจติใจ บาํเพญ็ไปเรื่อยๆ รบัรองไดว้า่

ความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริง จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๘๖ 

พฒันาจติใจ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ 

การทาํสงัฆทานจะไดบ้ญุมากกวา่การทาํทานแบบอืน่ เพราะสงัฆทานเป็นทานทีถ่วาย

ใหก้บัสงฆ ์ คอืใหก้บัพระภกิษุทกุรูปทีจ่าํพรรษาอยู่ในอาราม ไมไ่ดถ้วายเจาะจงใหก้บั

พระรูปใดรูปหน่ึง ไมไ่ดเ้จาะจงถวายใหเ้จา้อาวาส ไมไ่ดเ้จาะจงถวายใหพ้ระอาจารย ์

ไมไ่ดเ้จาะจงถวายใหห้ลวงพีอ่งคน์ ัน้องคน้ี์ แต่ถวายใหเ้ป็นส่วนกลางสงฆ ์ เป็นของพระ

ทกุๆรูป มสีทิธิ์เอาไปใชไ้ด ้ ถา้ถวายจาํเพาะบคุคลใดบคุคลหน่ึง ก็จะเป็นของบคุคลนัน้ 

พระรูปอืน่จะมาเอาไปใชไ้มไ่ด ้ ตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของก่อน แต่ถา้เป็นสงัฆทาน ไม่

ตอ้งขอกนั มสีทิธิ์ร่วมกนัใชป้ระโยชนไ์ด ้ ถา้อปุโลกนเ์รียบรอ้ยแลว้ เมือ่สกัครู่น้ีก็ไดท้าํ

พธิีอปุโลกนส์งัฆทานไปแลว้ เป็นภาษาบาล ี ภาษาของพระ ญาตโิยมฟงัก็ไมเ่ขา้ใจ ก็จะ

อธิบายใหท้ราบวา่ ขอประกาศใหส้งฆไ์ดร้บัทราบวา่ ไดม้สีงัฆทานเกดิขึ้นในท่ามกลาง

สงฆแ์ลว้ ขออนุญาตนาํเอาของสงัฆทานเหลา่น้ีมาจาํหน่ายแจกจ่ายกนั โดยใหพ้ระเถระ

เป็นผูพ้จิารณาก่อน แลว้ก็เลือ่นลาํดบัลงไปตามอาวุโสภนัเต ตามลาํดบัพรรษา จนถงึ

สามเณรองคสุ์ดทา้ย ถา้ยงัมขีองเหลอือยู่ก็ใหแ้จกลูกศิษยลู์กหา ศรทัธาญาตโิยมทีม่า

ทาํบญุกนัในวนัน้ี อาหารท ัง้หลายทีไ่ดม้าจากบณิฑบาต หลงัจากทีพ่ระภกิษุไดพ้จิารณา

ไดแ้บ่งเอาไวแ้ลว้ ทีเ่หลอืก็เอามาเลี้ยงญาตโิยมทีม่าทาํบญุร่วมกนั และญาตโิยมทีอ่ยู่ที่

วดัและคนงานของวดั ถา้ไดท้าํอปุโลกนแ์ลว้นาํเอาไปแจกจ่าย ก็จะไมเ่ป็นบาปเป็นกรรม

อย่างไร แต่ถา้ยงัไมไ่ดอ้ปุโลกน ์ คอืยงัไมไ่ดร้บัฉนัทานุมตัจิากสงฆ ์ ถา้หยบิเอาไปใชเ้อา

ไปรบัประทานก่อน ไมว่า่จะเป็นพระหรือฆราวาส ก็จะเป็นบาปเป็นกรรม เป็นหน้ีสงฆ ์

ก่อนทีจ่ะเอาของสงัฆทานไปใชไ้ด ้ จะตอ้งอปุโลกนก่์อนทกุครัง้ไป ดงัทีว่ดัเราไดท้าํเป็น

