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กัณฑ์ท่ี ๒๗๗

คนดีกบั คนเก่ง
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙

การมาวัด มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ลดละอบายมุข
ต่างๆ เช่นสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เป็ นการบําเพ็ญบุญกุศล เพือ่ ให้เกิด
คุณงามความดี ทําให้เราเป็ นคนดี ทีม่ คี ุณค่ามากกว่าคนเก่ง คนเก่งแม้จะสามารถหาเงิน
หาทองได้มาก มีช่อื มีเสียงมาก แต่ถา้ ไม่ดแี ล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะคนเก่งถ้าไม่
ดีก็จะเอาความเก่งไปข่มเหงรังแกผูอ้ น่ื เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยอํานาจของความโลภความ
อยาก เพราะโดยธรรมชาติคนเราทุกคนอยากเด่นอยากดังอยากเก่งด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าเก่ง
แล้วก็อยากจะรักษาความเก่งความเด่นความดังของตนไว้ ไม่ตอ้ งการให้ใครมาลํา้ หน้า
ตน มีวธิ ีใดทีจ่ ะกําจัดคู่แข่งได้ ก็จะพยายามกําจัดทุกวิถที าง เพือ่ จะรักษาความเด่นความ
ดังของตนไว้ แต่ถา้ เป็ นคนดีแล้วจะไม่กงั วลกับเรื่องความเด่นความดัง จะมุง่ ไปทีค่ วาม
สงบร่มเย็นเป็ นสุขของเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ของทุกๆคนทีอ่ ยู่ในสังคม ไม่คดิ เอาแต่ตน
เป็ นทีต่ งั้ เพราะอยู่ในโลกทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยกัน เราอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่กบั ผู ้อืน่
ต้องพึง่ พาอาศัยกัน เหมือนนํา้ พึง่ เรือเสือพึ่งป่ า จะขาดกันไม่ได้ ถ้าเราอยู่ดว้ ยความสุข
ด้วยความมังมี
่ แต่คนรอบข้างอยู่ดว้ ยความยากลําบาก ก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะจะต่อสูก้ นั
ระหว่างคนทีม่ กี บั คนทีไ่ ม่มี ถ้าเป็ นคนดีเวลารํา่ รวยจะคิดถึงผูท้ เ่ี ดือดร้อนลําบากยากเย็น
ปรารถนาทีจ่ ะช่วยเหลือให้ผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยากได้อยู่เป็ นสุข ตามแต่ฐานะทีจ่ ะมีได้ เราจึง
ควรให้ความสําคัญกับความดีมากกว่าความเก่ง
คนเก่งถ้ามีความดีควบคู่ไปด้วยก็จะดีมาก เพราะจะทําประโยชน์ได้มาก ถ้าเก่งแต่ไม่มี
ความดี ก็จะถูกใช้ไปทําลายผูอ้ น่ื สร้างปัญหา สร้างเรื่องราวต่างๆ ได้มากมายก่ายกอง
ถ้าเป็ นคนดีแต่ไม่เก่ง อย่างน้อยก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง
เพราะความดีเป็ นเหตุนาํ ความร่มเย็นเป็ นสุขมาให้ตนเองและผูอ้ น่ื
คนดีมลี กั ษณะ
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อย่างไร มีความเมตตากรุณาไมตรีจติ ต่อเพือ่ นสัตว์เพือ่ นมนุษย์ร่วมโลก มีความ
ปรารถนาดี ทีจ่ ะให้ผูอ้ น่ื มีความสุข ตนเองปรารถนาอะไรก็คดิ ว่าผูอ้ น่ื มีความปรารถนา
เหมือนกัน ปรารถนาความสุขก็คดิ ว่าผูอ้ น่ื ก็ปรารถนาความสุขเหมือนกัน เวลาจะทําอะไร
ก็จะระมัดระวังไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับผูอ้ น่ื เพราะคนเรามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ดูแลรักษาชีวติ ร่างกายของตน ต้องทํามาหากิน หารายได้เพือ่ ปัจจัยทัง้ ๔ ทีส่ าํ คัญต่อการ
ดํารงชีพ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องไปเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ทุกคนสามารถ
หากันได้ดว้ ยความสุจริตถูกต้องดีงาม ถึงแม้จะแข่งขันกัน ก็แข่งกันในกรอบของกฎและ
กติกา เช่นนักกีฬาทีแ่ ท้จริงทีแ่ ข่งอยู่ในกรอบของกฎกติกา ไม่ละเมิดกฎกติกาเหมือน
นักกีฬาบางคน ทีใ่ ช้ยาเสริมบํารุงกําลัง ทีก่ ฎกติกาห้ามไว้ ถ้าทําอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็ นคน
ไม่ดี ถึงแม้จะได้เหรียญทองมา ก็ไม่ได้มาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง ไม่สุจริต ไม่ภาคภูมใิ จ ไม่สุข
ใจ สูค้ นทีแ่ ข่งอยู่ในกฎกติกาไม่ได้ แม้จะแพ้ก็มคี วามสุขใจ เพราะมีนาํ้ ใจของนักกีฬา รู้
ว่าการแข่งขันย่อมมีแพ้มชี นะเป็ นธรรมดา แต่ถา้ อยู่ในกรอบของกฎกติกาแล้ว ถือว่าชนะ
ด้วยกันทัง้ สองฝ่ าย ทัง้ ผูช้ นะและผูแ้ พ้ แต่ถา้ ผูช้ นะไม่อยู่ในกรอบกติกา ผูช้ นะนัน่ แหละ
คือผูแ้ พ้ แพ้ภยั ตนเอง คือความทุจริต ความไม่ซอ่ื สัตย์ เป็ นคนไม่มศี ีลไม่มสี ตั ย์ ไม่มี
สุจริต แต่คนทีแ่ พ้ดว้ ยความซือ่ สัตย์สุจริตจะเป็ นผูช้ นะด้วยความดี
เราจึงอย่าดูทก่ี ารแพ้ชนะ ความรํา่ รวยมีช่อื เสียง มีคนสรรเสริญเป็ นหลัก ให้ดูทค่ี วามดี
เป็ นหลัก ให้ดูวา่ ทําในสิง่ ทีด่ ที ถ่ี ูกต้องหรือไม่ ถ้าทําแม้จะไม่ราํ ่ รวย ไม่มตี าํ แหน่งสูงๆ ไม่
มีใครยกย่องสรรเสริญเยินยอ ก็ไม่เป็ นไร เพราะจะมีความสุขมากกว่าคนทีไ่ ม่มคี วามดี
แม้จะมีเงินทองมาก มีตาํ แหน่งสูง มีคนยกย่อง แต่จะไม่มคี วามภูมใิ จอิม่ เอิบใจ เพราะ
ความดีเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้มไี ด้ ถึงแม้ว่าผูอ้ น่ื จะไม่รู้วา่ เราได้ทาํ ความดีเป็ นคนดี ไม่มใี คร
ยกย่องสรรเสริญ แต่เราจะมีความสุขความภูมใิ จ เพราะรู้วา่ เราเป็ นอย่างไร ส่วนคนไม่ดี
นัน้ ถึงแม้จะมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ ให้รางวัลมากน้อยเพียงไร แต่ตวั เขาเองจะ
รู้อยู่ในใจว่าเขาไม่ได้เป็ นอย่างทีผ่ ูอ้ น่ื ยกย่องเลย จะมีความสุขใจความภูมใิ จได้อย่างไร
จึงควรให้ความสําคัญต่อการสร้างความดีให้เป็ นคนดีเป็ นหลัก ให้ถอื ความเก่งเป็ นเรื่อง
รองลงมา ทําไปตามกําลังความสามารถเท่าทีจ่ ะทําได้ จะเก่งหรือไม่เก่งไม่สาํ คัญเท่าไร
เพราะใจไม่ได้อาศัยความเก่งให้สุขให้เจริญ แต่อาศัยความดี เช่นบุญกุศล ความซือ่ สัตย์
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สุจริต เป็ นเหตุพฒั นาจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้พฒั นากัน อาศัยความเก่งเป็ นเครื่องมือในการเผยแผ่ความดี
ต่างๆให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้ามีทงั้ ความดีและความเก่งก็จะสามารถเผยแผ่ได้มาก ถ้ามีแต่ความดี
ไม่มคี วามเก่ง ก็จะไม่สามารถเผยแผ่ได้มาก เหมือนพระพุทธเจ้าทีม่ ที งั้ ความดีและความ
เก่ง สามารถเผยแผ่อบรมสังสอนสั
่
ตว์โลกได้เป็ นจํานวนมาก
ส่วนพระอรหันตสาวกก็มคี วามเก่งต่างกัน แต่มคี วามดีเท่ากัน ความดีหมายถึงเป็ นผูส้ ้นิ
กิเลส ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ตัง้ อยู่ในศีลในธรรม ความซือ่ สัตย์สุจริต มีความเมตตา
กรุณาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความอดทนอดกลัน้ นี้คอื คุณสมบัตขิ องคนดี ทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกมีเหมือนๆกัน แต่ความเก่งความสามารถมีแตกต่างกัน จึงเผยแผ่ได้ไม่
เท่ากัน ในสมัยนี้จงึ มีพระเกจิอาจารย์ทม่ี คี วามสามารถแตกต่างกัน ในการปลูกฝังศรัทธา
ความเชื่อให้กบั ผูอ้ น่ื บางท่านก็มลี ูกศิษย์ลูกหาเป็ นจํานวนมาก บางท่านก็มจี าํ นวนน้อย
เป็ นเพราะมีความเก่ง ความสามารถไม่เท่ากัน แต่ความดีมเี ท่ากันถ้าเป็ นพระอรหันต์แล้ว
มีความดีเท่ากันหมด ความดีน้ แี หละทีท่ าํ ให้จติ ใจของท่านมีความสุข ไม่มคี วามทุกข์
ไม่ใช่ความเก่ง เพราะไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องความดีเท่านัน้ ถึงจะ
ทําได้ ความเก่งทําให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ สามารถหาเงินหาทองมาได้เป็ นจํานวน
มาก มีอาหาร มีทอ่ี ยูอ่ าศัย มียารักษาโรค มีเสื้อผ้าอาภรณ์อนั ประณีตได้ เรื่องของ
ร่างกาย เรื่องปัจจัย ๔ ไม่เดือดร้อน เพราะความเก่งความสามารถ แต่ใจเป็ นอย่างไรนัน้
อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าหามาด้วยความไม่ถูกต้อง ไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต ใจจะไม่มคี วามสงบ ไม่
ร่มเย็นเป็ นสุข ไม่อม่ิ เอิบใจ ไม่ภูมใิ จ มีแต่ความกังวลถ้าไปทําผิด กลัวผูอ้ น่ื รู้วา่ หาเงินหา
ทองมาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ไม่ดงี าม ไม่อยู่ในกรอบของกฎกติกา ไม่อยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมของกฎหมาย
จึงอย่าไปหลงประเด็น อย่าไปคิดว่าการมีเงินทอง มีตาํ แหน่งสูงๆ เป็ นสิง่ สําคัญ ทีต่ อ้ งหา
มาทุกวิถที าง อย่างนี้เป็ นความหลง จะไม่พาไปสู่ความสุขและความเจริญ แต่จะพาไปสู่
ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ถ้าหามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้องทัง้ ทางกฎหมายและศีลธรรม จะมีแต่
ความสุขมีแต่ความเจริญ ชีวติ เราเป็ นอย่างนี้ เราจึงควรทําความเข้าใจว่าหน้าทีข่ องเราที่
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แท้จริงนัน้ คือการสร้างความดี ไม่แข่งขันต่อสูก้ บั ผูอ้ น่ื เพือ่ ให้เด่นให้ดงั แต่ต่อสูก้ บั สิง่ ที่
ไม่ดที ม่ี อี ยู่ในใจ ซึง่ มีอยู่ ๒ ฝ่ ายด้วยกัน ทีต่ ่อสูก้ นั อยู่ตลอดเวลา คือผูด้ กี บั ผูร้ า้ ย ผูด้ กี ็
คือ คิดดี พูดดี ทําดี ผูร้ า้ ยก็คอื คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี เช่นความโกรธ เป็ นผูร้ า้ ย
เวลาโกรธแล้วจะคิดไม่ดี เวลาโกรธใครก็จะเกลียด จะสาปแช่ง ด่าว่าภายในใจ ถ้าไม่
ระมัดระวังไม่มสี ติยบั ยัง้ ก็จะด่าว่าด้วยวาจา ถ้ายังไม่มสี ติยบั ยัง้ อีก ก็จะไปทําร้ายผู ้อืน่
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นเดียวกับความโลภ ก็เป็ นผูร้ า้ ยเหมือนกัน เพราะเมือ่ อยากจะได้
อะไรมากๆ ก็จะไม่คาํ นึงถึงความถูกต้องดีงาม ขอให้ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการเท่านัน้ จะไปทํา
ผิดศีลผิดธรรม ทําผิดกฎหมายก็ทาํ ดังเป็ นข่าวทีป่ รากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ทกุ ๆวัน ก็
เป็ นเพราะไม่สามารถต่อสูก้ บั ผู ้ร้ายทีอ่ ยู่ในจิตใจของตนได้ ปล่อยให้ฉุดกระชากลากพา
ให้ไปพูดไปทํา ในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องไม่ดงี ามนัน่ เอง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ต่อสูก้ บั ตัวเรา
เป็ นหลัก อย่าไปต่อสูก้ บั คนอืน่ สูก้ บั คนอืน่ เป็ นร้อยเป็ นแสนเป็ นล้าน ชนะเป็ นร้อยเป็ น
แสนเป็ นล้านก็สูช้ นะตัวเราเองไม่ได้ ถ้าเราชนะก็ไปสร้างความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท
ให้กบั ผูแ้ พ้ ถ้าเราแพ้เราก็จะอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นผูช้ นะ ถ้าชนะตัวเราได้ ชนะความ
โลภ ความโกรธ ความหลงได้ ใจเราจะสงบร่มเย็นเป็ นสุข
ทุกวันนี้ทจ่ี ติ ใจเราวุน่ วายกันก็เพราะความหลงนี้เอง หลงกับเรื่องราวต่างๆ ว่าวิเศษอย่าง
นัน้ อย่างนี้ จะนําความสุขความเจริญมาให้ เช่นเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ ตําแหน่ง
ต่างๆ ความสรรเสริญเยินยอ ความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ ว ไปกิน ไปดืม่ ไปทําอะไร
ต่างๆ ทางศาสนาว่าเป็ นความหลงทัง้ สิ้น ถ้าจิตใจมีความปรารถนา อยากจะได้ลาภยศ
สรรเสริญสุข ก็แสดงว่ากําลังหลงอยู่ กําลังไปผิดทาง ไม่ได้ไปสู่ความสุขและความเจริญ
แต่จะไปสู่ความทุกข์และความหายนะต่อไป เราจึงต้องต่อสูไ้ ม่ให้ไปแสวงหาสิง่ เหล่านี้
ต้องแสวงหาความดีงาม ความซือ่ สัตย์สุจริต ควรแสวงหากันให้มากๆ มีมากเท่าไรจิตใจ
ก็จะเจริญมากขึ้นเท่านัน้ เราจึงต้องต่อสูก้ บั ความโลภ กับความโกรธ กับความหลง ถ้า
เราชนะเราจะมีความสุข เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่ได้ต่อสู ้
กับใคร ท่านต่อสูก้ บั ตัวของท่านเอง ท่านชนะตัวของท่านเอง แล้วท่านก็ได้ผลอันเลิศอัน
วิเศษจากการต่อสูน้ ้ ี คือ ได้พบกับความสงบสุขทีแ่ ท้จริง ความสงบสุขทีถ่ าวร ไม่ตอ้ งไป
เกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากกัน นี้แหละ
6

คือเป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของชีวติ ของสัตว์โลกทัง้ หลาย ทีเ่ ราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
น้อยภพใหญ่ ก็เพราะเราแสวงหาความสุขแบบนี้กนั ไม่รู้วา่ กําลังถูกความหลงหลอก ให้
ไปหาความสุขทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราแสวงหามันไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน ได้มาแล้วก็ตอ้ งหมดไป เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม
เวลาทีไ่ ด้มาใหม่ๆ ก็จะมีความสุขสักระยะหนึ่ง หลังจากนัน้ ก็จดื จางหายไป ในทีส่ ุดความ
ทุกข์ก็จะมาแทนที่ จะเป็ นเรื่องเงินทองก็ดี เรื่องตําแหน่งฐานะต่างๆก็ดี เรื่องการ
สรรเสริญก็ดี เรื่องความสุขทีไ่ ด้จากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ดี ล้วนจะต้อง
หมดไปตามสภาพ มีการเจริญย่อมมีการเสือ่ มเป็ นธรรมดา เป็ นของคู่กนั เวลาเสือ่ มนัน้
แหละจะทุกข์ทรมานจิตใจมาก ขณะทีย่ งั ไม่เสือ่ มก็สร้างความทุกข์ ความกังวลใจอยู่
ตลอดเวลา เพราะไม่รู้วา่ เมือ่ ไรจะเสือ่ ม เมือ่ ไรจะเกิดขึ้น ก็คอยห่วงคอยกังวลอยู่
ตลอดเวลา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ควรไปเกี่ยวข้องด้วย อย่าไปปรารถนา อย่าไปอยากได้มา
ครอบครอง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ ถ้าเราทําความดี มีความรู้ความสามารถ สิง่ เหล่านี้ก็ตอ้ ง
มาเป็ นธรรมดา เราทํางานทําการด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งรํา่ รวยขึ้นมา มี
เงินมีทอง มีตาํ แหน่ง มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ มีความสามารถหาความสุขจากรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆได้ เราต้องไม่ไปหลงยึดติดกับมัน ไม่ไปอาศัยมันให้
ความสุขกับเรา ถ้าใครจะให้ตาํ แหน่งให้อะไรมา ก็รบั ไว้ไม่ให้เสียมารยาท แต่ไม่ไปยึดติด
ว่าเป็ นของเรา จะไปเมือ่ ไรก็พร้อมทีจ่ ะให้ไปได้ทนั ที เงินทองก็เช่นเดียวกัน จะไม่เอาเงิน
ทองมาซื้อความสุข แต่เอามาดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อน จะได้ไม่มี
ความกังวลกับเรื่องเงินทอง จะหมดไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่เดือดร้อน
แต่ถา้ ยึดติดกับเงินทอง ยึดติดกับตําแหน่ง ก็จะเป็ นปัญหา ถ้าหลงใช้เงินใช้ทองอย่าง
ฟุ่มเฟื อย เพราะมีความสุข หารู้ไม่วา่ ยิง่ ใช้ไปมากเท่าไร ก็จะติดเป็ นนิสยั ไม่ดไี ป เวลาไม่
มีเงินทองก็จะเดือดร้อน ทัง้ ๆทีเ่ งินทองทีจ่ ะดูแลร่างกายก็มอี ยู่พอเพียง แต่ไม่มเี งินทองที่
จะใช้แบบฟุ่มเฟื อย ก็จะไม่มคี วามสุข เคยกิน เคยเทีย่ ว เคยเล่นอยู่ตลอดเวลา พอไม่ได้
กิน ไม่ได้เทีย่ ว ไม่ได้เล่น ก็จะไม่มคี วามสุข มีแต่ความหงุดหงิดใจ มีแต่ความทุกข์ใจ
ต่างกับคนทีไ่ ม่ได้ใช้เงินทองแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบฟุ่มเฟื อย ใช้เฉพาะสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นซื้อ
7