ธรรมเนียมมาตลอด  
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ไมว่า่จะเป็นอาหารทีไ่ดม้าจากบณิฑบาตก็ด ี อาหารทีญ่าตโิยมนาํมาใส่บาตรมาถวายพระ

ก็ด ีจตปุจัจยัไทยทานเครื่องสงัฆทานต่างๆก็ด ีลว้นเป็นสงัฆทานท ัง้สิ้นสาํหรบัวดัน้ี พระ

เณรตอ้งเอามาแบ่งกนั ไมม่สีทิธิ์เก็บไวใ้ชส้าํหรบัตนเองเพยีงผูเ้ดยีว อานิสงสข์อง

สงัฆทานจงึมากกวา่ปาฏบิคุลกิทาน การใหก้บัส่วนรวมจงึเกดิประโยชนม์ากกวา่ใหก้บั

บคุคล ใหก้บัสงฆเ์ท่ากบัใหก้บัพระพทุธศาสนา เพราะสงฆเ์ป็นตวัแทนของพระศาสนา 

เป็นผูส้บืทอดพระศาสนา ทาํใหศ้าสนาเจรญิย ัง่ยนื ถา้ไมม่พีระสงฆแ์ลว้ศาสนาก็จะค่อย

หดไปๆ และหมดไปในทีสุ่ด เพราะไมม่ผูีส้บืทอดพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐของ

พระพทุธเจา้นัน่เอง เมือ่ไมม่กีารศึกษาปฏบิตั ิ ไมม่กีารสบืทอด ก็จะไมม่กีารเผยแผ่ 

ต่อไปโลกก็จะไมรู่จ้กัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่ทรงสอนใหป้ฏบิตักินัอย่างไร 

เมือ่ไมม่กีารปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนแลว้ ความทกุขค์วามหายนะต่างๆก็จะตามมา 

เพราะคนเราจะทาํตามความอยาก ตามความตอ้งการกนั ดว้ยความเหน็แก่ตวั ดว้ย

ความหลง จะมแีต่ปญัหา มแีต่เรื่องวุน่วาย มกีารต่อสูแ้ก่งแย่งชงิด ี ฆ่ากนัทาํรา้ยทาํลาย

กนั สงัคมก็จะมแีต่ความทกุข ์ ความเดอืดรอ้นไปทกุหนทกุแหง่ เพราะไมม่นีํา้ธรรมะมา

ดบัความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียู่ในใจของสตัวโ์ลกนัน่เอง โลกก็จะรอ้นเป็นไฟ 

เพราะไมม่ใีครรกัษาศีลกนั เวลาตอ้งการอะไร อยากไดอ้ะไร ก็จะฉกชงิแก่งแยง่ชงิดกีนั 

ต่อสูก้นั ฆ่ากนั ทาํลายกนั ทาํรา้ยกนั แต่ถา้ยงัมพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธศาสนา

อยู่ในโลกน้ี เช่นวนัน้ีมกีารแสดงพระธรรมเทศนา สอนใหรู้จ้กัวธิีอยู่ร่วมกนัอย่างร่มเยน็

เป็นสุข ใหม้เีมตตากรุณา เสยีสละ ก็จะทาํใหเ้ราอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุขกนั 

วนัน้ีเราก็มาเสยีสละเวลาสมบตัขิา้วของเงนิทอง ซื้อขา้วของต่างๆมาถวายพระ ช่วยทาํให ้

สงัคมอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นก็ควรไดร้บัการดูแล ผูท้ีม่เีหลอืกนิเหลอืใชก้็

ควรดูแลผูท้ีเ่ดอืดรอ้น แลว้ท ัง้สองฝ่ายจะอยู่อย่างมคีวามสุข ผูท้ีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืก็จะ

มคีวามสุข ผูท้ีใ่หค้วามช่วยเหลอืก็จะมคีวามสุข เพราะเวลาไดช่้วยเหลอืใครแลว้ จติใจ

จะมคีวามสุข มคีวามอิม่เอบิ มคีวามปีต ิ มคีวามภูมใิจ ทาํใหส้งัคมอยู่กนัดว้ยความรกั 

ดว้ยความเมตตา แต่ถา้ต่างฝ่ายต่างคดิจะเอาแต่ไดโ้ดยถ่ายเดยีว ไมอ่ยากจะให ้ ไม่

อยากจะช่วยเหลอืกนั ก็จะเป็นสงัคมทีแ่รน้แคน้ มคีวามแตกต่างกนัมากระหวา่งคนมี

และคนไมม่ ีคนทีไ่มม่กี็ตอ้งหามาดว้ยวธิีทีม่ชิอบ ตอ้งไปปลน้ไปขโมยจากคนทีม่ ีปญัหา
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ต่างๆก็จะตามมา ความทกุขค์วามเสยีอกเสยีใจก็จะตามมา เดอืดรอ้นกนัไปหมด น่ีคอื

อานิสงสข์องการถวายสงัฆทานใหแ้ก่พระสงฆ ์ เพราะเป็นการสนบัสนุนพระสงฆใ์หไ้ด ้

บวชเรียน ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตั ิ ไดน้าํเอาสิง่ทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็จากการปฏบิตั ิมาเผยแผ่ส ัง่สอน

ใหก้บัผูอ้ืน่ทีย่งัไมรู่ ้เมือ่รูแ้ลว้จะไดน้าํเอาไปปฏบิตัต่ิอ เมือ่ทกุคนปฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ทกุคนก็จะมคีวามสุข มคีวามร่มเย็น มคีวามเจริญกา้วหนา้

ทางดา้นจติใจ เพราะจติใจของพวกเรายงัตอ้งพฒันากนัอกีมาก ภพภูมต่ิางๆทีต่อ้ง

พฒันาขึ้นไปยงัมอีกีหลายข ัน้ดว้ยกนั ต ัง้แต่ข ัน้มนุษยข์ึ้นไป ต่อไปก็จะเป็นข ัน้ต่างๆของ

เทพของเทวดา จากนัน้ก็เป็นข ัน้ต่างๆของพรหม จากนัน้ก็จะเป็นข ัน้ต่างๆของพระอริย

เจา้ คอืพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี พระอนาคาม ี พระอรหนัต ์ พระพทุธเจา้ตามลาํดบั 

เป็นการพฒันาจติใจใหด้ขีึ้นสูงขึ้นประเสริฐขึ้น  

มคีวามสุขมากยิง่ขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลงไป ภพชาตทิีจ่ะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิก็จะดขีึ้น

ไปเรื่อยๆ ดกีวา่เดมิ ชาตน้ีิเราดขีนาดน้ี ชาตหินา้เราจะดกีวา่น้ี ถา้กลบัมาเกดิเป็นมนุษย์

ก็จะมฐีานะทีด่กีวา่เก่า รํา่รวยกวา่เก่า มสีตปิญัญาความรูม้ากกวา่เก่า มรูีปร่างหนา้ตา

สวยงามมากกวา่เก่า เพราะอานิสงสท์ีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เริ่มต ัง้แต่การบาํเพญ็ทานบารมี ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลายกาํลงับาํเพญ็อยู่น้ี 

จากทานบารม ีก็ขยบัขึ้นไปสู่ศีลบารมี รกัษาศีลกนั ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ขอ้ 

ก็พฒันาขึ้นไปตามลาํดบั พฒันาจากศีลบารมไีปสู่เนกขมัมบารมี ออกบวชกนั ละเวน้หา

ความสุขจากการมคีรอบครวั มคู่ีครอง อยูต่ามลาํพงั ถอืศีล ๘ ไมน่อนกบัใคร นอนคน

เดยีว นอนบนพื้นแขง็ๆ ปูเสือ่นอน ไมต่อ้งนอนบนฟูก อาหารก็กนิเพยีงเทีย่งวนัเท่านัน้ 

หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ก็จะไมก่นิ ความสุขความบนัเทงิก็ไมแ่สวงหา ไมดู่หนงัฟงัเพลง 