อาหารมารับประทาน ดูแลรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มีเสื้อผ้าไว้ใส่พอเพียง มีบา้ นอยู่
อย่างนี้ก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าไม่มเี งินออกไปเทีย่ วก็อยู่บา้ นได้ ไม่มเี งินซื้อข้าวซื้อของทีไ่ ม่
จําเป็ นก็อยู่บา้ นเฉยๆได้ ไม่เดือดร้อนอะไร นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องต่อสู ้ คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง ถ้าชนะมันได้หรืออย่างน้อยก็ให้อยู่ในกรอบของความพอดี
เราก็จะไม่วุน่ วายเหมือนกับคนทีไ่ ม่มคี วามพอดี ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะต้องไปมีปญั หา มีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จกั จบจัก
สิ้น ถ้าชนะความโลภ ความโกรธ ความหลงได้แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่มอี ะไรทีจ่ ะวิเศษ
เท่า เพราะจิตใจจะสงบร่มเย็นเป็ นสุขไปตลอด จะยากดีมจี นอย่างไรก็จะไม่เดือดร้อน
ถ้าจะตายใจก็ไม่มคี วามทุกข์กบั ความตาย ความเป็ นความตายจะไม่กระทบกับจิตใจ ที่
ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง จะทุกข์ยากลําบากขนาดไหน ก็จะไม่กระทบกับ
จิตใจ ทีป่ ราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะไม่ได้ยนิ ดียนิ ร้ายกับอะไรแล้ว
ใจสามารถรับกับทุกสภาพได้ ไม่วา่ จะรวยจะจน จะเป็ นจะตาย เพราะใจไม่ได้เป็ นไปกับ
สภาพต่างๆนัน่ เอง
สภาพต่างๆก็เป็ นไปตามเรื่องของเขา เหมือนกับตอนนี้พระอาทิตย์ข้นึ มามีแสงสว่าง ใจก็
ไม่ได้ไปมีอะไรกับแสงสว่างทีป่ รากฏขึ้นมา เวลาเย็นพระอาทิตย์ตกลับฟ้ าไปไม่มแี สง
สว่าง ใจก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับความมืดทีต่ ามมา ใจเป็ นอย่างนี้ ถ้ารู้จกั กําจัดความ
โลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ใจจะไม่เดือดร้อนกับสภาพต่างๆ ของผูอ้ น่ื หรือของตัว
เรา เช่นร่างกายของเรา จะไม่ส่งผลอะไรให้กับใจ นี้คอื เป้ าหมายของชีวติ ของเราทีเ่ ราควร
ไปให้ถงึ เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะเลิศทีจ่ ะวิเศษ เท่ากับการได้ไปถึงจุดนี้ เหมือนกับที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไปถึง
เป็ นจุดทีจ่ ะให้เราพบกับ
ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย เป็ นความสุขทีถ่ าวรตลอด
อนันตกาล นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราสามารถมอบให้กบั ตัวเราได้ ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจ แล้ว เราก็
นําเอาไปปฏิบตั ิ ต่อสูก้ บั ความหลงทีพ่ ยายามฉุดลาก ให้เราไปหาลาภยศสรรเสริญสุขกัน
ดึงใจเราเข้าหาธรรมะกัน หาความดีงาม ความเมตตากรุณา หาความซือ่ สัตย์สุจริต
ความสงบทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา พยายามดึงใจให้มาทางนี้ให้
ได้ ถ้าดึงมาได้แล้วจะได้พบกับสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม แต่ถา้ ไม่สามารถดึงมาได้ ใจก็จะต้องไป
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ระหกระเหิน ไปเผชิญกับความทุกข์ ความวุน่ วายกับปัญหาต่างๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น การ
กระทําเหล่านี้เป็ นหน้าทีข่ องเรา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า อัตตา หิ อัตโน นาโถ
ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน หมายความว่า งานนี้เป็ นงานของเรา ผูอ้ น่ื ทําแทนเราไม่ได้ พ่อแม่ทาํ
แทนเราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ทาํ แทนเราไม่ได้ ท่านมีแต่หน้าทีส่ อนเรา บอกเราให้ทาํ ความ
ดี ให้ละความชัว่ ให้กาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ แต่
ท่านทําให้เราไม่ได้ ถ้าทําให้เราได้ป่านนี้พวกเราก็สบายกันไปหมดแล้ว เพราะจะมีใครมี
ความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าได้ สิง่ ทีท่ รงสามารถทําให้กบั พวกเราได้ก็คอื ให้แสง
สว่างชี้ทางเท่านัน้ เอง
เช่นเดียวกับพ่อแม่ทม่ี คี วามรักความปรารถนาดี มีความเมตตาต่อลูกๆ ก็ช้ ที างสอนลูก
อยู่ตลอดเวลา ให้ทาํ ความดี ให้ละบาป ให้ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ท่ี
ตัวเราว่าจะนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ ถ้านําไปปฏิบตั ไิ ด้เราก็จะสบายแต่ ถ้าเอาไปปฏิบตั ิ
ไม่ได้ เราก็จะต้องแบกความทุกข์ แบกปัญหา แบกความวุน่ วายต่อไป อยู่ทต่ี วั เราเท่านัน้
ไม่ได้อยู่ทผ่ี ูอ้ น่ื ถ้าเราเห็นว่าอยู่ทต่ี วั เรา เราก็ตอ้ งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น อย่าเป็ น
คนอ่อนแอ อย่ากลัวความทุกข์ยากลําบาก อย่ากลัวการต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ถึงแม้จะทุกข์จะยากจะลําบากอย่างไร ก็ขอให้คดิ ว่าเป็ นเหมือนกับการผ่าตัด
เรามีโรคร้ายแรงอยู่ในร่างกาย การทีจ่ ะหายจากโรคได้ตอ้ งให้หมอผ่าตัด ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็
จะต้องตาย เราไม่มที างเลือก ถ้าผ่าถึงแม้จะเจ็บบ้าง แต่เมือ่ แผลหายแล้วโรคหายแล้วเรา
ก็จะสบาย ฉันใดการต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เป็ นเหมือนกับการผ่าตัด
เพราะทุกข์ทรมานใจมาก ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะกินอะไรแต่รู้วา่ ไม่จาํ เป็ น เราก็ตอ้ งต่อสูก้ บั
มัน เช่นอยากจะดืม่ สุราอย่างนี้ เรารู้วา่ มันไม่มคี วามจําเป็ นกับร่างกาย มีแต่โทษ แต่เรา
ติดมันเสียแล้ว เวลาได้ดม่ื ก็มคี วามสุข ถ้าไม่ได้ดม่ื ก็ทรมานใจ ยอมทรมานใจไปสัก
ระยะหนึ่งดีกว่า เพราะเมือ่ เราสามารถยับยัง้ ไม่ดม่ื สุราได้แล้ว ความทุกข์ทรมานใจก็จะ
หายไปหมด หายไปพร้อมกับความอยากดืม่ สุรา เช่นเดียวกับเรื่องอืน่ ๆ อยากจะซื้อของ
ฟุ่มเฟื อย อยากจะไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ก็เช่นเดียวกัน เวลาอยากจะไปแล้วมันแสน
ทรมานใจถ้าไม่ได้ไป แต่ถา้ ฝื นต่อสูไ้ ปจนความอยากหายหมดแล้ว ก็จะไม่วนุ่ วายใจอีก
ต่อไป
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การแก้ปญั หาใจเป็ นอย่างนี้ ต้องทุกข์ตอ้ งเจ็บเป็ นธรรมดา แต่เมือ่ ผ่านไปแล้ว จะสบาย
ไปตลอด เมือ่ ไม่ดม่ื สุราแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปซื้อสุรามาดืม่ เมือ่ ไม่ออกไปเทีย่ ว ไม่ซ้อื ของ
ฟุ่มเฟื อย ก็ไม่ตอ้ งออกไปหาเงินมาเทีย่ วมาซื้อของฟุ่มเฟื อย เพียงแต่เวลาทีต่ ่อสูจ้ ะ
ลําบากหน่อยเท่านัน้ เอง แต่ไม่สุดวิสยั และไม่นาน ไม่ชา้ ก็เร็ว ความทุกข์ทรมานทีเ่ กิด
จากการต่อสูก้ ็จะหมดไป ถ้าความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ถูกทําลายจนหมดสิ้นไป
แล้ว เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ตอ้ งมีเงินทอง แต่มคี วามสุขมากกว่ามหาเศรษฐี
เป็ นสิง่ ทีร่ บั รองได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกได้รบั รองมาแล้ว เป็ นความจริง จึง
ขอให้มคี วามเชื่อมันในการทํ
่
าความดี ในการต่อสูก้ บั ความเลวร้ายทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในจิต
ในใจของเรา คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ขอให้เชื่อว่าเราสามารถเอาชนะมันได้
ถ้ามีความตัง้ ใจ มีความอดทน สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็ นผูช้ นะอย่างแน่นอน จึงขอฝาก
เรื่องการสร้างความดีต่อสูก้ บั ความชัว่ นี้ ให้นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขที่
จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๘

ความรูท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอด
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

เป็ นทีท่ ราบกันดีอยู่วา่ บุญบารมีเป็ นเหตุเป็ นผูส้ ร้าง ให้เราเป็ นอย่างทีเ่ ราเป็ นกันอยูท่ กุ
วันนี้ บุญบารมีทไ่ี ด้สะสมมาไม่เท่าเทียมกัน เราจึงมีฐานะแตกต่างกัน มีทรัพย์สมบัตเิ งิน
ทองมากน้อยต่างกัน รูปร่างหน้าตาสวยงามต่างกัน สติปญั ญาความรู้ความฉลาดต่างกัน
ความขยันหมันเพี
่ ยรความเกียจคร้านต่างกัน ไม่ได้มาจากบิดามารดา บิดามารดาไม่
สามารถมอบให้กบั เราได้ มอบให้ได้ก็คอื ร่างกาย อาการ ๓๒ แต่จะสวยจะงาม จะน่า
เกลียดน่ากลัว ก็ข้นึ อยู่กบั บุญบารมีทไ่ี ด้บาํ เพ็ญในอดีตชาติ ถ้าบําเพ็ญมากก็จะได้สง่ิ ทีด่ ี
มาก ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญก็จะไม่ได้ เช่นได้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใส ได้ทรัพย์สมบัตขิ ้าว
ของเงินทอง ทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญทานบารมีคอื การให้ ให้ในสิง่ ทีม่ อี ยู่ เหลือกินเหลือใช้
ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บเอาไว้ ก็ให้ผูอ้ น่ื ไป ให้ผูอ้ น่ื ได้รบั ประโยชน์ ได้รบั ความสุข
ถ้าไม่มเี งินไม่มที องก็ไม่ตอ้ งไปหามาบําเพ็ญทานบารมี ทําบารมีอย่างอืน่ แทน เพราะมีอยู่
ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน ทานบารมีมไี ว้สกัดกัน้ ความโลภ ถ้าไม่มเี งินทองแต่อยากจะทํา
ทาน ก็ตอ้ งไปหาเงินหาทองมาทํา อย่างนี้ก็เกิดความโลภขึ้นมา ก็ไม่ถูก เพราะเราควรจะ
ขจัดความโลภ ถ้ามีอะไรก็ให้ไป ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ ง
ควรบําเพ็ญบารมีลาํ ดับต่อไป คือศีลบารมี ถ้าไม่เคยรักษาศีลก็เริ่มรักษากัน ละเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เป็ น
บารมีทบ่ี าํ เพ็ญกันได้โดยไม่ตอ้ งมีเงินมีทอง บําเพ็ญได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน อยู่
ในวัดก็บาํ เพ็ญได้ อยู่นอกวัดก็บาํ เพ็ญได้ เพราะศีลไม่ได้อยู่ทพ่ี ระ ไม่ได้อยู่ทว่ี ดั แต่อยู่
ทีใ่ จของเรา ถ้าตัง้ ใจจะรักษาศีลก็ตอ้ งรักษาให้ได้ เพือ่ จะได้มศี ีล ไม่ละเมิดข้อห้ามทัง้ ๕
ข้อ อานิสงส์ของศีลก็จะทําให้ได้เกิดในสุคติ ไม่ตอ้ งเกิดในอบาย เกิดเป็ นเดรัจฉาน ไป
ตกนรก จะมีแต่ภพชาติทด่ี ี เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล
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ตามลําดับ เราจึงมีฐานะแตกต่างกัน บางคนก็ยงั รักษาศีลไม่ได้ บางคนก็รกั ษาได้เฉพาะ
วันพระ บางคนก็รกั ษาศีลได้ตลอด บางคนก็บวชได้ บวชเป็ นพระ บวชเป็ นชีได้ บารมี
ต่างๆเหล่านี้จะทําให้เราเจริญก้าวหน้า
พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
จนถึงระดับของ
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทงั้ หลาย ก็เกิดจากการบําเพ็ญบารมีต่างๆนี้เอง จึงไม่ควร
มองข้ามการบําเพ็ญบารมีตามกําลังฐานะของเรา นอกจากทานบารมี ศีลบารมีแล้ว ลําดับ
ต่อไปก็ควรจะบําเพ็ญ เนกขัมมบารมี การละเว้นจากการหาความสุข จากการเสพรู ป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆ ดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง เต้นรํา ไม่ได้เป็ นความสุขทีท่ าํ ให้
เจริญก้าวหน้า ไม่ได้เป็ นความสุขทีถ่ าวร เป็ นความสุขชัว่ ขณะ ได้เสพได้สมั ผัสแล้วก็ทาํ
ให้ตดิ ความสุขแบบนี้ไป
ถ้าวันไหนไม่ได้เสพก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา เป็ นเหมือนติดยาเสพติด เวลาได้เสพ
ก็มคี วามสุข เวลาไม่ได้เสพก็ทรุ นทุรายทุกข์ทรมานใจ จึงควรพยายามออกจากกามสุข
ด้วยการเจริญเนกขัมมบารมี ถือศีล ๘ นอกจากศีล ๕ แล้ว ก็ถอื ศีลเพิม่ อีก ๓ ข้อ ศีล
ข้อที่ ๓ กาเมฯ ก็เปลีย่ นเป็ นอพรหมจริยาฯ ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับ
คู่ครอง ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ละเว้นจากการหา
ความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆ ดูหนังฟังเพลงร้องรําทําเพลง ไม่หาความสุขจากการ
แต่งหน้าทาปากด้วยเครื่องสําอางนํา้ หอมต่างๆ ไม่นอนบนฟูกใหญ่ๆโตๆ แต่นอนอยู่บน
พื้นแข็งปูดว้ ยเสือ่ หลับนอนเพือ่ พักผ่อนร่างกายเท่านัน้ ถ้าง่วงมากๆไม่วา่ จะนอนอยู่บน
ฟูกหรือบนพื้นแข็งๆ ก็นอนหลับได้อย่างสบายเหมือนกัน ไม่มปี ญั หาอะไร ปัญหาอยู่
ตรงทีพ่ อนอนหลับพอเพียงแล้ว ถ้านอนบนพื้นแข็งๆ ก็ไม่อยากจะนอนต่อ แต่ถา้ นอน
บนฟูกหนาๆ ทัง้ ๆทีไ่ ด้พกั พอเพียงแล้วแต่ใจก็ยงั อยากจะนอนต่อ ยังอยากจะหา
ความสุขจากการหลับนอน นอนต่อก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เสียเวลาไปทําประโยชน์อย่าง
อืน่ ถ้าเป็ นคนทํางานก็จะไปทํางานไม่ทนั ถ้าต้องมาทําบุญตักบาตรทีว่ ดั ก็จะมาไม่ได้
เพราะต้องหลับนอน เราจึงควรเจริญเนกขัมมบารมี เพือ่ จะได้พบกับสันติสขุ ความสงบ
ของจิตใจ ทีจ่ ะเกิดขึ้นเมือ่ ปล่อยวางการแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
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ด้วยการสวดมนต์ นัง่ สมาธิ กําหนดจิตไม่ให้ไปคิดอะไร ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
ทีจ่ ะเป็ นเครื่องดึงใจไว้ กล่อมใจให้สงบ การสวดมนต์ก็เป็ นอารมณ์ชนิดหนึ่ง หรือการ
บริกรรมพุทโธๆ ก็เป็ นการกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้ทาํ ด้วยความตัง้ ใจมีสติ ไม่ชา้ ก็
เร็วจิตก็จะสงบตัวลง แล้วจะพบกับความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน จิตจะมีความสุข ความ
อิม่ ความว่าง มีความพออยู่ในใจ ไม่ตอ้ งการอะไร ในขณะนัน้ ไม่ได้มคี วามคิดถึงเรื่อง
อะไรทัง้ สิ้น ไม่มอี ะไรอยู่ในโลกนี้เลย มีแต่ความว่าง ความสงบ ความสุขเท่านัน้ เอง ถ้า
ลองได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้แล้ว จะสามารถตัดความสุขชนิดอืน่ ได้ ไม่วา่ จะเป็ น
ความสุขทีไ่ ด้มาจากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้ดู ได้ล้มิ รส ได้ดมกลิน่ ได้สมั ผัสกับสิง่ ต่างๆ จะ
ไม่มคี วามหมายกับจิตใจทีไ่ ด้สมั ผัสกับความสงบ ทีไ่ ด้จากการบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเลย
ถ้าชอบเข้าวัดถือศีล ๘ ชอบนัง่ สมาธิ ชอบไหว้พระสวดมนต์ แสดงว่าได้เคยบําเพ็ญ
เนกขัมมบารมีมาในอดีต ถ้าชอบออกไปเที่ยวหาความสุขจากการดู การฟัง การดืม่ การ
รับประทาน ถ้ายังต้องดืม่ ยังต้องรับประทาน ยังต้องไปดูหนังฟังเพลง ยังต้องไปเทีย่ วที่
นัน้ ทีน่ ่ี ยังต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงาม ยังต้องแต่งหน้าทาปากทําผม ดึงเนื้อดึงหนัง
ให้เต่งให้ตงึ แสดงว่ายังไม่ได้บาํ เพ็ญเนกขัมมบารมีมา ยังมีความหลงติดอยู่กบั ความ
สวยงาม ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะมีความทุกข์มาก
เพราะจะต้องต่อสูก้ บั ความไม่เทีย่ งนัน่ เอง เพราะร่างกายจะไม่สวย ไม่สาวไม่เต่งไม่ตงึ อยู่
ตลอดเวลา เมือ่ วันเวลาผ่านไปร่างกายก็ตอ้ งแก่ลงไป หนังก็ตอ้ งเหีย่ วย่น ผมก็ตอ้ งขาว
เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งกันไม่ได้ แต่เมือ่ ยังมีความหลงยึดติด กับความสวยความงามของ
ร่างกายอยู่ ก็จะต้องหาวิธีต่างๆ ไปทําศัลยกรรม ดึงหน้า แต่งหน้า ทําอะไรต่างๆ เพือ่ จะ
รักษาความสวยความงามไว้ แต่ก็จะรักษาได้ไม่นาน ทําได้ไม่ก่ปี ี ก็เหีย่ วลงไปเรื่อยๆ จน
กลายเป็ นคนแก่ หนังเหีย่ วหนังย่นไป ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญเนกขัมมบารมีก็จะมีความทุกข์
มากเพราะไม่สามารถหาความสุข ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้เหมือนเมือ่ ก่อน แต่
ถ้าได้บาํ เพ็ญเนกขัมมบารมีมา รู้จกั ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ รู้จกั รักษาศีล ๘ ก็จะไม่
ค่อยมีความทุกข์ ความวุน่ วายใจ เวลาไม่ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
และจะเป็ นเหตุนาํ พาไปสู่ความเจริญในลําดับต่อไป คือการบําเพ็ญปัญญาบารมี เพราะ
เมือ่ จิตใจมีความสงบแล้ว ก็จะมีเหตุมผี ล มองอะไรต่างๆด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่ได้มอง
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ด้วยอารมณ์ จิตใจทีไ่ ม่สงบจะถูกความหลงครอบงํา จะมองสิง่ ต่างๆไม่ตรงกับความเป็ น
จริง เช่นมองเห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง สิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ สุข สิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าตัวตน สิง่ ที่
ไม่ใช่ของเราว่าของเรา
ถ้ามองอย่างนัน้ แล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ตามมา เมือ่ สิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะอยู่กบั เราไปเรื่อยๆ
ไม่ได้อยู่กบั เราเสียแล้ว คิดว่าจะอยู่กบั เราไปตลอด แต่จากไปเสียก่อน ด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ตายไปก็เป็ นการจากกันแบบหนึ่ง ทิ้งเราไปก็เป็ นการจากไปอีกแบบหนึ่ง ไม่เทีย่ ง
เหมือนกัน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าหลงยึดติดว่าจะต้องอยู่กบั เราไปตลอด
พอถึงเวลาทีจ่ ากไป ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ แต่ถา้ มีเหตุมผี ล มองทุกสิง่ ทุกอย่างตาม
หลักความจริง ตามสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
ก็จะรู้วา่ เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ มี
ความเจ็บ มีความตายเป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครอยู่
เหนือสภาพเหล่านี้ได้ จะต้องอยู่ในกฎของความไม่เทีย่ งด้วยกันทัง้ นัน้ จิตทีม่ คี วามสงบ
จะเห็นความจริงได้ชดั เจน เพราะไม่ถูกความหลงครอบงํา เหมือนกับคนทีไ่ ม่มผี า้ ปิ ดตา
ไว้ จะเห็นทุกอย่างตามความเป็ นจริง อย่างในขณะนี้เรานัง่ อยู่ในศาลานี้ เราเห็นทุกอย่าง
ได้ชดั เจน แต่ถา้ เอาผ้ามาปิ ดตาไว้ก็จะมองไม่เห็นอะไร นอกจากความมืดเท่านัน้ ความ
หลงก็เป็ นเหมือนกับผ้าทีป่ ิ ดใจเรา ทําให้ไม่เห็นด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่เห็นตามความเป็ น
จริง เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเห็นกัน ท่านเป็ นคนตาดี ไม่
มีความหลง ได้กาํ จัดความหลงหมดสิ้นไปแล้ว
จึงทําให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความไม่เทีย่ งของสิง่ ต่างๆ เห็นความทุกข์ในสิง่ ต่างๆ
ทีเ่ ราหลงคิดว่าเป็ นความสุข เห็นความไม่มตี วั ตนในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราหลงคิดว่ามีตวั ตน คือ
ร่างกายของเรา พวกเรามองกันอย่างไร ก็ยงั เห็นว่าเป็ นตัวเราของเราอยู่ แต่พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ไม่เห็นว่าร่างกายมีตวั ตนอยู่เลย เห็นเป็ นเพียงแต่อาการ ๓๒ เท่านัน้ เอง มี
ผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนัง มีเนื้อ มีเอ็น มีกระดูก มีอวัยวะต่างๆ หัวใจ ตับ ปอด ไต
ลําไส้นอ้ ย ลําไส้ใหญ่ฯลฯ ไม่มตี วั ตน แต่เราถูกความหลงหลอกให้ยดึ ติด ว่าเป็ นตัวเป็ น
ตน เป็ นเราเป็ นของเรา พอเปลีย่ นจากสาวมาเป็ นแก่ จากหนุ่มมาเป็ นแก่ ก็เสียอกเสียใจ
รับกับสภาพไม่ได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รบั กับสภาพไม่ได้ เวลาตายก็เกิดความหวาดกลัว
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เพราะหลงคิดว่าจะตายไปกับร่างกาย แต่ผู ้ทีค่ ดิ คือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจกับกาย
เป็ นคนละส่วนกัน ผูท้ ถ่ี ูกความหลงครอบงําจะมองไม่เห็น แต่ถา้ ได้ทาํ ให้จติ ใจให้สงบ
เป็ นสมาธิแล้ว เวลาพิจารณาถึงความไม่เทีย่ ง ถึงความทุกข์ถงึ ความไม่มตี วั ตนในสิง่
ต่างๆทัง้ หลาย ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะไม่มอี ะไรมาปิ ดบัง ไม่มคี วามหลงมาหลอก
ให้คดิ ว่า สิง่ ต่างๆจะอยู่กบั เราไปตลอด จะให้ความสุขกับเรา เป็ นตัวเราเป็ นของเรา
ความคิดเหล่านี้จะไม่มอี ยู่ในจิตในใจ เกิดจากการบําเพ็ญปัญญาบารมี ถ้าหมันศึ
่ กษา ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ จะเกิดปัญญาบารมีข้นึ มา เมือ่ นําเอาไปปฏิบตั ิ ทําจิตใจให้สงบ
แล้วก็พจิ ารณา ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน
การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ทําให้เกิดปัญญาระดับหนึ่ง เริ่มรู้แล้วว่า พระพุทธเจ้ากับเราเห็นไม่
ตรงกัน เราเห็นอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าเห็นอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าเห็นเป็ นกงจักร พวก
เราเห็นเป็ นดอกบัว เมือ่ เราเชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็ นความจริง สิง่ ทีเ่ รา
เห็นไม่ใช่ความจริง เราก็ตอ้ งมาเปิ ดใจของเรา ต้องมาทําลายความหลงทีม่ อี ยู่ในใจของ
เรา ด้วยการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ทําจิตใจให้สงบ เมือ่ สงบแล้วก็พจิ ารณาดูร่างกายของ
เรา ก็จะเห็นทันทีเลยว่าไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ลว้ น
เป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ถ้าไปยุ่งเกี่ยวก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา
ถ้ามีสามีมภี รรยา ก็ตอ้ งทุกข์กบั สามีกบั ภรรยา มีลูกมีหลานก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูกกับหลาน
ถ้ามีสมบัตติ ่างๆ ก็ตอ้ งทุกข์กบั สมบัตติ ่างๆ เพราะความผูกมัด ความยึดติดนัน่ เอง พอมี
อะไรก็อยากจะให้อยู่ไปตลอด ให้ดไี ปตลอด แต่ไม่เป็ นไปตามความปรารถนาได้ เพราะ
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ งนัน่ เอง ดีวนั นี้พรุ่งนี้ก็ไม่ดไี ด้ อยู่กบั เราวันนี้พรุ่งนี้ก็จาก
เราไปได้ เป็ นความจริงทีเ่ ห็นได้ถา้ ทําจิตใจให้สงบ การได้ยนิ ได้ฟงั ยังเห็นไม่ชดั เจน
เหมือนกับได้ยนิ ว่ามีทแ่ี ห่งหนึ่ง ตัง้ อยู่ตรงนัน้ อยู่ตรงนี้ มีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ถ้ายังไม่ได้เห็นกับ
ตาก็จะไม่รู้วา่ จริงหรือไม่ จนกว่าจะได้ไปเห็นกับตา จึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน ฉันใดสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
เป็ นอย่างนัน้
ทรงสอนว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ล้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ไม่มี
อะไรเป็ นตัวเป็ นตน ไม่มอี ะไรเป็ นเรา เป็ นของเรา ถ้านําเอาไปปฏิบตั ทิ าํ จิตใจให้สงบแล้ว
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พิจารณาตาม ก็จะเห็นอย่างชัดเจน เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ถ้าไม่เป็ น
ความจริงก็จะรู้วา่ ไม่เป็ นความจริง ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เหมือนกับได้ไป
สถานทีจ่ ริง ก็จะรู้วา่ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาเท็จจริงอย่างไร ถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่รู้ สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนก็
่
เช่นเดียวกัน เราจะไม่รู้วา่ จริงหรือไม่จนกว่าเราจะนําเอาไป
พิสูจน์ ด้วยการทําจิตให้สงบ แล้วก็พจิ ารณาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณา เมือ่
ได้ทาํ อย่างนัน้ แล้วเราก็จะเห็น จะเป็ นคนฉลาดขึ้นมา จะไม่หลงงมงาย จะไม่ทกุ ข์กบั
เรื่องราวต่างๆ คนทีท่ กุ ข์กบั เรื่องราวต่างๆนัน้ ไม่ถอื ว่าเป็ นคนฉลาด ถึงแม้จะจบปริญญา
เอกมา ถ้ายังทุกข์กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็ยงั ไม่ฉลาด ทางพระพุทธศาสนายังถือว่าโง่อยู่
แต่คนทีไ่ ม่ได้จบปริญญา ไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่มคี วามทุกข์กบั อะไรเลย ก็ถอื ว่าเป็ นคน
ฉลาดทางพระพุทธศาสนา เพราะเอาตัวรอดได้ ไม่ทกุ ข์กบั เรื่องรางต่างๆ แต่คนทีม่ ี
ความรู้ท่วมหัว แต่ยงั ต้องทุกข์กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ถือว่ายังเอาตัวไม่รอด ยังไม่ฉลาด
เวลาศึกษาหาความรู้ จึงควรศึกษาวิชาความรู้ทช่ี ่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะดีกว่า
เรียนอะไรก็ไม่ดเี ท่ากับเรียนธรรมะ รู้ธรรมะแล้วทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้
ถ้ารู้อย่างอืน่ กลับทําให้มคี วามทุกข์มากขึ้นไปอีก เพราะยิง่ รู้ก็ยง่ิ หลง ยิง่ คิดว่าตัวเอง
ฉลาด ยิง่ คิดว่าตัวเองวิเศษ เวลาใครตําหนิวา่ ไม่วเิ ศษก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมา คนที่
ฉลาดจริงๆแล้วต่อให้ใครว่าอย่างไร ก็จะไม่รู้สกึ อย่างไรทัง้ สิ้น จะด่าว่าเป็ นสัตว์ชนิดนัน้
สัตว์ชนิดนี้ ก็จะไม่เดือดร้อนอะไร คนฉลาดจะเป็ นอย่างนี้ แต่คนโง่เขลาเบาปัญญาแล้ว
เวลาถูกว่าเป็ นสุนขั ก็จะโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมาแสดงว่าโง่ เป็ นเหมือนจิ้งหรีดทีถ่ ูกปัน่
หัว ก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นมาแทนทีจ่ ะตัง้ อยู่ในความสงบ ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวันไหว
่
กับ
การพูด การกล่าวหาของผูอ้ น่ื ใจกลับรุ่มร้อนขึ้นมา เป็ นบ้าขึ้นมา เพราะไม่ฉลาดนัน่ เอง
ถ้าฉลาดจริงแล้วจะไม่รู้สกึ อะไรกับคําพูดของคน ทีเ่ ป็ นเพียงลมปากเท่านัน้ เอง ไม่
สามารถทีจ่ ะมาเปลีย่ นแปลงความจริงได้ ถ้าเราไม่ดตี ่อให้คนยกย่องสรรเสริญว่าวิเศษว่า
ดีขนาดไหน เราก็ไม่ได้ดไี ม่ได้วเิ ศษไปตามคํายกย่องสรรเสริญ ถ้าเราดีแล้วมีคนมาด่าว่า
เลวทรามอย่างไร เราก็ไม่ได้เลวตามอย่างทีเ่ ขาว่า แล้วเราจะไปเดือดร้อนทําไม คนฉลาด
จะเป็ นอย่างนี้ คือรู้วา่ ตนเป็ นอย่างไร รู้วา่ ความจริงเป็ นอย่างไร ไม่หลงไปตามคารม
คําพูดของผูอ้ น่ื นี้คอื ปัญญาทางศาสนา ทําให้ตงั้ อยู่ในความสงบได้ ไม่หวันไหวกั
่
บ
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เรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรทัง้ สิ้น จะเป็ นการเสือ่ มเสียการสูญเสีย ก็จะไม่รู้สกึ อะไร
เพราะรู้อยู่ดว้ ยปัญญาว่ามีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา มีความ
เจริญย่อมมีความเสือ่ ม เป็ นของคู่กนั
เหมือนกับพวกเราทีไ่ ม่เดือดร้อนกับความมืดกับความแจ้ง ตอนนี้เป็ นกลางวันเราก็ไม่ได้
เดือดร้อน เวลามืดเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา มีมดื มีสว่าง เป็ น
ของคู่กนั
ฉันใดคนทีม่ ปี ญั ญาทางธรรมะก็จะเห็นว่า มีการเกิดก็ตอ้ งมีการดับเป็ น
ธรรมดา ไม่เดือดร้อน ไม่หวันไหว
่
เป็ นคนฉลาดทีแ่ ท้จริง เพราะสามารถยกตนให้อยู่
เหนือความทุกข์ได้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับตน แม้ความตายก็จะไม่สามารถสร้างความ
ทุกข์ ให้กบั ผูม้ ปี ญั ญาทางธรรมะได้ แต่คนทีม่ คี วามรู้ทางโลกไม่วา่ จะระดับปริญญาไหน
ก็ตาม เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เผชิญกับความตายแล้ว จะต้อง
หวันไหวด้
่
วยกันทุกคน เพราะความรู้ทางโลกไม่ใช่ปญั ญาทีแ่ ท้จริง เป็ นความรู ท้ ่วมหัว
เอาตัวไม่รอด จบปริญญาเอกมาแต่ก็ไม่สามารถรักษาจิตใจของตน ให้อยู่เหนือความ
ทุกข์ได้ ยังถูกความทุกข์รุมเร้า ยังถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ แต่คนทีม่ ปี ญั ญาทาง
ธรรมะแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย จิตใจของท่านอยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย ไม่หวันไหวกั
่
บอะไรทัง้ สิ้น
อะไรจะเกิดก็ไม่หวันไหว
่
อะไรจะดับก็ไม่หวันไหว
่
นี้คอื ปัญญาทางธรรมะ ทีจ่ ะทําให้เรา
เป็ นคนฉลาดอย่างแท้จริง
การจะได้ปญั ญานี้ในเบื้องต้นก็ตอ้ งฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ อ่านหนังสือธรรมะอยู่
เรื่อยๆ แล้วนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เตือนสติเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับ เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัด
พรากจากกัน ถ้าจําได้จนขึ้นใจแล้ว เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา เราจะรู้สกึ เฉยๆ ไม่
เดือดร้อนอะไร เพราะรู้ลว่ งหน้าแล้วว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ ถ้าสามารถทําจิตให้สงบได้ ก็
จะสามารถปล่อยวางได้อย่างแท้จริงอย่างเด็ดขาด อะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม เราจะไม่
เดือดร้อนเลย นี้คอื อานิสงส์ของการบําเพ็ญปัญญาบารมี ทีพ่ วกเรามาบําเพ็ญกันอย่าง
สมํา่ เสมอ จึงควรบําเพ็ญต่อไป ควรให้ความสําคัญต่อการบําเพ็ญบุญบารมียง่ิ กว่าสิง่
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อืน่ ๆในโลกนี้ เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้จะช่วยเราได้อย่างแท้จริง มีแต่บญ
ุ บารมีน้ เี ท่านัน้
ทีจ่ ะช่วยให้เราได้ไปสู่จดุ ทีป่ ระเสริฐเลิศโลก ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพรอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ได้ไปถึง อยู่ในกํามือของเรา อยู่ในความสามารถของเรา ไม่มใี ครสามารถทําแทนเราได้
เราต้องเป็ นผูก้ ระทําเอง
ขอให้มฉี นั ทะความยินดีในการบําเพ็ญบุญบารมี ให้มวี ิริยะความอุตสาหะพากเพียร ให้มี
จิตตะใจจดจ่อกับการบําเพ็ญบุญบารมี เมือ่ ถึงเวลามีเวลาว่างอย่างวันเสาร์วนั อาทิตย์ ก็
ต้องคิดถึงการบําเพ็ญบุญบารมีก่อน จะอยู่ทไ่ี หนก็บาํ เพ็ญได้ ไม่ได้มาวัดก็บาํ เพ็ญได้ อยู่
ทีบ่ า้ นก็เปิ ดธรรมะฟังได้ เปิ ดหนังสืออ่านได้ บําเพ็ญทานบารมีได้ เห็นใครเดือดร้อน มี
อะไรพอทีจ่ ะแบ่งปันให้ได้ ก็แบ่งไป ศีลก็รกั ษาได้ตลอดเวลา พูดจากับใครก็อย่าไปพูด
โกหกเท่านัน้ เอง ก็ถอื ว่าเราได้บาํ เพ็ญบารมีต่างๆ แล้ว รับรองได้วา่ ชีวติ ของเรานับตัง้ แต่
วันนี้ไป จะมีแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามรอเราอยู่ สิง่ ทีเ่ ลวร้ายต่างๆก็จะถอยห่างจากเราไปเรื่อย ๆ
จนไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ความร่มเย็นเป็ นสุข
ตลอดเวลา อันเป็ นอานิสงส์แห่งการบําเพ็ญบุญบารมีต่างๆนี้เอง จึงขอฝากเรื่องราวการ
บําเพ็ญบุญบารมีน้ ี ให้นาํ ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๙