ไมอ่อกไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ อยู่กบัวดั อยู่กบับา้น ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ 

ทาํจติใจใหเ้กดิความสงบสุข ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะเพือ่จะไดเ้กดิปญัญา

บารมี ความรูค้วามฉลาดกาํจดัความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพือ่บรรลเุป็นพระอริยเจา้ เป็นพระอรหนัต ์ เป็น

พระพทุธเจา้ในทีสุ่ด เมือ่ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้หรือเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ภพชาตกิ็จะไมม่ี



71 
 

อกีต่อไป ไมต่อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมต่อ้งทกุขก์บัการแก่ การเจ็บ การตาย การพลดั

พรากจากกนั  

เพราะจติใจไมใ่ช่ร่างกาย เวลาทีร่่างกายตายไป จติใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย จติใจเป็น

สิง่ทีไ่มต่าย จติใจยงัตอ้งไปเกดิต่อ ถา้เปรียบเทยีบกเ็หมอืนกบัรถยนตก์บัคนขบัรถ 

รถยนตเ์มือ่ใชไ้ปสกัระยะหน่ึง ก็เก่า ก็เสยี แลว้ก็พงัไปในทีสุ่ด แต่คนขบัไมไ่ดเ้สยีไมไ่ด ้

พงัไปกบัรถยนต ์ คนขบัก็ไปหารถยนตค์นัใหม ่ ถา้มเีงนิมากกวา่เก่าก็สามารถซื้อรถที่

ดกีวา่คนัเก่า ถา้มเีงนินอ้ยกวา่ก็จะซื้อรถทีไ่มด่เีท่ากบัคนัเก่า เงนิของจติใจทีจ่ะไปซื้อชาติ

ใหมก่็คอืบญุและกศุลน้ีเอง ถา้ทาํบญุอยู่เรื่อยๆ ทาํทาน รกัษาศีล บาํเพญ็เนกขมัมะ นัง่

สมาธิ เจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไดเ้กดิเป็นมนุษยท์ีด่กีวา่เก่า เก่งกวา่เก่า สวยกวา่เก่า 

รวยกวา่เก่า เพราะอาํนาจของบญุบารมทีีท่าํกนัในภพน้ีในชาตน้ีินัน่เอง เป็นเหตทุีพ่วกเรา

ตอ้งมาวดักนัอยู่เรื่อยๆ เป็นเหมอืนกบัการเตมินํา้มนั เหมอืนกบัการรดนํา้ตน้ไม ้ ปลูก

ตน้ไมไ้ว ้ถา้ไมร่ดนํา้ ตน้ไมก้็จะเหีย่วเฉาและตายไปในทีสุ่ด จะไมเ่จริญงอกงามขึ้นมาได ้

แต่ถา้หม ัน่รดนํา้พรวนดนิใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆ ตน้ไมก้็จะค่อยๆเจริญงอกงาม จนในทีสุ่ดก็

จะออกดอกออกผลใหเ้ราไดเ้ชยชม ไดล้ิ้มรส ฉนัใดการบาํเพญ็บารมต่ีางๆก็เป็นอย่างนัน้ 

ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน จะตดิไปกบัใจ จะเป็นใจทีด่กีวา่เดมิ ฉลาดกวา่เดมิ มคีวามโอบ

ออ้มอารี เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่มากกวา่เดมิ ไมห่ลงกบัการหาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะต่างๆ แต่จะหาความสุขจากการทาํความด ี รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่

สมาธิ ปฏบิตัธิรรม เป็นสิง่ทีจ่ะตดิไปกบัจติใจ แลว้ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัต ์ หรือไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ขึ้นอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม ถา้เกดิในสมยัทีไ่ม่มคีาํสอน