ตรวจสอบบัญชีดีชวั ่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๙

วันนี้เป็ นวันแรกของเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ หยุด ๔ วันด้วยกัน ๓๐ ๓๑ ๑
และ ๒ เป็ นเวลาทีเ่ ราจะได้มาพิจารณา มาคิดบัญชีของการกระทําของเราทีผ่ า่ นมา ตัง้ แต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ว่ามีบวกมีลบมากน้อยเพียงไร ลบก็คอื การกระทําความไม่ดี
ทัง้ หลาย ทําบาปทํากรรม บวกก็คอื การทําความดี ทําบุญทํากุศล เพราะการกระทําของ
เราเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดผล คือความสุขความเจริญ หรือความเสือ่ มความทุกข์ทจ่ี ะตามมา
ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรทัง้ สิ้น นอกจากการกระทําของเราทีด่ แี ละไม่ดี ถ้าทําดี ผลดีย่อม
ตามมา ถ้าทําไม่ดี ผลไม่ดกี ็จะตามมาเช่นเดียวกัน ไม่มใี ครยับยัง้ ผลของการกระทําของ
เราได้ เราเท่านัน้ ทีจ่ ะยับยัง้ ได้ ด้วยการไม่กระทํานัน้ เอง ถ้าไม่ตอ้ งการผลเสียก็อย่าไปทํา
ความชัว่ ถ้าต้องการผลดีก็ทาํ แต่ความดี ตัง้ แต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้ เราได้ทาํ ความดีชวั ่
มากน้อยเพียงไร ถ้าให้เราประเมินผลเอง เราก็จะประเมินไม่ถูก เพราะมีนิสยั เห็นแก่ตวั
เข้าข้างตัวเอง ดังในสุภาษิตทีว่ า่ ความชัว่ ของตนแม้จะกองเท่าภูเขา ก็จะเห็นเป็ นเพียงผง
ธุลี ส่วนความดีของตนแม้จะมีเพียงผงธุลี ก็จะเห็นเท่ากองภูเขา เราจึงมักบ่นกันเสมอว่า
ทําแต่ความดี ทําไมไม่ได้ผลดีเลย ไม่สุขไม่เจริญเลย แต่เรามองไม่เห็นการกระทําทีไ่ ม่ดี
ของเรา มักจะเห็นแต่การทําดีเล็กๆน้อยๆ ว่ามากมายก่ายกอง ส่วนการกระทําทีไ่ ม่ดี ทีม่ ี
มากมายก่ายกอง เรากลับมองไม่เห็น หรือไม่ยอมมอง หรือไม่รู้วา่ มันไม่ดี
ด้วยเหตุน้ ีเราจึงต้องมีมาตรฐานเป็ นเครื่องวัด เหมือนเวลาวัดความยาวก็ตอ้ งมีไม้บรรทัด
ว่ายาวกี่น้ ิว กี่ศอก กี่วา ถ้าวัดไปตามความรู้สกึ ของเรา คนหนึ่งก็บอกว่าสัน้ คนหนึ่งก็
บอกว่ายาวได้ ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นของชิ้นเดียวกัน ฉันใดความดีความชัว่ ทีเ่ ราได้สะสมมาก็เป็ น
เช่นนัน้ ถ้าให้มองตัวเราเอง เราก็จะมองว่าทําความดีมาก ทําความชัว่ น้อย แต่ไม่ดูผลที่
เกิดกับตัวเราว่าเป็ นอย่างไร ดีหรือไม่ดมี ากน้อยเพียงไร ขอให้ดูกนั ทีผ่ ลก็แล้วกัน ถ้าจะ
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ดูทเ่ี หตุก็ขอให้ดูตามหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
คือให้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถึง
พร้อม ละบาปทัง้ หลายเสีย ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจาก
ใจ นี้คอื มาตรฐานทีเ่ ราสามารถใช้เป็ นเครื่องวัดได้วา่ เราได้ทาํ ความดีชวั ่ มากน้อยเพียงไร
ความดีทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ทาํ นัน้ ก็มหี ลายประการด้วยกัน เช่นให้มคี วาม
กตัญ�ูกตเวที ให้มสี มั มาคารวะ มีความเคารพในผูห้ ลักผูใ้ หญ่ รู้จกั ทีต่ าํ ่ ทีส่ ูง ให้มคี วาม
เสียสละ ให้มคี วามขยันหมันเพี
่ ยร ให้มคี วามอดทนอดกลัน้ ให้มคี วามซือ่ สัตย์สุจริต ให้
มีความเมตตากรุณา มุทติ าอุเบกขา เหล่านี้เป็ นคุณสมบัตทิ ด่ี ี เป็ นการกระทําความดี ถ้า
มีสง่ิ เหล่านี้มากเพียงไร เราก็จะมีความสุขความเจริญมากขึ้นเพียงนัน้ ถ้าขาดสิง่ เหล่านี้
เราก็จะไม่เจริญ ไม่มคี วามสุข เพราะเป็ นเรื่องของเหตุและผล ไม่ได้เป็ นเรื่องของการ
อยากได้แล้วจะมาเอง เราอยากจะได้ความสุขความเจริญ แต่ถา้ ไม่ทาํ ความดี ความสุข
ความเจริญก็จะไม่มา มาแต่เรื่องทีไ่ ม่ดี เพราะไปทําความชัว่ ทําบาปทํากรรม ทําในสิง่ ที่
ไม่ดไี ว้ เช่นเป็ นคนเนรคุณ ไม่มคี วามกตัญ�ูกตเวที ไม่รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ไม่มสี มั มาคารวะ
เป็ นคนเกียจคร้าน ชอบมัวสุ
่ มกับอบายมุขต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเสพสุรายาเมา เล่นการ
พนัน เทีย่ วกลางคืน ทีท่ าํ ไปแล้วจะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย นํามาซึง่ ความทุกข์ต่างๆ
เรามีความโลภโมโทสันมากน้อยเพียงไร ยินดีตามมีตามเกิดหรือไม่ เห็นแล้วก็รู้สกึ เฉยๆ
ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร หรือเห็นแล้วอยากได้ก็ตอ้ งเอามาให้ได้ ไม่ได้มาด้วยความสุจริต
ก็มาด้วยวิธีทจุ ริต ไม่ได้เล่หก์ ็เอาด้วยกล อย่างนี้แสดงว่าโลภโมโทสันมาก แล้วก็จะ
นําพาไปสู่การกระทําบาปทํากรรมต่างๆ ความโลภโมโทสันก็จะไม่นอ้ ยลงไปจากจิตจาก
ใจ แต่จะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเป็ นการส่งเสริมให้มนั เจริญงอกงาม การทีจ่ ะ
ลดละตัดความโลภโมโทสันให้นอ้ ยลงไป เราต้องฝื น ต้องต่อสู ้ ไม่ทาํ ตามความโลภโมโท
สัน เวลาเกิดความโลภ เกิดความโกรธ ก็ไม่โลภตาม ไม่โกรธตาม ต้องรู้จกั วิธีกาํ จัด
ความโลภ รู้จกั วิธีต่อสูก้ บั ความโกรธ เช่นเวลาโลภอยากได้อะไรก็ให้ใช้เหตุผล ให้
พิจารณาทุกครัง้ เสมอไปเวลาต้องการอะไร ถามตัวเองว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ มีความจําเป็ น
กับชีวติ เราหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จาํ เป็ น เช่น
เสื้อผ้าเรามีอยู่เต็มตูแ้ ล้ว เวลาเดินไปตามร้านค้าต่างๆ เห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆแล้วก็
อยากจะได้ข้นึ มา ถามว่ามันจําเป็ นไหม ถ้าไม่ได้เสื้อผ้าชุดนัน้ แล้วเราจะตายไหม จะทํามา
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หากินไม่ได้หรือเปล่า ถ้าไม่มมี นั เราก็อยู่ได้ ก็อย่าไปฝื นความจริง อย่าไปฝื นเหตุผล
เหตุผลนี้แหละคือปัญญา ความฉลาด คนทีม่ เี หตุผลเป็ นคนฉลาด คนทีใ่ ช้อารมณ์เป็ น
คนโง่ เวลาโลภก็โลภตาม เวลาโกรธก็โกรธตาม ดังทีพ่ ูดกันว่า คนโกรธคือคนบ้า คน
โมโหคือคนโง่
เวลาโกรธควรระงับความโกรธ อย่าไปโกรธตาม เพราะความโกรธไม่ดกี บั จิตใจ เป็ น
เหมือนไฟนรก เวลามีความโกรธใจจะร้อนเป็ นฝื นเป็ นไฟขึ้นมา นัง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้อง
ระบายออกมาด้วยความคิดทีไ่ ม่ดี ด้วยการพูดทีไ่ ม่ดี ด้วยการกระทําทีไ่ ม่ดี แต่ถา้ เอานํา้
ธรรมะมาดับไฟแห่งความโกรธนี้ได้ ใจจะสงบเย็นเป็ นสุข เป็ นปกติ เหมือนทีเ่ ราเป็ นอยู่
ในขณะนี้ ขณะนี้เรารู้สกึ สบาย ไม่คดิ จะไปด่าไปว่าใคร ไม่ไปทําอะไรใครเพราะในขณะนี้
ไฟแห่งความโกรธไม่ปรากฏขึ้นในใจของเรานัน่ เอง ถ้ามันปรากฏขึ้นมา ก็ตอ้ งเอานํา้ แห่ง
ธรรมะ คือคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดับมัน อย่าไปทําตามความโกรธ อย่าไปเกลียด
อย่าไปอาฆาตพยาบาท ต้องรู้จกั ให้อภัย คิดเสียว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็
ตาม พูดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว ย้อนกลับไปไม่ให้เขาพูดไม่ได้ พูดไปแล้ว แต่เราทํา
เหมือนกับไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ได้ คืออย่าไปจํามัน อย่าไปนึกถึงมัน เข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหู
ขวาไป มันก็ผ่านไปแล้ว ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร หรือคิดไปว่าเขาพูดถึงคนอืน่ ก็แล้วกัน เขา
ไม่ได้พูดถึงเรา หรือถ้าพูดถึงเรา เราก็ฟงั ด้วยเหตุดว้ ยผล ว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ เท็จจริง
อย่างไร ถ้าพูดความจริงก็ควรยกมือไหว้เขา เพราะชี้ให้เห็นความผิดของเรา เป็ นเหมือน
ชี้ขมุ ทรัพย์ให้กบั เรานัน่ เอง เพราะบางทีเราก็ไม่รู้วา่ เราทําอะไรเสียหายบ้าง ทําอะไรไม่ดี
ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั เรา เหมือนกับเอากระจกมาส่องดูหน้าเรา
ถ้าไม่ส่องดูกระจกเราจะรู้หรือว่าหน้าตาของเราเป็ นอย่างไร ก่อนจะออกจากบ้านทุกคน
ต้องดูกระจกกันก่อนเสมอ ดูวา่ เรียบร้อยไหม สวยงามไหม ถ้ากระจกบอกว่ายังใช้ไม่ได้
ก็ตอ้ งกลับไปแต่งใหม่ ล้างหน้าล้างตา หวีเผ้าหวีผมใหม่ ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย อย่างนี้
กระจกเขาทําหน้าดีไม่ใช่หรือ ช่วยบอกจุดบกพร่องของเราเพือ่ เราจะได้แก้ไข เพือ่ เราจะ
ได้สวยงาม
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ฉันใดคนทีพ่ ูดความจริงของเราในส่วนทีไ่ ม่ดี เช่นบอกว่าเราเป็ นคนเกียจคร้าน อย่างนี้
เป็ นสิง่ ทีด่ ี เขาเตือนเราว่าไม่ควรเกียจคร้าน เพราะไม่ได้นาํ มาซึง่ ความสุขความเจริญ ถ้า
เราพิจารณาแล้วก็เป็ นอย่างทีเ่ ขาพูดไว้ เราก็เอามาแก้ไข ต่อไปนี้เราจะไม่ข้เี กียจแล้ว เรา
จะขยัน ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ทาํ อะไรให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปเล่น ไปเทีย่ ว ไป
กิน ไปดืม่ เอาเวลามาทํางานทําการหาเงินหาทองดีกว่า ประโยชน์จะเกิดกับใคร ก็เกิดกับ
เรา เมือ่ เราขยันทํางานเราก็จะมีรายได้เข้ามา เมือ่ เราขี้เกียจเทีย่ ว ขี้เกียจดืม่ ขี้เกียจกิน
รายจ่ายก็นอ้ ยลงไป ต่อไปเราก็กลายเป็ นเศรษฐีข้นึ มาได้ เกิดจากคนทีบ่ อกว่าเราเป็ นคน
ขี้เกียจ แล้วเราเอามาปรับปรุงแก้ไขตัว ผู ้ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ก็ตวั เราเอง ท่านจึงสอนให้
ฟังเสมอ ไม่วา่ ใครจะพูดอะไรก็ตาม ถ้าฟังด้วยเหตุดว้ ยผลแล้ว จะไม่มปี ญั หาอะไร
ทัง้ สิ้น เขาพูดถูกก็เป็ นประโยชน์กบั เรา เขาพูดไม่ถูกเราก็ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน ในเมือ่ สิ่งที่
เขาพูดมันไม่ถูกมันไม่จริง เราก็ปล่อยให้มนั ผ่านไปก็แล้วกัน เช่นเราแต่งตัวเรียบร้อย
แล้วส่องดูกระจกก็ดแี ล้ว แต่กระจกบอกว่ายังไม่ดพี ออย่างนี้เราก็ไม่ตอ้ งไปฟังมัน เพราะ
เราดูแล้วมันก็ใช้ได้ มันก็ดพี ออยู่แล้ว คนว่าเราก็เช่นกัน ถ้าเราดีอยู่แล้ว แต่เขาบอกว่า
ไม่ดี ว่าเราตระหนี่แต่เราไม่ตระหนี่ เราสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลา เราไม่ยดึ
ไม่ตดิ กับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง เพราะว่าเกิดมาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งตาย ทรัพย์สมบัตขิ ้าว
ของเงินทองทีม่ อี ยู่ เราก็เอาไปไม่ได้ เวลาตายไปก็ตอ้ งทิ้งไว้หมด จะไม่ได้รบั ประโยชน์
จากเงินทองทีห่ ามาอย่างแสนยากลําบากเลย
แต่ถา้ เอาเงินทองทีม่ เี หลือกินเหลือใช้ ไปสงเคราะห์ ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็จะทําให้เราได้
บุญได้กศุ ล ได้ความสุขใจ ได้ความภูมใิ จ ได้ความอิม่ เอิบใจ ได้กาํ จัดความโลภให้
น้อยลงไป ถ้าให้มากๆแล้วต่อไปจะไม่ค่อยโลภกับอะไรเท่าไร เพราะใจไม่หวิ นัน่ เอง ใจ
ได้รบั อาหาร คือการให้ทาน เป็ นอาหารของจิตใจ เมือ่ ให้แล้วก็เกิดความสุข ความอิม่ เอิบ
ใจ เวลาเห็นอะไรก็จะรู้สกึ เฉยๆ เห็นเสื้อผ้าแขวนไว้ในร้านก็ไม่อยากจะได้ เพราะรู้วา่ เป็ น
ของปลอม ได้มามากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้ทาํ ให้มคี วามสุข มีความอิม่ เอิบใจ เหมือนกับ
การได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เอาข้าวของเงินทองไปให้ผูอ้ น่ื หลังจากนัน้ เราจะชอบจะรักการให้
ทาน ดังทีท่ ่านทัง้ หลายมาวัดกันอย่างสมําเสมอ
่
เพราะได้รบั ความสุขจากการให้น้ เี อง
เวลาให้เราได้เสียสละ ได้กาํ จัดความเห็นแก่ตวั ทีท่ าํ ให้เราใจแคบ ใจไม้ไส้ระกํา ทําให้เรา
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ไม่มคี วามสุข มองใครก็กลัวจะมาขอเงินขอทอง แต่คนทีใ่ ห้อยู่เสมอจะเป็ นคนใจกว้าง มี
ความเมตตาไมตรีจติ เห็นใครก็ไม่รงั เกียจพร้อมทีจ่ ะให้ พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือเสมอ ถ้าสิง่
ทีเ่ ขาขอเขาต้องการอยู่ในขอบเขตของเหตุผล เช่นขาดปัจจัย ๔ เราก็ควรสงเคราะห์
เพราะทุกคนต้องมีปจั จัย ๔ ด้วยกัน ถ้าเจอคนอดยากโซเซมา อดข้าวไม่มอี าหาร
รับประทาน ให้อาหารเขารับประทานก็จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ไม่มเี สื้อผ้าใส่ก็หาให้เขา
ใส่ ไม่มที อ่ี ยู่อาศัยถ้าพอจะจัดพอหาได้ก็ช่วยกันไป ไม่มยี ารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็
ช่วยกันไป อย่างนี้ตอ้ งช่วยกันไม่วา่ จะเป็ นใครทัง้ สิ้น จะเป็ นคนดีหรือคนชัว่ ก็ตอ้ งช่วย
เพราะเป็ นมนุษยธรรม เป็ นความเมตตากรุณาทีแ่ ท้จริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าเห็น
ผูอ้ น่ื เจ็บไข้ได้ป่วย เช่นเห็นพระภิกษุเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วดูแลรักษาท่าน ก็ทรงตรัสว่า
เหมือนกับได้ดูแลรักษาพระพุทธเจ้า
การได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื นัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นบุญเป็ นกุศล แต่การช่วยเหลือทีไ่ ม่ถูกก็มอี ยู่
เหมือนกัน เช่นมาขอเงินขอทองโดยไม่มเี หตุไม่มผี ล ก็ไม่ตอ้ งให้ มาขอเงินไปใช้หนี้ ก็ไม่
ต้องให้ เมือ่ ก่อหนี้ได้ก็ตอ้ งมีปญั ญาใช้หนี้ เมือ่ ไม่มปี ญั ญาใช้หนี้ก็ตอ้ งจับไปลงโทษ จะ
ได้เข็ดหลาบ จะได้ไม่ไปกูห้ นี้ยมื สินอีก จะได้อยู่ในขอบเขตของความพอดี ทีม่ หี นี้มสี นิ
ส่วนใหญ่เพราะความโลภพาไป ความเกียจคร้านทําให้เป็ นไป ขี้เกียจทํางานทําการหาเงิน
หาทอง แต่ขยันใช้เงินใช้ทอง ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วก็ตอ้ งเป็ นหนี้อย่างแน่นอน เพราะถ้าใช้
มากกว่าหาได้แล้ว จะหาส่วนทีข่ าดมาจากทีไ่ หน ก็ตอ้ งไปหลอกชาวบ้าน ไปกูห้ นี้ยมื สิน
เมือ่ ถึงเวลาใช้หนี้ไม่ได้ ก็ตอ้ งถูกตํารวจจับไปเข้าคุกเข้าตะราง ก็จะเดือดร้อน ต้องไปขอ
เงินขอทองจากคนอืน่ อีก อย่างนี้ก็ไม่ถูกอีก ถ้าใครมาขอให้ไปปลดเปลื้องหนี้สนิ ถ้าไม่ได้
เป็ นหนี้บญ
ุ คุณจริงๆแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปช่วยหรอก ปล่อยให้ถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางไป จะ
ได้เข็ดหลาบ จะได้ต่อสูก้ บั ความโลภ ไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามความโลภ ไปใช้เงินใช้
ทองกับของฟุ่มเฟื อยต่างๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ถ้ารู้จกั ใช้เงิน รู้จกั ต่อสูก้ บั ความโลภแล้ว
รับรองได้วา่ จะไม่มหี นี้อย่างแน่นอน แต่ตอ้ งมีความขยันด้วย ไม่งอมืองอเท้า รู้จกั
พึง่ ตนเอง ทํามาหากินเลี้ยงชีพหารายได้ ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต
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เมือ่ ได้มาแล้วก็ให้ใช้พอดีกบั รายได้ ไม่ใช้มากกว่าทีห่ ามาได้ ต้องใช้ให้นอ้ ยกว่าเสียด้วย
ซํา้ ไป เพราะต้องมีเก็บไว้ส่วนหนึ่งสําหรับเวลาตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ตอ้ งมี
อีกส่วนหนึ่งไว้ใช้ทดแทนบุญคุณผูม้ พี ระคุณ เช่นบิดามารดาครู บาอาจารย์ทงั้ หลาย หรือ
นําเอาไปทําบุญทําทาน เพือ่ จะได้มชี วี ติ ทีด่ ขี ้นึ ในอนาคต ตายไปชาติหน้าจะได้มเี งินมีทอง
รอเราอยู่ ไม่ตอ้ งไปเกิดบนกองขยะ แต่ไปเกิดบนกองเงินกองทอง ไปเป็ นลูกเศรษฐี ลูก
คนใหญ่คนโต นี้ก็เป็ นอานิสงส์ของการเก็บเงินเก็บทอง ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟื อย แต่เอาไป
ทําบุญทําทาน ถ้ารู้จกั ตรวจตราดูตนว่าเราได้ดาํ เนินชีวติ มาอย่างไร รับรองได้วา่ ชีวติ ในปี
หน้าจะดีข้นึ กว่าปี น้ อี ย่างแน่นอน เห็นสิง่ ไหนทีไ่ ม่ดกี ็กาํ จัดมันเสีย สูบบุหรี่หรือเปล่า ถ้า
สูบก็เลิกเสีย กินเหล้าหรือเปล่า ถ้ากินก็เลิกเสีย เทีย่ วกลางคืนหรือเปล่า ถ้าเทีย่ วก็เลิก
เสีย ซื้อของฟุ่มเฟื อยใช้หรือเปล่า ถ้าซื้อก็เลิกเสียเถิด รับรองได้วา่ ชีวติ จะต้องดีข้นึ อย่าง
แน่นอน อย่าไปหลงหาความสุขกับสิง่ เหล่านี้เพราะไม่ใช่ความสุข จะพาไปสู่ความทุกข์
พาไปสู่ความเสียหายต่อไป ความสุขก็คอื ความขยันหมันเพี
่ ยร ตัง้ หน้าตัง้ ตาทํางานทํา
การ ทําหน้าทีข่ องเรา ถ้าเป็ นเด็กนักเรียนก็ตงั้ ใจเรียนหนังสือ อย่าไปเทีย่ ว อย่าไปหนี
โรงเรียน ตัง้ ใจเรียนหนังสือให้ได้คะแนนดีๆ เพือ่ จะได้เรียนสูงๆ ถ้าเรียนเก่งก็อาจจะไม่
ต้องเสียค่าเล่าเรียน ได้ทนุ การศึกษา นี้คอื การดําเนินชีวติ ไปสู่ทางทีด่ ี
ถ้าอยู่ในวัยทํางานก็ตงั้ หน้าตัง้ ตาทํางาน เก็บเงินเก็บทอง หามาได้เท่าไรก็อย่าเอาไปใช้
หมด เอาไปใช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ซื้ออาหารมารับประทาน ไปหาหมอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เก็บ
ไว้มากๆ ต่อไปเงินจะออกดอกออกผล เก็บไว้ในธนาคารก็มดี อกเบี้ย เอาไปลงทุนก็จะได้
ขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นไปอีก คนทีเ่ ป็ นเศรษฐีเป็ นแบบนี้ ไม่ได้เป็ นเศรษฐีเพราะเอา
เงินทีห่ ามาได้แสนจะลําบาก ไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อหวยไปเล่นการพนัน คนพวกนี้มแี ต่จะ
ยากจน ไม่มโี อกาสทีจ่ ะรํา่ รวยได้ ควรศึกษาประวัตขิ องคนรวยดู เขาจะขยันทํามาหากิน
ขยันหาเงินหาทอง ขี้เกียจใช้เงินใช้ทอง ไม่ชอบใช้เงินใช้ทองแต่ชอบหา ชอบรักษาชอบ
ลงทุน มีรา้ นหนึ่งก็เปิ ดร้านที่ ๒ เปิ ดร้านที่ ๓ ขยายไปเรื่อยๆ จนมีเป็ น ๑๐ ร้าน ๑๐๐
ร้านขึ้นมา ก็เพราะขยันหาเงินหาทองแต่ข้เี กียจใช้เงินใช้ทองนัน่ เอง ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิด
จากการกระทําของเรา เราเคยทํามาต่างกัน จึงทําให้เรามีความสุขความเจริญต่างกัน คน
บางคนแทบจะไม่ตอ้ งทําอะไรเลยในชาติน้ ี แต่ก็ราํ ่ รวยสุขสบาย นัน้ ก็เป็ นเพราะได้ทาํ มา
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มากแล้วในชาติก่อนๆ คนบางคนทําแทบเป็ นแทบตายก็ไม่ได้ราํ ่ ไม่ได้รวยเท่าไร เพราะใน
อดีตก็ไม่ได้ทาํ มา ในปัจจุบนั ก็ทาํ ไม่ถูก แทนทีจ่ ะเก็บเงินเก็บทองก็เอาไปใช้กบั ของทีไ่ ม่
จําเป็ น ซื้อสุรายาเมา ซื้อบุหรี่ ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆมาใช้ อย่างนี้ก็ไม่มที าง
ทีจ่ ะรํา่ รวยได้ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะเงยหัวขึ้นมาได้ เพราะทําไม่ถูกทําไม่เป็ นนัน่ เอง
เราจึงต้องเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วนําไปปฏิบตั ใิ ห้ได้ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้แล้ว
รับรองได้วา่ ความสุขและความเจริญไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรม ก็จะต้องเป็ น
ผลทีต่ ามมาอย่างแน่นอน เพราะเหตุและผลเป็ นของคู่กนั ไม่มใี ครจะมาแยกจากกันได้
ถ้าปลูกต้นมะม่วงไว้ผลก็คอื ลูกมะม่วงก็ตอ้ งออกมาอย่างแน่นอน จะไปอยากให้ออกเป็ น
กล้วยเป็ นส้มย่อมเป็ นไปไม่ได้ ต้นมะม่วงก็ตอ้ งออกลูกมะม่วง ฉันใดความสุขความ
เจริญ ก็ออกมาจากความขยันหมันเพี
่ ยร ความดีทงั้ หลายนัน้ เอง ส่วนความทุกข์ความ
เสือ่ มเสีย ก็ออกมาจากการกระทําไม่ดที งั้ หลายเช่นเดียวกัน ไม่ได้มาจากทีไ่ หน คนเราที่
มีความแตกต่างกันก็ตรงทีก่ ารกระทํา เพราะปัญญาไม่เท่าเทียมกัน ความรู้ความฉลาด
ไม่เท่าเทียมกัน คนรู้มากมีปญั ญามากย่อมทําความดีได้มาก ย่อมได้รบั ความสุขความ
เจริญมาก คนรู้นอ้ ยปัญญาน้อยย่อมทําความดีได้นอ้ ย ย่อมได้รบั ความสุขความเจริญ
น้อย ถ้ายังไม่เจริญเท่าทีอ่ ยากจะเจริญ ยังไม่สุขเท่าทีอ่ ยากจะสุข ก็ตอ้ งหาความรู้
เพิม่ เติม ไม่มคี วามรู้อะไรในโลกนี้ทจ่ี ะทําให้เราสุข ให้เราสบาย ให้เราเจริญได้ นอกจาก
ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเท่านัน้
ทีจ่ ะทําให้เราได้เจอความสุขและความเจริญที่
แท้จริง ความรู้ทางโลกไม่ได้พาไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง แต่จะกลายเป็ น
เครื่องมือของความโลภโมโทสัน ทีจ่ ะพาไปสู่ความทุกข์ความวุน่ วายไม่รู้จกั จบจักสิ้น
จึงควรยินดีต่อการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่
เสมอ เข้าวัดเข้าวาอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่มโี อกาสไม่มเี วลา ก็หาหนังสือธรรมะ หาแผ่นซีดหี รือ
เทปธรรมะเอาไปเปิ ด เอาไปฟัง เอาไปอ่านกัน หรือเปิ ดวิทยุเปิ ดโทรทัศน์ก็มธี รรมะแสดง
อยู่เรื่อยๆ อย่าไปเห็นว่าธรรมะเป็ นของล้าสมัย เพราะธรรมะเป็ นของทีท่ นั สมัยอยู่เสมอ
จะทําให้ฉลาดรู้ทนั ความไม่ดตี ่างๆทีม่ อี ยู่ในจิตใจ ทุกวันนี้เรารู้ไม่ทนั สิง่ ทีไ่ ม่ดี มันจึง
หลอกให้เราไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เช่นไปซื้อของฟุ่มเฟื อยก็รู้ไม่ทนั แล้ว ซื้อมาทําไมในเมือ่ มี
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ของอยู่เต็มตู ้ เสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู ้ รองเท้ามีอยู่เต็มตู ้ ซื้อมาแล้วก็เป็ นภาระ ต้องไปซื้อตูม้ า
เพิม่ อีก ทัง้ ๆทีเ่ ท้าก็มอี ยู่แค่คู่เดียว แต่รองเท้าทําไมต้องมีเป็ นสิบเป็ นร้อยคู่ เสื้อผ้าก็มตี งั้
เยอะแยะ ร่างกายก็มรี ่างเดียว เวลาใส่ก็ใส่ทลี ะชุด เพราะเรามันโง่ ไม่ทนั ความโง่ ไม่ทนั
ความคิดทีโ่ ง่ ทีห่ ลอกให้ไปทําในสิง่ ทีท่ าํ ให้เราทุกข์ ให้เราวุน่ วายใจไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่
ถ้าได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอย่างทีไ่ ด้ยนิ ในวันนี้แล้ว เราจะรู้ทนั ฟังแล้วต้องเอาไป
เตือนตนอยู่เรื่อยๆ อย่าฟังแล้วปล่อยไป ถ้าฟังแล้วไม่เอาไปคิดพิจาณาต่อ เดีย๋ วก็ลมื
พอเห็นอะไรสวยๆงามๆ ก็อยากจะได้ข้นึ มาทันที แต่ถา้ คิดอยู่เรื่อยๆ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
ทุกครัง้ อยากจะได้อะไร ก็จะถามตนเองก่อนว่าจําเป็ นหรือไม่ ถ้าไม่มมี นั
แล้วจะตายหรือไม่ ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว รับรองได้วา่ จะเอาชนะความโลภได้ ชนะ
ความโกรธได้ เพราะเวลาโกรธจะเห็นว่ากําลังสร้างไฟนรกขึ้นมาในใจ จะรีบดับด้วยการ
ให้อภัยไม่ถอื สา ไม่เอาเรื่องเอาราว ไม่ให้เกิดทุกข์ซอ้ นขึ้นมา เป็ นเรื่องซ้อนขึ้นมา นี้คอื
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีพ่ วกเราควรใช้เป็ นมาตรฐานวัดการกระทําของเราในแต่
ละวัน ทําไปแล้วเกิดความสุขความเจริญหรือเกิดความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ขอให้คดิ
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ รับรองได้วา่ ชีวติ จะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ ปี หน้าจะสดใสขึ้น ดีข้นึ เจริญขึ้น
จะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ จนไม่มอี ะไรเลวร้ายปรากฏกับชีวติ เลย เกิดจากการศึกษา จากการได้
ยินได้ฟงั แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านนําไปพินิจพิจารณา เพือ่
ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