ของพระพทุธเจา้อยู่ ก็ตอ้งปฏบิตัสิอนตวัเราเองไปตามลาํพงั จนกาํจดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ไดห้มดไปจากจติจากใจ ก็จะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา  

เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้ของพวกเรา ทรงประสูตเิป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ไดเ้คยบาํเพญ็บญุ

บารมต่ีางๆมาเป็นเวลาอนัยาวนาน เมือ่ถงึเวลาทีบ่ญุบารมจีะออกดอกออกผล ก็ทาํใหไ้ด ้

ออกบวช ไดป้ฏบิตั ิ ไดค้น้ควา้หาความจริง จนในทีสุ่ดก็สามารถกาํจดั ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจของพระองคไ์ด ้ไมม่คีรู ไมม่อีาจารย ์เพราะไม่
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มใีครรูว้ธิีต่อสูก้บักเิลสนัน่เอง พระพทุธเจา้จงึตอ้งคน้หาดว้ยตนเอง เมือ่สาํเร็จแลว้ก็เป็น

พระพทุธเจา้ เป็นผูต้รสัรูด้ว้ยตนเอง ถงึจะเรียกวา่พระพทุธเจา้ แต่ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างพวกเราน้ี ถา้นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ไปปฏบิตั ิ

จนกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ก็จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตสาวก ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ แต่ความสะอาดบรสุิทธิ์ของจติใจนัน้เหมอืนกนั ไม่

มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงเหมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นจติของพระพทุธเจา้หรือจติ

ของพระอรหนัต ์ ไมต่อ้งไปเกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีค่นหน่ึงบรรล ุ กาํจดั

ความโลภ ความโกรธ ความหลงดว้ยตนเอง ไมม่ใีครส ัง่สอน แต่อกีคนหน่ึงคอืพระ

อรหนัตสาวกตอ้งมพีระพทุธเจา้เป็นผูส้ ัง่สอน จงึจะบรรลไุด ้ แต่ผลก็เหมอืนกนั คอื

สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ สิ้นสุดแห่งความทกุขท์ ัง้ปวง บรรลถุงึพระนิพพาน ถงึ

บรมสุขปรมงัสขุงัเหมอืนกนั ไมม่คีวามแตกต่างกนั ต่างกนัตรงทีค่นหน่ึงตอ้งสอนตนเอง 

จงึไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ส่วนอกีคนหน่ึงสบายกวา่ มคีนคอยสอน งา่ยกวา่คนตอ้งสอน

ตนเอง  

เหมอืนกบัคนทีไ่มรู่จ้กัทาง ไมม่ใีครชี้ทาง ตอ้งเดนิหาเอง ก็จะยากลาํบาก ตอ้งทดลอง

ทางไปเรื่อยๆ ไปเหนือก่อน ถา้ไมใ่ช่ก็ลองไปทางใต ้ถา้ไมใ่ช่อกีก็ลองไปไปทางตะวนัออก 

ถา้ไมใ่ช่ก็ตอ้งไปทศิตะวนัตก จนกวา่จะพบ แต่คนทีม่คีนสอน มคีนบอกทางแลว้ ก็ไม่

ตอ้งไปทดลองทางใหเ้สยีเวลา เดนิไปตามทางทีบ่อกเลย อย่างพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย

น้ีสบายมาก ไมต่อ้งหาทางเอง เพยีงแต่ฟงัพระพทุธเจา้แลว้ปฏบิตัติามเท่านัน้ ก็สามารถ

บรรลถุงึความสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ พน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง พวกเราก็

เป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั ขณะน้ีพวกเรากาํลงัศึกษา กาํลงัไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหท้าํบญุใหท้าน รกัษาศีล บาํเพญ็เนกขมัมบารม ี ออกบวชกนั 

บวช ๓ วนั ๗ วนั ก็ยงัด ีบวช ๑๕ วนัก็ยงัด ีบวชสกัพรรษาหน่ึงก็ยงัด ีหรือจะบวชไป

ตลอดก็ยิง่ดใีหญ่ เพราะเป็นวธิีทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ย่างรวดเร็วทีสุ่ด เป็น