26

กัณฑ์ท่ี ๒๘๐

วันสิ้นปี

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
วันนี้เป็ นวันสิ้นปี วันสุดท้ายของปี ๒๕๔๙ วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมือ่ ไม่ก่วี นั
ก่อนเพิง่ ฉลองปี ใหม่กนั
นี่ก็มาส่งท้ายปี เก่ากันอีกแล้ว เพราะเวลาเคลือ่ นไหวอยู่
ตลอดเวลา ไม่น่ิงอยู่กบั ที่ ไหลไปเหมือนกับกระแสนํา้ ไหลมาแล้วก็ไหลไป ไม่หวน
กลับมาอีก เวลาจึงมีคุณค่ามาก พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ถามตนอยู่เสมอว่า วัน
เวลาผ่านไปๆ เรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําความดี หรือกําลังทําบาป กําลังกําจัดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง หรือกําลังส่งเสริมความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มมี าก
ยิง่ ๆขึ้น เพราะการกระทําจะเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามา ในสิง่ ทีป่ รารถนาและไม่ปรารถนา สิง่ ที่
ปรารถนาก็คอื ความสุขความเจริญ สิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาก็คอื ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ทัง้
๒ สิง่ นี้เกิดจากการกระทําของเราทัง้ สิ้น ถ้าทําดีกาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ละเว้นจากการกระทําบาป ผลดีคอื ความสุขและความเจริญก็จะตามมา ถ้าไม่กระทํา
ความดี ไม่ละเว้นจากการกระทําบาป ไม่ชาํ ระจิตใจ ไม่กาํ จัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ผลเสียคือความทุกข์ความวุน่ วายใจก็ตามมา เมือ่ ชีวติ ถึงจุดหมายปลายทาง
คือสิ้นสุดลง ใจก็จะต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมทีไ่ ด้กระทํากันไว้ จะส่งให้ไปเกิดในทีส่ ูงที่
ตํา่ ตามบุญตามกรรมต่อไป
พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเรา ได้ทรงตรัสรู้เห็นหลักของกรรมอย่างชัดแจ้ง
แล้ว เห็นทัง้ เหตุคอื การกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ เห็นทัง้ ผลคือความสุขความ
เจริญ สวรรค์ มรรค ผล นิพพาน เห็นทัง้ ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย เห็นนรก เห็นอบาย
และทรงสามารถพัฒนายกจิตใจของพระองค์ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
หลังจากทีร่ ่างกายได้แตกดับไปแล้ว จิตของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป เพราะได้
ถึงจุดสูงสุดคือพระนิ พพาน เป็ นจิตทีม่ แี ต่ความสุข มีแต่ความอิม่ มีแต่ความพอ
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ปราศจากความทุกข์ทงั้ ปวง ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากการแก่เจ็บตายก็ตาม การ
พลัดพรากจากกันก็ตาม จะไม่มกี บั จิตทีไ่ ม่เกิดอีกต่อไป ส่วนจิตของพวกเรา ถ้าทําความ
ดีกนั ก็จะได้เวียนอยู่ในสุคติ ได้เป็ นมนุษย์บา้ ง เป็ นเทพเป็ นพรหมบ้าง แล้วในทีส่ ุดก็จะ
ได้เป็ นพระอริยเจ้า ได้บรรลุถงึ พระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ถ้าหมันทํ
่ าความดี
ละการกระทําบาป ชําระกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิต
จากใจ นี่เป็ นงานทีเ่ ราควรทําอย่างสมํา่ เสมอ ด้วยการถามตัวเองอยู่เสมอว่า วันเวลาล่วง
ผ่านไปๆ เรากําลังทําอะไรอยู่ เพราะเมือ่ ถึงจุดหมายปลายทางของชีวติ แล้ว เราจะไม่
สามารถทําสิง่ เหล่านี้ได้ จะต้องไปใช้บญ
ุ ใช้กรรมตามทีไ่ ด้ทาํ มา แต่ถา้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ
อยู่ เราหมันสะสมคุ
่
ณงามความดี ละการกระทําบาป กําจัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้ในชาติน้ เี ลย ไม่
ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ในวิสยั ของมนุษย์พวกเราทุกคน ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั กิ นั ได้ เพราะถ้าไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้แล้ว พระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาประกาศพระศาสนา มาสังสอน
่
พวกเรา พระพุทธเจ้าไม่ได้สงสอนให้
ั่
กบั ผู ้อืน่ สังสอนให้
่
แต่มนุษย์เป็ นส่วนใหญ่ ส่วน
เทพก็มบี า้ ง ถ้าขวนขวายมากราบขอฟังพระธรรมคําสอนจากพระพุทธเจ้า ส่วนพวก
เดรัจฉานหรือสัตว์ทอ่ี ยู่ในอบายทัง้ หลาย จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคํา
สอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เลย มีแต่พวกเราเท่านัน้ ทีส่ มควรทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
กับพระธรรมคําสอนอันประเสริฐนี้ และก็มมี นุษย์หลายคนด้วยกันนับจํานวนไม่ถว้ น ที่
ได้รบั ประโยชน์จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้ว
ด้วยการนําเอาสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไปปฏิ
่
บตั อิ ย่างขะมักเขม้น อย่างขยัน ไม่ทอ้ แท้ ถึงแม้จะยากจะ
ลําบากเพียงไร ก็ไม่คดิ ว่าเป็ นสิง่ ทีส่ ุดวิสยั แต่คดิ ว่าสามารถทําได้ และก็ทาํ ได้จริงๆ ได้
บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆนับเป็ นจํานวนมาก ตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระธรรมคําสอน มาจนถึงปัจจุบนั นี้ ก็มมี นุษย์อย่างเราอย่างท่าน ทีเ่ ต็มไปด้วย
ความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่มศี รัทธามีความเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วน้อมเอาไปปฏิบตั ิ จนสามารถบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆได้ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้า
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ไม่ได้ถูกกําจัดด้วยกาลและเวลาหรือสถานที่ ไม่ใช่จะบรรลุผลได้ เพียงแต่ในสมัยที่
พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชพี อยู่เท่านัน้
แต่เป็ นอกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา แต่ข้นึ กับเหตุกบั ผล ถ้ามีเหตุทต่ี รงไหนผลก็จะมี
ทีต่ รงนัน้ ถ้ามีเหตุอยู่ในบุคคลใด ผลก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนัน้ เหตุก็คอื การกระทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ คือให้กระทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ให้ละบาปกรรม
ทัง้ หลายให้หมดสิ้น และให้กาํ จัดความโลภความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิต
จากใจ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการเข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ ด้วยการฟังเทศน์
ฟังธรรมอย่างสมํา่ เสมอ แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอเช่นเดียวกัน ถ้าทําอย่างนี้
ได้แล้ว รับรองได้วา่ จะได้รบั ผลอย่างแน่นอน เพราะผลไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่
ทีพ่ ระอริยะสงฆ์สาวก แต่อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
ตราบใดผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่ พระอรหันต์จะไม่ส้ นิ ไปจากโลก นี่คอื
หลักประกันการหลุดพ้น การไปถึงพระนิพพาน การเป็ นพระอรหันต์ ไม่ได้อยู่กบั ใครที่
ไหน ไม่ได้อยู่กบั กาลกับเวลา แต่อยู่กบั ผูป้ ฏิบตั เิ ท่านัน้ ถ้าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มีสติ
รําลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เตือนตนอยู่เสมอว่า กําลังทําอะไรอยู่ กําลังทํา
สิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ หรือกําลังทําสิง่ ทีไ่ ร้สาระ ก็คอื การแสวงหาสะสมทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง ลาภ ยศ ต่างๆ ถือว่าเป็ นเรื่องไร้สาระ เพราะไม่สามารถกําจัดความทุกข์
ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ ไม่สามารถกําจัดภพชาติทจ่ี ะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้ สิง่
เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถกําจัดได้ก็คอื การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะมีคุณมีประโยชน์ มีสาระอย่างแท้จริง
จึงอย่าหลงทาง ถ้าหลงทางแล้วก็จะไปติดกับของมาร ติดกับของบาปกรรมทัง้ หลาย
เพราะความโลภจะฉุดลากให้ไปทําสิง่ ต่างๆทีจ่ ะต้องมาเสียใจภายหลัง เวลาเกิดความโลภ
มากๆ ก็ตอ้ งพยายามหาทุกวิถที างให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ โดยคิดว่าเป็ นการกระทําที่
ถูกต้อง แต่ไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าต้องการเงินมากๆ อยากจะมีเงินไป
เทีย่ ว ก็ไปลักขโมย คิดว่าเป็ นการกระทําทีถ่ ูกต้อง เมือ่ ต้องการสิง่ ทีไ่ ม่มี แล้วคนอืน่ มี ก็
เป็ นสิทธิ์ทจ่ี ะไปขโมยมา เป็ นความคิดของความมืดบอด ของความหลง จะคิดอย่างนัน้
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เสมอ เวลาต้องการอะไรมากๆ แล้วไม่สามารถหามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้องดีงาม ก็จะคิดแบบ
นี้กนั ถ้าไม่คดิ แบบนี้กนั แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่มโี จรผูร้ า้ ยอยู่ในโลกนี้เลย แต่เพราะคิด
กันอย่างนี้อยู่มาก บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยโจรผูร้ า้ ย ไม่วา่ งเว้นแต่ละวัน เพราะจิตใจเป็ น
เหมือนของเด็กไร้เดียงสา เราก็รู้อยู่วา่ เด็กเป็ นอย่างไร ถ้าไม่คอยสอนไม่คอยห้าม ก็จะ
ทําอะไรไปตามประสีประสา จะถูกจะผิดจะดีจะชัว่ จะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์อย่างไร
ไม่มปี ญั ญาแยกแยะได้ ก็จะทําไปตามเรื่องของเขา พวกเราแม้จะเป็ นผูใ้ หญ่แล้วก็ตาม
แต่สภาพจิตก็ยงั ไม่ต่างจากเด็กไร้เดียงสาสักเท่าไหร่ ถ้ายังหลงอยู่กบั อบายมุขต่างๆ เสพ
สุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนัน หลงอยู่กบั ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ หลงอยู่กบั ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ทีเ่ กิดจากการเสพ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ ถ้ายังมีความ
พอใจมีความยินดี แสดงว่าจิตยังไร้เดียงสา ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นคุณเป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริง
เหมือนกับเด็กทีเ่ ราก็รู้กนั อยู่วา่
จะไม่มที างพาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์
ยากลําบากได้เลย ต้องอาศัยผูใ้ หญ่เช่นบิดามารดาคอยเลี้ยงดู คอยสังสอน
่
อาศัยครูบา
อาจารย์ให้ความรู้ จึงจะพอมีปญั ญาเลี้ยงชีพตนได้ แต่ยงั ไม่มปี ญั ญาแยกแยะ ว่าอะไร
เป็ นคุณเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง ต้องอาศัยปัญญาทางพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็ นคุณเป็ นโทษกับตน อะไรจะนํามาซึง่ ความทุกข์ อะไรจะนํามาซึง่
ความสุข วิชาความรู้ต่างๆในโลกทีเ่ รียนกัน มากมายก่ายกองจนถึงระดับปริญญาเอก ก็
ไม่สามารถช่วยเราได้ในยามทีเ่ กิดความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการ
พลัดพรากจากกัน จากความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความตาย ความรู้ทางโลกจะไม่
สามารถช่วยเราได้เลย ดังสุภาษิตทีว่ า่ ความรู ท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอด จบปริญญาระดับ
ไหนก็ตาม เมือ่ เจอความเจ็บไข้ได้ป่วย ความแก่ ความตาย ความพลัดพรากจากกัน ก็
ไม่สามารถระงับดับความทุกข์ความวุน่ วายใจได้ แต่ผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เช่นพระอริย
สาวกทัง้ หลาย ผูม้ ปี ญั ญา จะสามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆได้โดยสิ้นเชิง นี่คอื ความ
แตกต่างกันระหว่างความรู้ทางโลกและความรู้ทางศาสนา ความรู้ทางโลกไม่ได้ทาํ ให้เรา
ฉลาด ให้พน้ จากเป็ นผูไ้ ร้เดียงสา แต่ความรู้ทางธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เราฉลาดจริงรู้
จริง สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากบ่วงของความทุกข์ทงั้ หลายได้โดยสิ้นเชิง อยู่ท่ี
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ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความรู้น้ ีข้นึ มาเท่านัน้ นี่คือสิง่ ทีเ่ รา
ควรพุ่งเป้ าไป
ชีวติ ของเราเกิดมาก็เพือ่ หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงเท่านัน้ ไม่ได้เกิดมาเพือ่ สะสมกอง
ทุกข์ อย่างทีพ่ วกเราสะสมกันอยู่ เพราะความหลง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ น
ดอกบัว จึงคิดว่าได้ลาภยศสรรเสริญสุขมามากๆแล้ว จะทําให้มคี วามสุขมีความ
ประเสริฐ แต่กลับต้องทุกข์ทรมานใจกับลาภยศสรรเสริญสุขโดยไม่รู้ตวั และไม่รู้
ทางออกเสียด้วยซํา้ ไป ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปทุกภพ
ทุกชาติ ไม่วา่ จะเกิดในภพไหนก็ตาม ก็จะหลงยินดีกบั ลาภยศสรรเสริญสุขไปตลอด ไม่
ต้องสอนกันเลยเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขนี้ ใครๆก็อยากจะได้กนั ทัง้ นัน้ ไม่ตอ้ งสอนกัน
เพราะฝังลึกอยู่ในจิตในใจ ส่วนความยินดีในธรรมะ ในการกระทําความดี ในการละการ
กระทําบาป ในการกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง กลับไม่มใี ครสนใจ ไม่มใี คร
ยินดีเลย เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งคอยพรํา่ สอนกันอยู่ตลอดเวลา ขนาดสอนกันอยู่ตลอดเวลาแล้ว
ก็ยงั ไม่ค่อยจะสนใจ ไม่ค่อยเห็นคุณเห็นประโยชน์ ยกเว้นพวกบัวเหนือนํา้ บัวปริ่มนํา้
เท่านัน้ ทีจ่ ะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา แต่พวกทีอ่ ยู่ใต้นาํ้ อยู่ตดิ กับโคลน
กับตม จะไม่มโี อกาสโผล่ข้นึ มาเหนือนํา้ ได้เลย เพราะจะเป็ นอาหารของพวกปูปลาไป
พวกเราแม้จะยังไม่อยู่เหนือนํา้ ก็ยงั สามารถพัฒนาให้จิตของเราผุดขึ้นมาอยู่เหนือนํา้ ได้
ถ้าน้อมเอาสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาประพฤติ
่
ปฏิบตั ิ ตามกําลังสติปญั ญา
ศรัทธาความเพียร ถ้าได้ทาํ ไปเรื่อยๆแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะเป็ นบัวเหนือนํา้ ได้ ใน
ภพต่อไปข้างหน้า เมือ่ ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกครัง้ หนึ่ง หรือได้พบ
กับพระพุทธเจ้าโดยตรง ก็อาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง ด้วยการฟังเทศน์
ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงครัง้ สองครัง้ เท่านัน้
ดังทีบ่ คุ คลต่างๆได้หลุดพ้นกันใน
สมัยพระพุทธกาล ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครัง้ สองครัง้ ก็ได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะได้สะสมบุญบารมีมา
มากแล้ว อย่างทีพ่ วกเรากําลังสะสมกันอยูท่ กุ วันนี้ เขาได้ทาํ มาในอดีตชาติ ได้ทาํ มาก่อน
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เมือ่ มีโอกาส ได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้พบกับพระธรรมคําสอน ก็สามารถตักตวง
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ต่างกับพวกเราทีถ่ งึ แม้จะได้สมั ผัส ได้พบกับพระพุทธศาสนา
แต่ก็ยงั ไม่สามารถตักตวงผลประโยชน์ได้เต็มที่ เพราะภาชนะทีม่ ไี ว้รองรับ ยังไม่ใหญ่พอ
แทนทีจ่ ะมีถงั ใบใหญ่ๆ ก็มเี พียงถ้วยใบเล็กๆ ต่อให้อยากจะได้มากเพียงไรก็ตาม แต่
ถ้วยใบเล็กๆก็ใส่นาํ้ ได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่เหมือนกับถังใบใหญ่ๆ เพราะไม่ได้เตรียม
ภาชนะไว้รองรับ มัวแต่เสียเวลาไปกับการสะสมกับสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ ตายไป
ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ไม่เหมือนกับบุญบารมีทเ่ี ราสะสมกันอยู่เรื่อยๆ เป็ นเหมือน
ภาชนะไว้รองรับ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคต ถ้าสะสมมากก็จะเป็ น
ภาชนะทีใ่ หญ่ข้นึ ไปเรื่อยๆ
จนใหญ่เต็มที่
พร้อมทีจ่ ะรับพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ ก็เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญบุญบารมี ทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้มา
กระทํากันอย่างสมํา่ เสมอ
ดังนัน้ ในวาระโอกาสของวันสุดท้ายของปี จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงรําลึกถึงคุณค่าของ
เวลา ชีวติ ของเราไม่ยาวขึ้นแต่สนั้ ลง เพราะเวลาทีจ่ ะอยู่เหลือน้อยลงไป แต่อายุมากขึ้น
ก็อาจจะคิดว่ายาวขึ้น แต่ความจริงมันน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะอายุไขของคนเรา อย่าง
มากก็ไม่เกินร้อยปี เป็ นส่วนใหญ่ ถ้ามาถึงอายุหกสิบปี ก็เหลือไม่ถงึ ครึ่งแล้ว เพราะฉะนัน้
อย่าไปคิดว่าวันเวลาจะยืนยาวนานสําหรับเรา เพราะอายุก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีแ่ น่นอน จะตาย
เมือ่ ไหร่ก็ไม่มใี ครรู้ จะมีอายุยนื ยาวขนาดไหนก็ไม่มใี ครรู้ บางคนเกิดมาได้เพียงวันเดียว
แล้วตายก็มี บางคนก็ตายอายุสบิ ปี บางคนก็ยส่ี บิ ปี ห้าสิบปี แปดสิบปี ไม่แน่นอน สิง่ ที่
แน่นอนก็คอื ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ เราสามารถตักตวงประโยชน์ได้เต็มที่ จึงไม่ควรปล่อย
ให้มนั ผ่านไป มีเวลาว่างไม่มภี ารกิจการงานทีจ่ าํ เป็ นต้องทํา เกี่ยวกับการดูแลอัตภาพ
รักษาร่างกาย ก็ควรทุ่มเทกับการสะสมบุญบารมี เสริมสร้างธรรมะให้มมี ากยิง่ ขึ้นในใจ
เพือ่ จะได้มคี วามสุขมากขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลง มีความเจริญมากขึ้น มีความเสื่อม
น้อยลง นี่คอื หน้าทีข่ องเราในฐานะของมนุ ษย์ เป็ นสิง่ ทีค่ วรให้ความสําคัญ อย่าไปเห็นสิง่
อืน่ ๆว่ามีความสําคัญกว่าการทําบุญ สะสมคุณงามความดี การละบาป การชําระความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ถ้าน้อมเอามาบําเพ็ญแล้ว
รับรองได้วา่ ชีวติ เราจะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ จะมีแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามรออยู่ข ้างหน้า จึงขอฝากเรื่อง
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การบําเพ็ญบุญบารมี เรื่องกาลเวลา ให้พวกเราทัง้ หลายนําเอาไปพินจิ พิจารณาและ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘๑

วันขึ้นปี ใหม่

๑ มกราคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายให้ความสําคัญ เพราะถือเป็ นจุดเริ่มต้นใหม่
ของชีวติ จึงอยากให้เริ่มต้นด้วยดี การมาวัดจึงเป็ นการเริ่มต้นทีถ่ ูกทีค่ วร เพราะเมือ่
มาแล้วจะได้บาํ เพ็ญเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุขและความเจริญ ไม่วา่ จะเป็ นการทําบุญให้ทาน
รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ล้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความ
เจริญ ทีท่ กุ คนปรารถนากัน จึงควรเข้าวัดกันบ่อยๆ ทําความดีกนั บ่อยๆ ละเว้นจากการ
กระทําบาปกันบ่อยๆ ชําระความโลภโมโทสันทีม่ อี ยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ จะทําให้มคี วามสุข
และมีความเจริญ จะทําได้ก็ตอ้ งอาศัยบุญบารมี ๒ ประการด้วยกันคือ ๑. อธิษฐาน
บารมี ๒. สัจจบารมี รวมกันก็เรียกว่า สัจจาธิษฐาน ก่อนทีจ่ ะทําอะไร เราก็ตอ้ งตัง้ ใจ
ก่อน เพราะถ้าไม่ตงั้ ใจ ก็จะไม่รู้วา่ จะไปทําอะไร อย่างวันนี้ก่อนจะมาวัด ก็ได้ตงั้ ใจไว้แล้ว
ว่า วันนี้เป็ นวันเริ่มต้นของปี ใหม่ จะต้องมาทําบุญทีว่ ดั อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการอธิษฐาน
แปลว่าความตัง้ ใจ ไม่ได้หมายถึงขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้ จากบุคคลนัน้ หรือบุคคลนี้ อธิษฐาน
ในทางธรรมะแปลว่า ความตัง้ ใจ ตัง้ เป้ าหมาย ก่อนทีจ่ ะไปไหนก็ตอ้ งตัง้ เป้ าหมายไว้ก่อน
จะไปกรุงเทพก็ตอ้ งคิดไว้ก่อนแล้วว่า จะไปกรุงเทพ แล้วก็ออกเดินทางไปตามทางทีจ่ ะ
พาไปสู่จดุ หมายปลายทาง นี่คอื อธิษฐานบารมี ความตัง้ ใจ แต่การมีอธิษฐานบารมีเพียง
ส่วนเดียว จะไม่ทาํ ให้เกิดผลสําเร็จตามความต้องการได้ ถ้าไม่มสี จั จบารมี ความจริงใจ
เมือ่ ตัง้ ใจจะทําอะไรแล้ว ก็ตอ้ งทําให้ได้ ไม่ใช่ตงั้ ใจไว้เฉยๆ
เช่นวันนี้ตงั้ ใจจะมาวัด พอตกเย็นวานนี้มเี พือ่ นมาชวนไปเทีย่ ว ก็เลยออกไปเทีย่ วจนดึก
ดืน่ ตื่นไม่ทนั มาวัด เลยไม่ได้มา อย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐานความตัง้ ใจ แต่ไม่มสี จั จะ
ความจริงใจ ทีจ่ ะทําตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ ถ้าต้องการจะให้สง่ิ ทีป่ รารถนาบรรลุเป็ นผลขึ้นมา
ก็ตอ้ งมีทงั้ อธิษฐานและสัจจบารมีควบคู่กนั ไป ตัง้ ใจจะทําอะไรแล้วก็ตอ้ งทําให้ได้ ถ้าไม่
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มันใจก็
่ อย่าไปตัง้ ถ้าตัง้ ใจไว้แล้วต่อให้ฝนตกแดดออกนํา้ ท่วม ถ้ายังทําในสิง่ ทีต่ งั้ ใจไว้ได้
ก็ตอ้ งทํา ยกเว้นถ้าเป็ นเหตุสุดวิสยั เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถลุกขึ้นไปทําอะไรได้ ต้อง
นอนอยู่ในเตียงรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายก่อน อย่างนี้ก็ตอ้ งผลัดไว้ก่อน รอไว้
เมือ่ หายดีแล้วค่อยมาทําชดเชยทีหลัง เพือ่ จะได้ไม่เสียสัจจะ เสียความตัง้ ใจ เพราะการ
กระทําทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลายจะบรรลุเป็ นผลได้ ก็ตอ้ งอาศัยความตัง้ ใจและความแน่วแน่ ถ้า
ไม่เช่นนัน้ แล้วจะยาก เพราะจะมีอปุ สรรคมาก จะมีสง่ิ ต่างๆคอยขัดคอยขวางอยู่เรื่อยๆ
ทัง้ สิง่ ภายนอกและสิง่ ภายใน ในใจก็มฝี ่ ายทีค่ ดิ จะทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี พยายามดึงให้ไปทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี แทนทีจ่ ะได้ทาํ สิง่ ทีด่ กี จ็ ะถูกอํานาจใฝ่ ตาํ ่ ดึงไปอยู่เรื่อยๆ ถ้ามีความตัง้ ใจและ
จริงใจแล้ว ต่อให้อาํ นาจใฝ่ ตาํ ่ พยายามจะฉุดลากไปอย่างไร ก็จะไม่ไป เพราะได้ตงั้ ใจไว้
อย่างแน่วแน่ ปี น้ ถี า้ ตัง้ ใจจะทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือละเว้นการกระทําในสิง่
ไม่ดอี ย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการเสพสุรายาเมา ถ้าเห็นว่าการเสพสุรายาเมาไม่มคี ุณไม่มี
ประโยชน์ มีแต่โทษนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียและความทุกข์ ก็อยากจะเลิกเสพสุรายาเมา
วันนี้วนั ที่ ๑ ก็ถอื เป็ นฤกษ์งามยามดี ทีจ่ ะเริ่มต้นชีวติ ใหม่ ให้ดกี ว่าเก่า ไม่เดินตามรอย
เก่าทีพ่ าไปสู่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ก็ตงั้ สัจจาธิษฐานว่า ตัง้ แต่บดั นี้ไปจะไม่ดม่ื สุราอีก
ต่อไป
ถ้ามีสจั จาธิษฐานแล้ว ต่อให้อยากอย่างไร ต่อให้ใครมาชวนไปดืม่ ก็จะไม่ไป เพราะได้ตัง้
สัจจาธิษฐานไว้แล้ว ไม่อยากจะโกหกตัวเอง ถ้าตัง้ สัจจาธิษฐานแล้ว แต่ไม่กระทําตามที่
ได้ตงั้ ไว้ ก็เหมือนกับหลอกตัวเอง เช่นต่อไปนี้จะเป็ นคนดี ไม่เกียจคร้าน ไม่เห็นแก่ตวั
แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยงั เกียจคร้านอยู่ ยังเห็นแก่ตวั อยู่ ถ้าเป็ นอย่างนี้ต่อให้ตงั้ ใจทําอะไร
มากน้อยเพียงไร ก็จะไม่บรรลุผลทีป่ รารถนาได้ ถ้าไม่มคี วามแน่วแน่ความจริงใจต่อการ
ตัง้ ใจ ไม่วา่ อยากจะได้อะไร ก็ตอ้ งให้คาํ นึงถึงเหตุอยู่เสมอ เพราะไม่มใี ครให้เราได้
ความสุขก็ดี ความเจริญก็ดี ไม่มใี ครมอบให้เราได้ คําอวยพรขอให้มคี วามสุขและความ
เจริญ เป็ นการแสดงความปรารถนาดี เป็ นไมตรีจติ เท่านัน้ ไม่สามารถดลบันดาลให้
ความสุขและความเจริญปรากฏขึ้นมาได้ จะปรากฏขึ้นมาได้จากการกระทําทางกายวาจา
ใจ คิดดี พูดดี ทําดีเท่านัน้ เพราะเมือ่ คิดดี พูดดี ทําดีแล้ว ผลดีก็จะตามมา อย่างวันนี้
ท่านคิดดีกนั คิดจะมาวัด มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม
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เป็ นความคิดทีด่ ี เมือ่ คิดดีแล้วก็เริ่มทําด้วยการชักจูงเพือ่ นฝูง ญาติสนิทมิตรสหาย ให้
มาร่วมทํากัน แล้วก็ได้ทาํ ในสิง่ ทีป่ รารถนาแล้ว เป็ นการกระทําทีน่ าํ มาซึง่ ความร่มเย็นเป็ น
สุข ในขณะนี้จติ ใจของท่านทัง้ หลาย ก็มคี วามสุขความสบายใจกัน เพราะได้รบั การชําระ
ความตระหนี่ ความหวงแหน ความเห็นแก่ตวั ทําให้จติ ใจเบา มีความสุข ทําให้สูงขึ้น
เพราะมีความเมตตากรุณา ความปรารถนาดีต่อเพือ่ นร่วมโลกด้วยกัน ไม่คดิ ทําลาย
เบียดเบียนกัน ซึง่ เป็ นความคิดใฝ่ ตาํ ่ ผูท้ เ่ี บียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ถอื ว่าเป็ นผูเ้ จริญ ผูเ้ จริญ
ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ตามกําลังฐานะของตนทีจ่ ะสามารถทําได้ ยิง่
ช่วยได้มากเพียงไร ความสูงส่งความเจริญก็จะมีมากยิง่ ขึ้นไปเพียงนัน้
เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็ นตัวอย่าง ทรงสังสอนสั
่
ตว์โลกตลอดเวลา ๔๕ ปี ดว้ ยกัน
โดยไม่ได้รบั อะไรเป็ นเครื่องตอบแทนเลย นอกจากปัจจัย ๔ คืออาหารบิณฑบาต จีวร
ยารักษาโรค ทีอ่ ยู่อาศัยเท่านัน้ เอง แต่สง่ิ ทีท่ รงกระทํานัน้ ทําให้เรามีความเคารพนับถือใน
ตัวท่านมาก เพราะทรงเสียสละเพือ่ ประโยชน์สุขของผูอ้ น่ื นัน้ เอง ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เรียกร้องสิง่ ตอบแทนจากผูท้ ไ่ี ด้รับการช่วยเหลือเลย เพียงแต่ปรารถนาให้เขาได้พบ
กับความสุข พบกับความเจริญ พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายเท่านัน้ จึงควรทําความดีกนั
อย่างสมํา่ เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นการทดแทนบุญคุณของผูม้ พี ระคุณทัง้ หลาย เช่นบิดามารดา
ครูบาอาจารย์ ผูใ้ ห้การสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ ถ้ามีโอกาสมีฐานะพอทีจ่ ะทําได้ ก็ควร
ทํากัน อย่างในวันปี ใหม่ถา้ มีเวลา ถ้าไม่ได้อยู่กบั คุณพ่อคุณแม่ ก็ควรไปกราบ มีอะไรก็
เอาไปฝากท่าน ถ้าอยากจะช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ คนชรา ก็ไปทํากัน จะทําให้
มีความสุขใจ ทําให้เป็ นคนดีข้นึ ทําให้มคี วามภูมใิ จ ทําให้จติ ใจมีอาหารหล่อเลี้ยง มี
ความอิม่ หนําสําราญใจ ไม่ตอ้ งไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอก ทีห่ ามาได้มากน้อยเพียงไร
ก็ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอิม่ หนําสําราญใจ
แต่กลับทําให้เกิดความหิวโหยความอยาก
เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ให้ความอิม่ เอิบกับใจได้ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล
หรือเป็ นวัตถุต่างๆ เวลาได้มาใหม่ๆก็จะดีอกดีใจ แต่พอสักระยะหนึ่งก็อยากจะได้สง่ิ
ใหม่ๆอีก เช่นวันนี้ได้ของขวัญ พรุ่งนี้ก็อยากจะได้สง่ิ ใหม่ๆอีก ไม่วา่ จะได้มามากน้อย
เพียงไร จะไม่ให้ความอิม่ ความพอ ความสุขทีแ่ ท้จริงแก่ใจ นอกจากการทําความดี
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เสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผูอ้ น่ื มีอะไรเหลือกินเหลือใช้ เห็นผูอ้ น่ื เดือดร้อนขาด
แคลน ก็ควรช่วยเหลือ จะทําให้มคี วามสุขความอิม่ ใจ
ถ้าอยากจะได้พร ไม่ตอ้ งไปขอจากผูใ้ ด เพราะพรทีแ่ ท้จริงอยู่ทต่ี วั เรา อยู่ทก่ี ารกระทํา
ของเรา ถ้าทําดีแล้ว สิง่ ต่างๆทีป่ รารถนา ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลาย ก็จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่
มีอะไรมาขัดขวางได้ เช่นพระพุทธเจ้าทีท่ รงประพฤติปฏิบตั บิ าํ เพ็ญอยู่ในศีลในธรรม จน
บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาพุทธเจ้า เป็ นผลทีท่ รงได้รบั ทีไ่ ม่มใี ครมอบให้กบั พระองค์ได้
ไม่มใี ครแย่งจากพระองค์ได้ เพราะเป็ นหลักของธรรมชาติ เป็ นกฎแห่งกรรม ทําดีได้ดที าํ
ชัว่ ได้ชวั ่ อยู่ตรงนี้เท่านัน้ ไม่ได้อยู่ทต่ี รงไหน ไม่ได้อยู่ทค่ี นนัน้ ทีค่ นนี้ อยู่ทต่ี วั เรา จึงต้อง
ทําความดีกนั อยู่เสมอ ถ้าไม่รู้วา่ การกระทําความดีมอี ะไรบ้าง ก็ตอ้ งศึกษา เข้าวัดฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ให้รู้จกั เรื่องผิดถูกดีชวั ่ ต่างๆ เพราะถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั ก็จะ
เป็ นเหมือนคนตาบอด เดินไปไหนมาไหนก็จะไม่รู้วา่ ไปถูกทิศถูกทางหรือไม่ ไปถึง
จุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการจะไปหรือไม่ แต่ถา้ มีคนนําทางหรือถ้าลืมตาขึ้นมาได้ ก็จะ
ไปถึงได้ ใจของเราถ้ายังไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็
จะเป็ นใจทีม่ ดื บอด ทีจ่ ะต้องทําให้สว่าง ให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ เกิดความฉลาด ด้วย
การศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม อย่างในวันนี้ได้มาฟังกัน วันนี้รู้แล้วว่า การทีจ่ ะได้พรที่
ประเสริฐคือความสุขและความเจริญนัน้ อยู่ทต่ี วั เรา อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา อยู่ทก่ี าร
กระทําความดี ละการกระทําความชัว่ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ทัง้ หลาย
ให้หมดไปจากจิตจากใจ
เมือ่ รู้แล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็จะไม่เกิดผลตามมา เหมือนกับมีอาหารตัง้ ไว้อยู่
ข้างหน้า แต่ไม่รบั ประทาน ประโยชน์ของอาหารก็จะไม่เกิด ต่อให้นงั ่ ดูอาหารไปอีก ๑๐
ปี ความอิม่ ก็จะไม่เกิดจากการนัง่ ดูอาหาร ฉันใดการได้ยนิ ได้ฟงั คําสังสอน
่
ทีป่ ระเสริฐ
ของพระพุทธเจ้าก็ดี ของครูบาอาจารย์ก็ดี ของพ่อแม่ ของผูห้ ลักผูใ้ หญ่ก็ดี ถ้าไม่นาํ เอา
ไปปฏิบตั ิ ผลก็จะไม่เกิด จึงต้องฟัง แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วผลก็จะเกิด
ขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่มใี ครสามารถขัดขวาง ไม่ให้ผลทีเ่ กิดจากการทําความดีปรากฏ
ขึ้นมาได้ นอกจากใจร้อนไปหน่อย ทําเพียงนิดหน่อย ก็อยากจะได้ผลมากมายก่ายกอง
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อย่างนี้ผลก็ยงั ไม่เกิดขึ้น เพราะเหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้ารับประทานเพียงคํา
สองคํา จะให้เกิดความอิม่ ขึ้นมาทันทีย่อมเป็ นไปไม่ได้ ต้องรับประทานไปเรื่อยๆ ตัก
อาหารเข้าปากไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะอิม่ ขึ้นมาเอง ฉันใดการทําความดีก็เป็ นอย่างนัน้
ต้องทําอยู่เรื่อยๆ ต้องไม่หวังให้ผูอ้ น่ื รับรู้ ให้แสดงความยินดีช่นื ชม เพราะไม่ใช่ผล ถ้า
ทําความดีเพราะอยากจะให้คนอืน่ รู้ พอเขาไม่รบั รู้หรือทําเป็ นไม่รู้ เราก็เสียใจ เลยไม่ได้
ผลคือความสุขจากการทําความดี ทีต่ อ้ งทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทนจาก
ผูร้ บั ทําเพือ่ ให้เขาได้รบั ประโยชน์ได้รบั ความสุข แล้วเราจะได้รบั ความสุขใจ ได้เป็ นคนที่
ดีข้นึ สูงขึ้น นี่ต่างหากคือผลของการกระทํา ทําแล้วไม่หวังสิง่ ตอบแทนจากผู ้รับ
เหมือนกับมาทําบุญกับพระในวันนี้ ไม่ตอ้ งให้พระขอบอกขอบใจ ชื่นชมยินดี เพราะการ
กระทําของเรามีผลอยู่ในตัวแล้ว จะมีใครรู้หรือไม่ก็ตาม ดังทีใ่ นหลวงทรงตรัสสอนให้
ปิ ดทองหลังพระกัน
แม้จะไม่มใี ครเห็น เพราะเป็ นการกระทําทีด่ ี ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ตอ้ ง
ให้คนอืน่ ให้รางวัล เพราะสูค้ วามสุขใจทีไ่ ด้จากการทําความดีไม่ได้ ดังนัน้ เวลาทําอะไร
ขอให้ดูทใ่ี จเป็ นหลัก ดูผลทีจ่ ะเกิดขึ้นทีใ่ จ ถ้ามีความอิม่ เอิบใจ มีปีติ มีความสุข มีความ
สบายใจ นัน่ แหละคือการกระทําทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ทีด่ ี ทีค่ วรทําอยู่เรื่อยๆ ใน
โอกาสของการเริ่มต้นปี ใหม่น้ ี จึงควรตัง้ สัจจาธิษฐาน ทําในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีค่ ดิ ว่าพอจะทํา
ได้ไปตลอด หรือละเว้นสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีเ่ ห็นว่าไม่ดี ทีส่ ร้างความเสือ่ มเสีย สร้างความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ถ้าทําได้แล้ว รับรองได้ว่าชีวติ จะดีข้นึ มีความสุขมีความเจริญมากขึ้น
ในวันเริ่มต้นปี ใหม่น้ ี ขอฝากพรทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย ๓
ประการด้วยกันคือ ๑. ทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ๒. ละการกระทําบาปทัง้ ปวงเสีย
๓. ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป
ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพือ่ สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม เพือ่ ความสุขความเจริญ ทีจ่ ะเป็ นผล
ตามมา จึงขอฝากเรื่องราวทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ให้นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่
ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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ความหลงเป็ นต้นเหตุ
๒ มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันหยุด เนื่องจากวันขึ้นปี ใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ ทางราชการจึงให้หยุดชดเชย
๑ วัน ญาติโยมเลยใช้โอกาสนี้มาบําเพ็ญบุญกุศล มาทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม เพือ่ ความร่มเย็น
เป็ นสุขและความเจริญ ทีอ่ ยู่ทก่ี ารกระทําของเราเท่านัน้ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน ทําดีได้ดี ได้
ความสุขได้ความเจริญ ทําชัว่ ได้ชวั ่ ได้ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย เป็ นหลักตายตัว ไม่วา่
จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สอนหรือไม่ก็ตาม ความจริงย่อมเป็ นอย่างนัน้ ผูก้ ระทําย่อม
ได้รบั ผลจากการกระทํา ไม่ตอ้ งมีใครมารับรองว่า ทําแล้วจะได้อย่างนัน้ จะได้อย่างนี้
เพราะเป็ นหลักตายตัว เป็ นหลักของธรรมชาติ ถ้าต้องการความสุขและความเจริญ ก็
ต้องหมันทํ
่ าความดีกนั เมือ่ ทําแล้วสิง่ ทีจ่ ะได้รบั ทันทีก็คอื ความสุขใจ อย่างวันนี้เรามา
ทําบุญทําทานกัน เราก็มคี วามสุขใจอิม่ เอิบใจ เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั ส่วนความ
เจริญก็ได้เกิดขึ้นกับจิตใจแล้ว ได้พฒั นาสูงขึ้น เป็ นจิตทีด่ ขี ้นึ เวลาไปเกิดใหม่ก็จะได้ภพ
ชาติทด่ี กี ว่าปัจจุบนั นี้คอื ความหมายของความสุขและความเจริญ ไม่ได้เจริญด้วยลาภ
ยศสรรเสริญสุข บางคนคิดว่าทําความดีแล้วจะรํา่ รวย ได้ตาํ แหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ
มีคนสรรเสริญยกย่อง ซึง่ ไม่ใช่ผลทีเ่ กิดจากการกระทําความดีโดยตรง แต่อยู่ทจ่ี ติ ใจทีม่ ี
ความร่มเย็นเป็ นสุขและสูงขึ้น มีคุณธรรมความดีงามมากขึ้น จนถึงจุดสูงสุด เช่นจิตของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เรามาวัดกัน เพราะความดี
งามเป็ นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มคี วามสุข ความอิม่ ความเจริญ เหมือนกับดินและนํา้
ทีเ่ สริมสร้างให้ตน้ ไม้ใบหญ้าเจริญงอกงาม ถ้าไม่มดี นิ ไม่มนี าํ้ ต้นไม้ย่อมไม่เจริญเติบโต
ขึ้นมาได้ ฉันใดความสุขและความเจริญของใจก็ตอ้ งอาศัยการกระทําความดี ทีม่ อี ยู่
หลากหลายวิธีดว้ ยกัน
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หลักใหญ่ๆอยู่ทก่ี ารกระทําทางกายวาจาใจของเรา ถ้าทําไปแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่
เกิดโทษกับตนก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี ถือว่าเป็ นการกระทําความดี จะทําอะไรจึงควรพิจารณา
ให้ดกี ่อนว่าดีหรือไม่ เกิดคุณเกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษตามมา ถ้ามีแต่คุณมีแต่
ประโยชน์ไม่มโี ทษก็ทาํ ไปเลย แต่ถา้ มีทงั้ คุณและโทษก็ตอ้ งชัง่ นํา้ หนักดูวา่ ระหว่างคุณ
กับโทษอย่างไหนจะมากกว่ากัน เช่นให้เงินลูกไปโดยไม่รู้วา่ จะเอาไปซื้ออะไร ก็อาจจะ
เป็ นคุณก็ได้เป็ นโทษก็ได้ ถ้าไปซื้อยาเสพติด ซื้อบุหรี่ ซื้อสุรายาเมามาเสพ ก็จะเกิดโทษ
ได้ เวลาจะให้เงินใครไปก็ตอ้ งแน่ใจว่าจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ เช่นเอาไปจ่ายค่าเล่าเรียน
ค่าอาหาร ค่ารถไปโรงเรียน เมือ่ ทําไปแล้วก็จะมีความสุข ทีไ่ ด้ช่วยพัฒนาคนให้ดขี ้นึ ให้
สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้น แต่ถา้ ทําไปแล้วเกิดโทษก็ไม่ตอ้ งทํา เช่นให้เงินลูกซื้อบุหรี่ ซื้อสุรายา
เมา ซื้อยาเสพติด ไปเทีย่ วเล่น ซึง่ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่เป็ นการกระทําความดี
จะต้องมาทุกข์ภายหลัง เพราะเมือ่ ลูกไปเสพสุรายาเมา ยาเสพติด ก็จะมีเรื่องมีราวมี
ปัญหาต่างๆตามมา ทําให้วุน่ วายใจกังวลใจ เพราะการให้มที งั้ คุณและโทษนัน่ เอง เวลา
จะให้อะไรจึงต้องพิจารณาให้ดเี สียก่อนว่าควรจะให้อะไร นอกจากการให้แล้ว การรับใช้
สังคมรับใช้ผูอ้ น่ื ก็เป็ นการกระทําความดีเช่นกัน ถ้าไม่มเี งินทองแต่มเี วลาว่าง จะเป็ น
อาสาสมัครขององค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้ ทําประโยชน์ให้กบั สังคม
หรือจะรับใช้ผูม้ พี ระคุณเช่นบิดามารดาก็ยง่ิ ดีใหญ่ ถ้าท่านมีอายุมากไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้ ก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีข่ องลูกๆ ทีจ่ ะต้องคอยดูแลรับใช้ เป็ นการทดแทนบุญคุณที่
เคยรับใช้เราตอนทีเ่ รายังนอนแบเบาะอยู่
ตอนนัน้ เราสังพ่
่ อสังแม่
่ ทาํ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
อยากจะเข้าห้องส้วมก็รอ้ ง ก็ตอ้ งพาเราไปถ่าย อยากจะกินข้าวก็รอ้ ง ก็เอาข้าวมาให้กนิ
เจ็บท้องปวดหัวก็รอ้ ง ก็พาไปหาหมอหายา จนเจริญเติบโตขึ้นมา ก็เพราะความเมตตา
กรุณาของคุณพ่อคุณแม่นนั ่ เอง เมือ่ คุณพ่อคุณแม่มอี ายุมาก ก็จะเป็ นเหมือนตอนทีเ่ รา
เป็ นเด็ก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เวลาหิวก็ตอ้ งอาศัยเราเป็ นผูห้ าอาหารมาให้ เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งให้เราพาไปหาหมอ เวลาอยากจะออกไปข้างนอกก็ตอ้ งให้เราพาไป
เป็ นการกระทําความดีเช่นเดียวกัน เพราะทําแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ทงั้ ๒ ฝ่ าย ผู ้
ได้รบั ก็มคี วามสุข ความปี ติ ความปลื้มใจ ความภูมใิ จ ทีม่ ลี ูกทีด่ ี เราก็มคี วามสุข ความ
ปี ติ ความภูมใิ จ ทีไ่ ด้เป็ นคนดี ได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดา อย่าปล่อยให้ท่านตาย
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ไปเสียก่อน แล้วค่อยมาทําบุญกรวดนํา้ อุทศิ ให้กบั ท่าน บุญทีอ่ ทุ ศิ ไปนัน้ ได้เพียงเสี้ยว
เดียว ไม่เหมือนกับบุญทีท่ าํ ในขณะทีท่ ่านมีชวี ติ อยู่ ทํา ๑๐๐ ก็ได้ทงั้ ๑๐๐ เลยแต่ถา้
ทําบุญอุทศิ ทํา ๑๐๐ อุทศิ ไปได้เพียงเสี้ยวเดียว เพียงหนึ่งในร้อยเท่านัน้ เอง แล้วก็มาร้อง
ห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทีหลัง ว่าไม่ได้ทาํ ความดีให้กบั คุณพ่อคุณแม่เลย ร้องไปก็ไม่
เกิดประโยชน์อะไร เป็ นการแสดงละครให้คนอืน่ ดูเสียมากกว่า ถ้าอยากจะทดแทน
บุญคุณให้กบั คุณพ่อคุณแม่ ก็ตอ้ งทําในตอนทีท่ ่านยังมีชวี ติ อยู่ แม้ท่านอายุยงั ไม่มากยัง
ไม่แก่ เราก็ทาํ ได้ช่วยเหลือท่านได้
มีงานมีการอะไรพอทีจ่ ะช่วยทําได้ ก็ช่วยทําไป อย่าทําแต่สง่ิ ทีอ่ ยากทํา ไปเทีย่ ว ไปกิน
ไปดืม่ ไปเล่นกับเพือ่ นกับฝูง ต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ทต่ี อ้ งลําบากลําบนหาเงินหาทอง
มาเลี้ยงดูเรา ควรแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ เวลาท่านสังสอนก็