ฆราวาสหลดุพน้ยาก เพราะมเีรื่องมาก มปีญัหามาก มภีาระมาก จะนัง่สมาธิก็ลาํบาก จะ

อดขา้วเยน็ก็ลาํบาก เพราะคนอืน่ไมอ่ดกนั พอเวลาเขากนิขา้วเย็น ก็อดทนไมไ่หว ก็กนิ

กบัเขาดว้ย ก็จะไมส่ามารถยกจติใจใหสู้งขึ้นไปได ้ แต่ถา้ออกบวชอยู่วดัแลว้ ทกุคน



73 
 

ปฏบิตัเิหมอืนกนั ถอืศีลเหมอืนกนั ไมก่นิขา้วเยน็เหมอืนกนั ก็จะทาํใหก้ารปฏบิตัเิป็นไป

อย่างงา่ยดาย หลดุพน้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว จงึเป็นสิง่ทีเ่ราควรใหโ้อกาสกบัตวัเรา เป็น

สิง่ทีด่ทีีเ่รายงัไมรู่ก้นั ส่วนใหญ่จะกลวักนั กลวัความลาํบาก กลวัอดขา้วเยน็ กลวัไมไ่ด ้

นอนบนฟูก กลวัไมไ่ดดู้หนงั ดูโทรทศัน ์ที่ไมช่่วยการบาํเพญ็ มแีต่จะฉุดลากใหว้นเวยีน

อยู่ในวฏัจกัร แห่งการเกดิแก่เจ็บตาย ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่ถา้ยอมลาํบากสกัหน่อย อด

ขา้วเยน็สกัหน่อย อดดูโทรทศัน ์ อดดูหนงัฟงัเพลงสกัหน่อย แลว้ก็นัง่สมาธิ ศึกษา

ธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ไมต่อ้งไปเกดิ

แก่เจ็บตายอกีต่อไป ไมด่กีวา่หรือ ลาํบากลาํบนไมน่าน ไมก่ี่วนั ไมก่ี่ปี จะไดไ้มต่อ้งไป

เวยีนวา่ยตายเกดิเป็นลา้นๆปี  

ถา้ยงัไมส่ามารถกาํจดัความโลภความโกรธความหลงได ้ ก็ยงัตอ้งไปเกดิอยูเ่รื่อยๆ ทกุ

ครัง้ทีเ่กดิก็ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะจะตอ้งเสยีสิง่

นัน้เสยีสิง่น้ี จะตอ้งจากคนนัน้จากคนน้ีไปอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่จะไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร 

สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนัไปท ัง้หมด ไมม่อีะไรเป็นของเราอย่างแทจ้รงิ โลกน้ีเป็นทีอ่ยู่

อาศยัเพยีงช ัว่คราวเท่านัน้ มาเกดิ แลว้ก็แก่ แลว้ก็เจ็บ แลว้เดีย๋วก็ตาย ตายไปแลว้ก็ไป

เกดิใหม ่แลว้ก็แก่ แลว้ก็เจ็บ แลว้ก็ตายอกี สูงๆตํา่ๆ บางทกี็เกดิเป็นมนุษย ์บางทกี็เกดิ

เป็นเดรจัฉาน บางทกี็เกดิเป็นเทพเป็นพรหม บางทกี็ไปตกนรก ขึ้นอยู่กบับาปบญุทีท่าํ

กนัอยู่ทกุวนัน้ี จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อบาป เชื่อบญุ เชื่อนรก เชื่อ

สวรรค ์เชื่อเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เชื่อเรื่องการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เชื่อใน

มรรคผลนิพพาน ทีเ่ป็นความจรงิลว้นๆ ไมม่ขีองปลอมเลย เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทกุๆ

พระองค ์ และพระอรหนัตท์กุๆพระองค ์ ไดพ้สูิจนเ์หน็แลว้อย่างแจง้ชดั จงึไดน้าํเอามา

เผยแผ่ เอามาส ัง่สอนใหก้บัพวกเรา พวกเราควรนอ้มเขา้มาดว้ยศรทัธาความเชื่อ นอ้ม

เขา้มาดว้ยวริิยะความขยนัหม ัน่เพยีร หม ัน่ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน มาวดั

อยู่เรื่อยๆ ทาํบญุทาํทานอยู่เรื่อยๆ รกัษาศีลใหม้าก แลว้ก็ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ 

ปฏบิตัธิรรม ปลงสงัขาร ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เตอืนตวัเองอยู่เสมอเสมอวา่ เกิด

มาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา น่ีคอืปญัญา  
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ถา้ไมล่มืวา่จะตอ้งแก่ จะตอ้งเจ็บ จะตอ้งตาย จะตอ้งพลดัพรากจากกนั เวลาทีค่วามแก่

เกดิขึ้น ความเจ็บเกดิขึ้น ความตายเกดิขึ้น การพลดัพรากจากกนัเกดิขึ้น จะไมรู่ส้กึ

หว ัน่ไหว ไมเ่ดอืดรอ้น จะรูส้กึเฉยๆ เพราะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ เหมอืนกบัรูว้า่

พระอาทติยท์ีข่ ึ้นในตอนเชา้ พอตอนเย็นก็จะตอ้งตกลงไป เวลาตกลงไปเราก็ไมไ่ด ้

เดอืดรอ้น ไม่วุน่วายใจ ไม่เสยีอกเสยีใจ ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ เพราะตรียมตวัเตรียมใจไว ้

แลว้ วา่จะตอ้งเกดิขึ้น การเตรียมตวัเตรียมใจคอืการปลอ่ยวางนัน่เอง ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่

ต่างๆ ไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย จะแก่ จะเจบ็ จะตาย ก็ใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั ใครจะ

จากเราไป เราจะจากใครไป ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป เพราะใจไมต่าย ไมเ่ป็นอะไรท ัง้สิ้น เป็น

ผูรู้ ้ เพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ จะอยู่ในโลกน้ีไดอ้ย่างร่มเยน็เป็นสุข ไม่

วุน่วาย ไมท่กุขก์บัอะไร แต่ตอ้งเตอืนตวัเราอยู่เสมอวา่ อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ เป็นของ

ช ัว่คราว เป็นของยมืมา สกัวนัหน่ึงเจา้ของก็จะมาเอาคนืไป ไมว่า่จะเป็นสมบตัขิา้วของ

เงนิทอง ไมว่า่จะเป็นสามภีรรยา เป็นบตุร เป็นธิดา เป็นญาตสินิทมติรสหาย เขาจะตอ้ง

มาเอาคนืไปอย่างแน่นอน แมแ้ต่ร่างกายของเรา เขาก็จะตอ้งเอาคนืไปเช่นเดยีวกนั ถา้

เตอืนตนอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไมห่ลง จะไมย่ดึ จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย น่ีคอือานิสงสข์อง

การประพฤตปิฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่ปฏบิตัแิลว้จติใจจะ

ร่มเยน็เป็นสุข ไมโ่ลภโมโทสนั จะอยู่กนัดว้ยความเมตตากรุณา ดูแลกนัช่วยเหลอืกนั 

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั ทกุคนก็จะมคีวามสุข ดงัสุภาษติทีว่า่ เมตตาเป็นเครื่องคํ้าจุนโลก 

โลกเราจะอยู่ดว้ยความสุข ความร่มเยน็ เพราะมคีวามเมตตาต่อกนั จงึอย่ามองขา้ม

ความเมตตา อย่ามองขา้มพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ขอใหน้อ้มเอามาปฏบิตัแิละ

เตอืนตนอยู่ตลอดเวลา จะไดด้าํเนินชวีติใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้ผล

ทีเ่ลศิทีว่เิศษก็จะเป็นสิง่ทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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