่
ควร
น้อมรับด้วยความเคารพ เวลาท่านว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ควรแสดงอาการไม่พออกไม่
พอใจ ควรตัง้ สติฟงั คิดว่ากําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระ เพราะพ่อแม่เป็ นพระพรหม
เป็ นพระอรหันต์ของลูก เป็ นครูบาอาจารย์ของลูก เวลาคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรก็ควร
ตัง้ ใจฟัง ถ้าพนมมือรับฟังได้ดว้ ยยิง่ ดีใหญ่ ท่านจะพูดอะไรก็ไม่ตอ้ งแสดงปฏิกริ ิยาอะไร
ทัง้ สิ้น จะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็รบั ฟังไว้ พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าเป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์ก็นอ้ มเอามาปฏิบตั ิ ถ้าไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์มแี ต่โทษก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ถ้า
ท่านสอนให้เป็ นคนขี้โกง ให้ลกั เล็กขโมยน้อย โกหกหลอกลวง เพราะท่านคิดว่าเป็ น
ความฉลาดเป็ นความเก่ง ถ้าอย่างนี้ก็เป็ นความคิดทีไ่ ม่ถูก เป็ นคําสอนทีไ่ ม่ถูก ก็ไม่ควร
นํามาปฏิบตั ิ แต่ไม่ใช่ฐานะของเราทีจ่ ะไปเถียงคุณพ่อคุณแม่ ว่าไม่ถูกไม่ตอ้ งไม่ดไี ม่งาม
ลูกมีหน้าทีร่ บั ฟังเท่านัน้ รับถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ทีบ่ ดิ ามารดาจะมอบให้ ไม่มหี น้าทีไ่ ป
สังสอนคุ
่
ณพ่อคุณแม่ ถ้าจะสังสอนก็
่
ตอ้ งให้คุณพ่อคุณแม่ขอร้องก่อน ถ้าถามค่อยสอน
ท่าน ถ้าไม่ถามก็ไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา ทีจ่ ะไปสังสอนคุ
่
ณพ่อคุณแม่ เป็ นบาปเป็ นกรรม ที่
ไปทําตนสูงกว่าพ่อแม่ อย่างนี้ถอื ว่าไม่รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ เป็ นคนด้อยปัญญา
นอกจากทําความดีแล้ว เราก็ตอ้ งละการกระทําความชัว่ ด้วย ไม่ใช่ทาํ ความดีและความ
ชัว่ ควบคู่กนั ไปด้วย อย่างนี้ก็จะไปไม่ถงึ ไหน เพราะความดีจะพยายามจะฉุดให้ข้นึ สูง
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ส่วนความชัว่ จะฉุดให้ลงตํา่ ก็ข้นึ ไปสูงไม่ได้ เช่นไปเป็ นอาสาสมัครรับใช้สงั คม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ฉวยโอกาสลักเล็กขโมยน้อย เวลาเก็บศพทีต่ ายตามข้างถนนเวลาเกิด
อุบตั เิ หตุ ก็ฉวยโอกาสเอาทรัพย์สนิ ของคนตายไป เอานาฬกิ า เอาแหวน เอาสร้อยไป
อย่างนี้ไม่เป็ นบุญ แต่เป็ นบาป อาศัยการทําบุญบังหน้า แต่สง่ิ ทีท่ าํ จริงๆก็คอื บาปนัน่ เอง
ไปลักขโมยของผูอ้ น่ื จึงต้องละการกระทําความชัว่ ด้วย ไม่ใช่ทาํ ความดีอย่างเดียว ความ
ดีก็ตอ้ งทํา ความชัว่ ก็ตอ้ งละ แล้วก็ตอ้ งกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไป
จากจิตจากใจด้วย เพราะเป็ นต้นเหตุของการกระทําบาปทุกชนิด ถ้าโลภก็จะทําบาปได้
เพราะเมือ่ อยากจะได้อะไรมากๆแล้ว ถ้าไม่สามารถหามาด้วยความสุจริตก็ตอ้ งหามาด้วย
วิธีทจุ ริต ไปลักไปขโมย ไปฉ้อโกง ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เราจึงต้องกําจัดความโลภ
ความโกรธ ความหลงให้ได้ ไม่เช่นนัน้ แล้วต่อให้ละเว้นการกระทําบาปได้มากน้อย
เพียงไรก็ตาม ก็จะไม่สามารถป้ องกันบาปทีจ่ ะทําในอนาคตได้ ตราบใดยังมีความโลภ
ความโกรธ ความหลงอยู่ ก็ยงั สามารถทําบาปทํากรรมได้ เราจึงต้องมาชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลง เพราะเป็ นต้นเหตุของการกระทําบาปทัง้ ปวงนัน่ เอง ถ้ากําจัดความ
โลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไปแล้ว ก็จะไม่ทาํ บาปอีกต่อไป จะทําแต่ความดี
อย่างเดียว เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีอ่ ทุ ศิ เวลาสังสอนผู
่
อ้ น่ื ให้
รู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ เพราะใจของท่านไม่มคี วามหิว ไม่มี
ความอยาก ไม่มคี วามต้องการอะไรทัง้ สิ้น เพราะมีครบบริบูรณ์แล้ว มีความสุขเต็มที่
เป็ นเหมือนนํา้ ทีเ่ ต็มแก้วแล้ว ต่อให้เทนํา้ ลงไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะจะต้องไหลล้นออกมา ฉันใดจิตของผูท้ ไ่ี ด้กาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
จนหมดสิ้นไปแล้วก็จะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นจิตทีไ่ ม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้น มีแต่ทาํ ความ
ดี ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้มคี วามสุข ให้หลุดพ้นจากความทุกข์
จึงต้องให้ความสําคัญต่อการชําระ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัวแรกทีต่ อ้ งชําระก็
คือความหลง เพราะเป็ นต้นเหตุของความโลภความโกรธ ความหลงคืออะไร คือ
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดวี า่ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เช่นเห็นการ
เสพสุรายาเมาเป็ นสิง่ ทีด่ ี เสพแล้วมีความสุข เป็ นความเห็นผิดเป็ นชอบ เพราะดืม่ สุรา
แล้วจะเกิดอาการมึนเมา แล้วก็ไปมีเรื่องมีราวมีปญั หาต่างๆ ถ้าขับรถยนต์ก็มกั จะเกิด
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อุบตั เิ หตุ ต้องตายไปก่อนเวลาทีค่ วร หรือพิกลพิการไปตลอดชีวติ ถ้าไม่ใช้ปญั ญา
พิจารณาก็จะไม่เห็น จะคิดว่าเสพสุรายาเมาเป็ นสิง่ ทีด่ ี ถ้าศึกษาจนรู้วา่ ไม่ดกี ็จะไม่อยาก
ดืม่ เมือ่ ไม่ดม่ื ก็จะไม่มปี ญั หาต่างๆตามมา เป็ นการกําจัดความโลภและความโกรธไป
พร้อมๆกัน เพราะความโกรธเป็ นสิง่ ทีต่ ามความโลภมา เวลาโลภอยากจะทําอะไร
อยากจะได้อะไร แล้วถูกขัดขวางไม่ให้ทาํ ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา อยากจะดืม่ สุราแต่
ภรรยาไม่ให้ดม่ื ก็จะโกรธภรรยา อาจจะทําร้ายภรรยา เพราะความหลงเป็ นต้นเหตุ เห็น
ว่าดืม่ สุราแล้วมีความสุขก็อยากจะดืม่ เกิดความโลภขึ้นมา เมือ่ ภรรยาห้ามไม่ให้ดม่ื ก็
โกรธภรรยาแล้วก็ทบุ ตีภรรยา เพราะไม่ได้ศึกษา ถ้าได้ศึกษาได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ก็จะรู้
จะเข้าใจ ว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทด่ี จี ริงๆ ทีใ่ ห้ความสุขจริงๆ แต่มที งั้ ดีและไม่ดปี นกันไป มี
ทัง้ สุขและทุกข์ปนกันไป ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ก็เป็ น
เช่นเดียวกัน ถ้าได้มาครอบครองเป็ นสมบัตแิ ล้ว ก็จะได้ทงั้ ความสุขและความทุกข์ปน
กันมา
ได้สามีหรือได้ภรรยามาเป็ นคู่ครอง ก็จะมีความสุขกับสามีและภรรยา เวลาแต่งงานกัน
ใหม่ๆ มีแต่ย้มิ แย้มแจ่มใสชื่นอกชื่นใจ พออยู่กนั ไปไม่นานความสุขก็หายไป มีความ
ทุกข์ตามมา ทีเ่ กิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันขัดใจกัน เป็ นห่วงเป็ นใยกัน ทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลง ตอนแต่งงานกันใหม่ๆ ก็ดไี ปหมด ต้องการให้ทาํ อะไรก็ทาํ ให้หมด แต่เมือ่
อยู่กนั ไปนานๆแล้วก็เปลีย่ นนิสยั ไป เคยรับใช้เคยทําอะไรให้ก็ไม่ทาํ นอกจากไม่ทาํ แล้ว
ยังกลับมาใช้เราอีก ถ้าได้พจิ ารณาดีแล้วก็จะไม่อยากแต่งงาน จะไม่อยากมีคู่ อยู่ตวั คน
เดียวดีกว่า ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั ใคร ไม่ตอ้ งไปห่วงไปกังวล ไม่ตอ้ งไปเกลียดไปโกรธเขา
เวลาทีถ่ ูกขัดใจ เป็ นความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่มองไม่เห็น เพราะไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คิดไม่เป็ น พิจารณาไม่เป็ น เวลา
อยากจะได้อะไรต้องการอะไร จะเห็นแต่ส่วนทีด่ แี ต่ส่วนทีไ่ ม่ดจี ะมองไม่เห็น เพราะความ
หลงเป็ นอย่างนี้ จะเห็นแต่สง่ิ ทีด่ ี ไม่เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดที ม่ี ปี นอยู่ดว้ ย ชีวติ ของเราจึงมีความสุข
และความทุกข์คละเคล้ากันไป ส่วนใหญ่จะเป็ นความทุกข์เสียมากกว่าความสุข เป็ น
เหมือนกับนํา้ ตาลเคลือบยาขมนัน่ เอง เวลาอมไปใหม่ๆก็มคี วามหวานดี พอนํา้ ตาล
ละลายไปหมดแล้ว ก็เหลือแต่ความขม ฉันใดสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้มาใหม่ๆก็จะมีแต่ความสุข
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ต่อไปก็จะมีแต่ความขมขืน่ มีแต่ความทุกข์ แต่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ ก็เลยต้องทนอยู่ไป
เพราะไม่ฉลาดนัน่ เอง
ถ้าได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนแล้ว
จะรู้วา่ มีความสุขอีกอย่างหนึ่งทีด่ กี ว่า
ความสุขทีม่ อี ยู่กนั คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทํา
ความดี ละบาป กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ เป็ น
ความสุขทีเ่ ลิศและประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้สมั ผัส ได้
ครอบครองเป็ นสมบัติ เราก็สามารถนํามาเป็ นสมบัตขิ องเราได้ แต่ถา้ ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่รู้จกั ความสุขแบบนี้ แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าทางเก่าที่
เราเดินอยู่เป็ นทางทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ ถ้าอยากจะพบกับความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์
เจือปนอยู่เลย ก็ตอ้ งมาทางนี้ เริ่มต้นด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
แล้วก็ปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆสัก
ครึ่งชัว่ โมงสักชัว่ โมงหนึ่ง ก็จะทําให้จติ ใจสงบเย็นสบาย หรือจะกําหนดพุทโธๆ บริกรรม
พุทโธๆไปในใจก็ได้ ถ้าไม่อยากจะสวดมนต์ นัง่ ขัดสมาธิตงั้ ตัวให้ตรง หาทีส่ งบ ไม่มี
อะไรมารบกวน แล้วก็มสี ติให้รู้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆ อย่าปล่อยให้จติ ไปคิด
เรื่องราวต่างๆ เวลาไปคิดก็ตอ้ งดึงกลับมาหาพุทโธๆ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็
จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสบาย มีความปี ติ มีความ
อิม่ มีความพอ จะทําให้หูตาสว่างขึ้น เริ่มเห็นแล้วว่ายังมีความสุขอีกแบบหนึ่ง ทีด่ กี ว่า
ความสุขทีม่ อี ยู่ ความสุขทีไ่ ด้จากการไปดืม่ ไปกิน ไปดู ไปฟัง ไปเทีย่ ว ไปเล่น ความสุข
แบบนี้ได้สมั ผัสมามากพอแล้ว แต่ไม่เคยทําให้อม่ิ ให้พอเลย
ต่างกับความสุขทีเ่ กิดจากการทําจิตใจให้สงบ ทีม่ คี วามอิม่ มีความพอ เมือ่ ได้สมั ผัสกับ
ความสุขแบบนี้แล้ว ความสุขชนิดอื่นๆทีเ่ คยสัมผัสมาจะหมดคุณค่าไป จะไม่มี
ความหมายอีกต่อไป จะเป็ นเหมือนกับก้อนอิฐก้อนกรวดทีไ่ ม่มคี ุณค่าอะไร ส่วน
ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการทําจิตใจให้สงบจะเป็ นเหมือนเพชรนิลจินดา ถ้าได้สมั ผัสกับ
ความสุขแบบนี้แล้วก็จะมุง่ สู่ความสุขแบบนี้ อยากจะให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป จะเข้าวัดบ่อยขึ้น
ทําบุญมากขึ้น รักษาศีลมากขึ้น อาจจะออกบวชปฏิบตั ธิ รรมไปเลย สละชีวติ ของฆราวาส
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ไป เพราะเห็นว่ามีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ความสุขทีแ่ ท้จริง
ต้องเกิดจากชีวติ ทีเ่ รียบง่ายทีส่ งบ ไม่วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ถ้ายังมีสมบัติ มีข ้าวของ
เงินทอง มีบริษทั มีบริวาร ก็จะหาความสงบสุขไม่ได้ เพราะเป็ นต้นเหตุของความวุน่ วาย
ใจนัน่ เอง ทุกวันนี้ทท่ี กุ ข์ทว่ี ุน่ วายใจ ก็เพราะเรื่องราวเหล่านี้ ทุกข์กบั สามี ทุกข์กบั ภรรยา
ทุกข์กบั ลูก ทุกข์กบั สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทุกข์กบั ภารกิจการงานต่างๆ แต่ก็ไม่รู้จกั หา
ทางออกกัน เพราะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะกันนัน่ เอง ถ้าเราฟังธรรมะเรื่อยๆแล้ว จะเห็น
ทางออก จะถามตนว่าทําไมต้องทนอยู่กบั ความทุกข์แบบนี้ ในเมือ่ มีความสุขทีแ่ ท้จริงรอ
เราอยู่ เมือ่ ถึงจุดนี้แล้วก็จะตัดสินใจสละสมบัตขิ ้าวของเงินทอง บริษทั บริวารต่างๆ ได้
อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงสละราชสมบัตแิ ล้วก็ออกบวช จนได้
บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าในทีส่ ุด นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราสามารถให้กบั เราได้ ถ้าหมันมาวั
่ ด มาทําบุญ
ทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม จึงขอฝากสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ใน
วันนี้ไปพินิจพิจาณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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อาทิตย์น้ ีเป็ นอาทิตย์แรกของปี ใหม่ เป็ นเวลาทีด่ สี าํ หรับการเริ่มต้นใหม่ ทําสิง่ ใหม่ๆที่
ดีกว่าทีเ่ คยทํามา ทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้ชวี ติ จิตใจของเราไปถึงจุดทีต่ อ้ งการกัน คือไปสู่ความอิม่
ความพอ พ้นจากความวุน่ วายใจทัง้ หลาย แต่เราสามารถไปกันได้ถา้ เปลีย่ นพฤติกรรม
เปลีย่ นการกระทําของเรา เพราะการกระทําของเราเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ผลทีป่ รารถนา
เหตุทย่ี งั ไม่ได้พบกับผลทีป่ รารถนาก็เพราะทําไม่ถูก ถ้าเป็ นการเดินทางก็เดินผิดทาง
แทนทีจ่ ะขึ้นเหนือกลับลงใต้ จึงไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง เราจึงต้องมาทําใหม่ เปลีย่ น
การดําเนินชีวติ ของเราใหม่ วิธีเก่าทีไ่ ม่ดกี ็ตอ้ งกําจัดไปตัดไป วิธีทด่ี กี ็ทาํ ให้มากยิง่ ขึ้นไป
เพราะการจะไปถึงความอิม่ ความพอ ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย ก็ตอ้ งทําทัง้
ความดีและละความชัว่ ต้องกําจัดความโลภความโกรธความหลงทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้น
ไป นี้คอื ภารกิจของพวกเรา ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ต้องพยายามทํา
ทัง้ ๓ ประการนี้คอื ๑. ทําความดี ๒. ละบาป ๓. กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ให้หมดไปจากจิตจากใจ จะทําได้ก็ตอ้ งมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเหลือ ให้ได้ทาํ ในสิง่ ที่ดที ่ี
งาม มีอยู่ ๔ ประการด้วยกันคือ ๑. ฉันทะ ความยินดี ๒. วิริยะ ความพากเพียร ๓. จิต
ตะ ความตัง้ มัน่ จดจ่อ ๔. วิมงั สา การใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผล เราจึงต้องสร้าง
เครื่องมือนี้ข้นึ มาให้ได้ เมือ่ มีแล้วสิง่ ทีต่ อ้ งทําก็จะง่ายดาย เหมือนกับเวลาเปลีย่ นยางรถ
เวลายางแตก ถ้าไม่มเี ครื่องไม้เครื่องมือเลย ก็จะไม่สามารถเปลีย่ นได้ มีมอื เปล่าๆอย่าง
เดียว คงจะยกรถให้ลอยขึ้นแล้วถอดล้อออกมาเปลีย่ นยางใหม่ คงจะทําไม่ได้ ต้องมี
เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
ฉันใดการจะยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย ให้มแี ต่ความอิม่ มีแต่ความพอ มีแต่
ความสุขตลอดเวลาก็เช่นเดียวกัน ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้
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สร้าง ฉันทะ ความยินดีในการกระทําความดีทงั้ หลาย ในการละบาปทัง้ หลาย ในการ
กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงทัง้ หลาย ความยินดีจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ลอง
สังเกตดูเวลาทีเ่ รายินดีกบั สิง่ หนึ่งสิง่ ใด มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไร ก็เพราะเรารู้วา่ มันดี
ของบางอย่างเราไม่รู้วา่ มันดี แต่พอได้รบั ความรู้จากผูอ้ น่ื เช่น พ่อแม่สอนเราว่าสิง่ นัน้ ดี
นะสิง่ นี้ดนี ะ เวลาพ่อแม่ให้เงินทองกับเรา พ่อแม่ก็บอกว่าเงินทองนี้ดนี ะลูกเก็บไว้ใช้ได้
เมือ่ ลองเอามาใช้ดู ก็ได้ประโยชน์ได้สง่ิ ต่างๆทีต่ อ้ งการ เราก็เห็นคุณค่าของเงินทอง ว่า
เป็ นสิง่ ทีด่ ี เราก็มฉี นั ทะ ยินดีทจ่ี ะหาเงินหาทองมาเก็บไว้ เอามาใช้ ฉันใดการกระทํา
ความดี ละบาป กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เป็ นเหมือนเงินทองเหมือนกัน
แต่เป็ นเงินทองภายในใจ เรียกว่าทรัพย์ภายใน ซึง่ มีคุณค่ายิง่ กว่าทรัพย์ภายนอก ทีต่ ่อ
ให้มมี ากน้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ใจได้ เพียงแต่ช่วยให้อยู่อย่างสุข
อย่างสบายในด้านปัจจัย ๔ เท่านัน้ เอง มีบา้ นอยู่ มีอาหารรับประทาน มียารักษาโรค มี
เสื้อผ้าใส่ อยากจะไปไหนก็ไปได้ อยากจะทําอะไรก็ทาํ ได้ อยากจะซื้ออะไรก็ซ้อื ได้ แต่สง่ิ
เดียวทีท่ รัพย์ภายนอกทําไม่ได้ก็คอื กําจัดความทุกข์ความวุน่ วายใจ มีแต่ทรัพย์ภายใน
เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถกําจัดได้ ทรัพย์ภายในจึงมีคุณค่ายิง่ กว่าทรัพย์ภายนอก เป็ นล้านเท่า
เลยทีเดียว ทรัพย์ภายในจะติดกับใจไปตลอด ไม่มใี ครสามารถพรากจากเราไปได้
ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอก มีอยู่แล้วก็หมดไปได้ ตายไปก็ตอ้ งจากกันไป เอาติดตัวไป
ไม่ได้ ต้องทิ้งให้คนอืน่ ไว้ แต่ทรัพย์ภายในจะติดกับใจเราไปตลอด ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน จะ
ตายหรือจะเป็ นก็จะอยู่กบั ใจเสมอ จะดูแลรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้วนุ่ วาย ไม่ให้เศร้า
โศกเสียใจ ไม่ให้กลัว ไม่ให้กงั วล เป็ นความสามารถของทรัพย์ภายใน ถ้าหมันศึ
่ กษา
ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เข้าหาพระสุปฏิปนั โน พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีไ่ ด้
ทําความดี ได้ละบาป ได้กาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลงจนหมดสิ้นไปแล้ว ถ้าได้
ยินได้ฟงั จากท่านอยู่เรื่อยๆ ก็จะเห็นคุณค่าของทรัพย์ภายในยิง่ กว่าทรัพย์ภายนอก เมือ่
เห็นแล้วก็จะมีฉนั ทะ มีความยินดีทจ่ี ะสะสมทรัพย์ภายในขึ้นมาด้วยการปฏิบตั ิ ใน
เบื้องต้นจึงต้องสร้างความยินดีให้เกิดขึ้น ด้วยการได้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้ ผูท้ ร่ี ู้คุณค่าของ
ทรัพย์ภายใน เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั อยู่บ่อยๆ เหมือนกับทีพ่ ่อแม่สอนเรื่องคุณค่าของทรัพย์
ภายนอกแล้ว ก็ลองเอามาปฏิบตั ดิ ู เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นมาในใจ เวลาทํา
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ความดีก็จะมีความสุข มีความอิม่ เอิบใจ เวลาต่อสูจ้ นชนะการทําบาปได้ ก็มคี วามภูมใิ จ
มีความปลอดภัย มีความสบายใจ เวลาทีก่ าํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ จิตใจ
ก็จะสงบเย็นสบาย ไม่วนุ่ วาย ต่างกับเวลาทีม่ คี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ใจจะร้อน
เป็ นไฟ อยากจะได้อะไรก็จะนัง่ ไม่ตดิ เลยต้องวิง่ ต้องเต้นต้องหามาให้ได้ เวลาโกรธก็
เช่นเดียวกัน ต้องแสดงฤทธิ์ของความโกรธออกมาให้ได้ เวลาหลงก็งมงายจนไม่รู้ผดิ ถูก
ดีชวั ่
เช่นคนหลงติดยาเสพติด หลงเล่นการพนัน หลงเทีย่ วกลางคืน หลงเสพสุรายาเมา ก็เป็ น
อย่างนัน้ ทําให้ตดิ งอมแงมไปเลย ไม่ดูเหตุไม่ดูผล ถ้าหลงแล้วต้องว่าดีทงั้ นัน้ ทัง้ ๆที่
กําลังทําลายชีวติ ให้สนั้ ลงไป ก็มองไม่เห็น ความหลงเป็ นอย่างนี้ ถ้ากําจัดได้ก็จะพบกับ
ความสุขความสบาย จึงควรต่อสูก้ บั ความหลง ถ้าติดสุรายาเมาก็ลองเลิกดู ถ้าติดเทีย่ ว
กลางคืนก็ลองเลิกเทีย่ วดู ถ้าติดการพนันก็ลองเลิกดู ดูซวิ า่ ผลจะเป็ นอย่างไร คนทีไ่ ม่
ติดสบายกว่าตัง้ เยอะแยะ เรากลับมองไม่เห็น เพราะความหลงมันปิ ดตาปิ ดใจเรา ไม่ให้
เห็นโทษของอบายมุขต่างๆ จึงควรศึกษาและปฏิบตั ดิ ูเมือ่ ได้ปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นผล เราก็
จะมีวิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร เพราะรู้วา่ ทําแล้วได้ประโยชน์ ก็ไม่ตอ้ งบังคับกัน
เหมือนกับทํางานแล้วได้เงินได้ทองมาเป็ นกอบเป็ นกํา ก็ไม่ตอ้ งให้ใครบังคับไปทํางาน จะ
ตื่นแต่เช้าทํางานตลอด ๗ วันเลย เพราะทําแล้วได้เงินได้ทอง มีกาํ ลังจิตกําลังใจ มีความ
ขยันหมันเพี
่ ยรขึ้นมาเอง และจะทําไปจนกว่างานจะสําเร็จลุลว่ งไป ด้วยจิตใจจดจ่อคือ
จิตตะ คุณธรรมลําดับที่ ๓ จะไม่อยากไปทําอย่างอืน่ อยากจะทําแต่ความดี อยากจะละ
บาป อยากจะกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง เหมือนกับคนทีท่ าํ มาหากินจน
รํา่ รวย ก็ไม่อยากจะทําอย่างอืน่ อยากจะหาเงินหาทองให้รวยยิง่ ๆ ขึ้นไป หรือคนทีม่ ี
อํานาจก็จะไม่อยากจะทําอะไรอย่างอืน่ ก็อยากจะทําให้มอี าํ นาจมากเพิม่ ขึ้นไป รักษา
อํานาจทีม่ อี ยู่ไม่ให้หลุดลอยไป เรียกว่าจิตตะ ใจมีความจดจ่อ มีความแน่วแน่ตงั้ มัน่ กับ
การกระทําในสิง่ ทีป่ รารถนาด้วยวิมงั สา ใคร่ครวญด้วยเหตุผลว่าทําอย่างไรถึงจะรวยขึ้น
กว่าเดิม ทําอย่างไรถึงจะมีอาํ นาจมากกว่าเดิม ทําอย่างไรถึงจะมีทรัพย์ภายในมาก
กว่าเดิม ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว รับรองได้วา่ ไม่วา่ จะทําอะไร ในทางโลกก็ดี
เช่นแสวงหาทรัพย์ภายนอก แสวงหาอํานาจวาสนาบารมี หรือในทางธรรมก็ดี แสวงหา
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ทรัพย์ภายใน ก็จะไม่อยู่เหนือวิสยั ของเราไปได้ถา้ มีฉนั ทะความยินดี
พากเพียร จิตตะความจดจ่อ วิมงั สา การใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผล

วิริยะความ

ไม่วา่ จะทําอะไรควรมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่ กําลังดําเนินไปตามทางที่
ต้องการไปหรือไม่ กําลังทําความดีหรือไม่ ละบาปหรือไม่ ละอบายมุขต่างๆหรือไม่
กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่หรือไม่ นี้คอื สิง่ ทีค่ วรถามตัวเราเสมอ ทุกครัง้
ทีจ่ ะทําอะไร จะพูดอะไร คิดอะไร เช่นคิดจะไปเทีย่ ว ก็ตอ้ งถามว่าไปดีไหม เกิดคุณเกิด
ประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ไม่ตอ้ งไป ไปเล่นการพนันดีหรือไม่ ถ้าไม่
ดีมแี ต่ผลเสียก็ไม่ไป ไปยิงนกตกปลา ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เป็ นบาปหรือไม่ ถ้าเป็ น
บาปก็ตอ้ งไม่ทาํ อยากจะได้สง่ิ ต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น เช่นมีบา้ นอยู่หลังหนึ่งแล้ว ก็ยงั อยากจะ
ได้อกี หลัง อยากจะได้อกี สองหลัง มีรถอยู่คนั หนึ่งแล้วก็อยากจะได้อกี คันสองคัน มี
ภรรยามีสามีอยู่แล้วก็ยงั อยากจะได้เพิม่ ขึ้นมาอีก อย่างนี้ดหี รือไม่ มีความจําเป็ นหรือไม่
สร้างความสุขให้มากขึ้นหรือสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้มากขึ้น
ต้องใช้ปญั ญา
แยกแยะ ใช้เหตุใช้ผล อย่าทําตามอารมณ์เพราะจะไม่มที ส่ี ้นิ สุด อารมณ์ก็คอื ความอยาก
นัน่ เอง เห็นอะไรชอบก็อยากได้ พอได้มาแล้วก็เบือ่ แล้วก็อยากจะได้ใหม่ ได้มาใหม่แล้ว
ก็เบือ่ อีก ก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มขี อบ ไม่มเี ขต ไม่มฝี งั ่ ไม่มฝี า แต่ถา้ อยากตาม
เหตุตามผล จะมีขอบมีเขต ต้องการอะไรก็ตอ้ งมีเหตุผล ว่าจําเป็ นไหม เพราะถ้าจําเป็ นก็
หามาได้ เมือ่ ได้มาครบแล้วก็จะไม่อยากอีก เช่นต้องมีบา้ นอยู่อาศัย พอมีบา้ นแล้วก็ไม่
จําเป็ นต้องไปมีอกี หลังสองหลัง มีเสื้อผ้าพอใส่หรือยัง เต็มตูห้ รือยัง หรือต้องหาตูม้ าเก็บ
ไว้อีกสองสามใบ อย่างนี้ก็เกินเหตุเกินผล
ร่างกายก็มอี ยู่ร่างเดียว ใส่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ทลี ะชุดเท่านัน้ เอง ลองเปิ ดตูด้ ูซวิ า่ เสื้อผ้าทีไ่ ม่ได้
ใส่มาตัง้ ๖ เดือนตัง้ ปี หนึ่งแล้ว มีอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายผูอ้ น่ื ดีกว่า อย่า
เก็บไว้ให้เกะกะรกบ้านรกช่อง ไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาไปทําบุญทําทาน ช่วยเหลือ
เพือ่ นมนุษย์ทต่ี กทุกข์ได้ยาก ไม่มเี สื้อผ้าใส่ จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ ทําให้เรามีความสุข
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เสื้อผ้าก็มคี วามสุข เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถทํากันได้ ถ้าใช้สติใช้ปญั ญากันสักหน่อย
อย่าไปเสียดายข้าวของเงินทองต่างๆ พิจารณากันบ้างว่า เกิดมาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตาย
49

จากโลกนี้ไป จะตายเมือ่ ไรก็ไม่มใี ครรู้ ไม่มใี ครรับประกันได้ ว่าจะตายตอนอายุ ๙๐
หรือตอนอายุ ๑๕, ๒๐, ๓๐ ก็ได้ ไม่มใี ครรู้ จึงอย่าประมาท รีบขวนขวายสร้างความดี
งามทัง้ หลาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนให้
่
กระทํากันเทอญ เพราะเป็ นทรัพย์ภายใน
แปลงทรัพย์ภายนอกให้มาเป็ นทรัพย์ภายใน เมือ่ มีทรัพย์ภายในแล้วก็จะติดตัวไปกับเรา
ไปอยู่ทไ่ี หนก็จะสุขจะสบาย ไม่อดอยากขาดแคลน อย่างทีพ่ วกเราทัง้ หลายมาเกิดในชาติ
นี้ อยู่กนั อย่างสุขอย่างสบาย มีข ้าวของใช้อย่างพอเพียง ก็เพราะในอดีตเราได้สะสมไว้
นัน่ เอง ได้ทาํ บุญทําทานอย่างสมํา่ เสมอ ทานจึงส่งให้เราได้อยู่ดกี นิ ดีแล้วก็ส่งให้เรามา
ทําบุญต่ออีก บุญทีเ่ คยทําไว้ติดเป็ นนิสยั มา ทําให้ชอบทําบุญอยากจะทําบุญ แต่คนทีไ่ ม่
ชอบทําบุญไม่อยากจะทําบุญ ก็เป็ นเพราะไม่เคยทํามาก่อนในอดีตนัน่ เอง จึงไม่ตดิ เป็ น
นิสยั มา ถ้าทําก็เฉพาะเวลาจําเป็ น เช่นเพือ่ นฝูงจัดงานทําบุญเชิญมา มีงานบวชก็มา มี
งานวันเกิดนิมนต์พระไปสวดทีบ่ า้ นก็ไป แต่ไม่ไปเพราะมีนิสยั ติดอยู่กบั ใจ ไปเพราะ
สังคมเรียกร้องให้ไปเท่านัน้ เอง แต่คนทีไ่ ด้ทาํ บุญทําทานมาแล้ว จะติดเป็ นนิสยั จะได้รบั
อานิสงส์
จึงควรสะสมนิสยั การทําบุญให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป ถ้าปี หนึ่งมาวัดเพียงแค่ ๒, ๓ ครัง้ ก็
เพิม่ ขึ้นให้เป็ น ๒๐, ๓๐ ครัง้ บางคนมาปี ละ ๕๐ กว่าครัง้ คืออาทิตย์ละหนึ่งครัง้ ถือเป็ น
หน้าที่ เพราะทําแล้วได้รบั ประโยชน์ ได้ทงั้ ความสุขในปัจจุบนั และได้อริยทรัพย์ทจ่ี ะติด
ตัวไปเวลาทีต่ ายไปแล้ว เมือ่ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จิตใจก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ชาติน้ ที าํ บุญ
ปี ละ ๕๒ ครัง้ ชาติต่อๆไปก็จะทําบุญปี ละ ๓๖๕ ครัง้ เช่นใส่บาตรทุกวันก็ได้ จะ
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็ นเหมือนพระเวสสันดรไปในทีส่ ุด มีอะไรก็ไม่อยากจะเก็บไว้
ใครอยากจะได้อะไรก็ยนิ ดีให้ เพราะมีอยู่พอเพียงแล้ว เมือ่ ทําบุญทําทานได้ระดับพระ
เวสสันดรแล้ว พระพุทธภูมิ คือการได้ไปเกิดเป็ นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไป ก็จะไม่
ยากเย็นอะไรเลย เพราะเกิดจากการได้บาํ เพ็ญบุญบารมี ละบาป กําจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลงในแต่ละภพในแต่ละชาตินนั ่ เอง เป็ นเหตุให้ได้เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ
เป็ นพรหมอยู่เรื่อยๆ โอกาสทีจ่ ะเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก ก็มนี อ้ ยมาก ยกเว้น
บาปกรรมเก่าทีเ่ คยทําไว้แล้วยังไม่ได้แสดงผลยังไม่ส่งผล
ก็อาจจะส่งให้ไปเกิดเป็ น
เดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง แต่ถา้ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้เกิดเป็ นมนุษย์แล้ว ได้บาํ เพ็ญตามที่
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พระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ทําแต่ความดี ละการทําบาป กําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ ถ้าทําอย่างนี้แล้วจิตใจจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ภพชาติ
จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไป
เมือ่ จิตใจได้รบั การพัฒนา ได้รบั การชําระจนสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็ นจิตของพระ
อรหันต์ไปแล้ว ภพชาติคอื การเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มอี กี ต่อไป ความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากกัน ก็จะไม่มตี ามมาเพราะเกิดจาก
การเกิดนัน่ เอง เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน แต่ถา้ ไม่
เกิดก็ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ตามมา ทุกข์จงึ ไม่มีกบั ผูท้ ่ไี ม่เกิด ถ้าตราบใดยังเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั
จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่ ถ้ายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ก็ยงั ต้องเกิดอยู่
เพราะเป็ นเหตุของความเกิดนัน่ เอง เราจึงต้องมาทําความดี มาละบาป มากําจัดความ
โลภ ความโกรธ ความหลงกัน เพราะถ้าไม่ทาํ แล้วต่อให้มงมี
ั ่ ขนาดไหนก็ตาม ต่อให้มี
ฐานะสูงส่งขนาดไหนก็ตาม จะเป็ นกษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกฯ เป็ นรัฐมนตรี
เป็ นเศรษฐี ก็ยงั ไม่พน้ จากความทุกข์ ความเศร้าโศก ความกังวล ความหวาดกลัวไปได้
เพราะสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ คือทรัพย์ภายนอกไม่สามารถกําจัดความวุน่ วาย ความทุกข์ใจได้
นัน่ เอง จึงต้องสร้างทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นมาด้วยศรัทธาความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระอริยสงฆ์สาวกสังสอน
่
ว่าเป็ นสวากขาโต ภควา
ตาธัมโม เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว เป็ นธรรมทีถ่ ูกตามหลักความเป็ นจริง ทําดีได้ดที าํ
ชัว่ ได้ชวั ่ กําจัดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ จะ
ได้บรรลุถงึ พระนิพพาน จะได้ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป
เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก ได้พสิ ูจน์มาแล้ว ได้มาครอบครอง
แล้ว มีความมันใจแน่
่
วแน่ไม่สงสัย จึงเอามาเผยแผ่ให้กบั พวกเราทีย่ งั ไม่รู้ยงั ไม่เห็น เพือ่
จะได้มโี อกาสพบกับสิง่ ทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษ ทีม่ นุษย์อย่างพวกเราสามารถหยิบยืน่ ให้กบั ตัวเรา
ได้ ขอให้มคี ุณธรรมทัง้ ๔ ประการคือ ฉันทะความยินดี วิริยะความพากเพียร จิตตะ
ความจดจ่อ วิมงั สาการใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผลเท่านัน้ ถ้ามีทงั้ ๔ ประการนี้แล้ว
รับรองได้วา่ สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ ทีเ่ ราปรารถนากัน จะไม่พน้ วิสยั ของเราไปได้
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จึงขอให้สร้างคุณธรรมทัง้ ๔ นี้ให้เกิดขึ้น ด้วยการหมันศึ
่ กษา ฟังพระธรรมเทศนา พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ แล้วความยินดีก็จะเกิดขึ้น ความพากเพียรก็จะ
ตามมา การจดจ่อในการทําความดีก็จะตามมา การใช้เหตุใช้ผลก็จะตามมา การหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวงก็จะตามมา ขอให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘๔

ไม่มีอะไรตาย
๗ มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาวัดเพือ่ บําเพ็ญกิจของพุทธศาสนิกชน ทีพ่ ระบรมศาสดา พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสอนให้ปฏิบตั ิ เพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัย
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ทีฝ่ ากเป็ นฝากตายได้
เพราะถ้ามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในจิตใจแล้ว ก็จะมีเกราะคุม้ กันความทุกข์
ต่างๆ ภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ ให้เศร้าโศกเสียใจ ให้กงั วล ให้
หวาดกลัวได้ เราจึงมาบําเพ็ญตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพราะเป็ นการสร้างสรณะ
ให้กบั จิตใจนัน่ เอง สรณะทีเ่ รารู้จกั กัน ยังไม่ใช่สรณะทีแ่ ท้จริง เรารู้วา่ พระพุทธเจ้าเป็ น
เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ออกบวชบําเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี จนบรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า หลังจากนัน้ ก็ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้กบั สัตว์โลก ให้นาํ ไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ ผูม้ ศี รัทธาความเชื่อเมือ่ นําไปปฏิบตั กิ ็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ กลายเป็ น
พระสงฆ์สาวกขึ้นมา นี่คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีเ่ ป็ นสรณะภายนอก เราเพียง
รู้วา่ เป็ นอะไร แต่ยงั ไม่สามารถให้สรณะทัง้ ๓ ทีอ่ ยู่ภายนอกมาปัดเป่ า มากําจัดความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจของเราได้ เพราะสรณะทีแ่ ท้จริงต้องอยู่ในใจของเรา เกิดจากการ
ปลูกฝัง ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาปฏิบตั ิ เมือ่ นําปฏิบตั ิ
แล้ว เราก็จะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเรา เมือ่ มีแล้วความทุกข์
ทัง้ หลายก็จะถูกทําลายไปหมด เราจะไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์ไม่กงั วลกับเรื่องต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นอะไรก็ตาม จะเป็ นการเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากกันก็ดี จะไม่มผี ลกระทบ
กับจิตใจของเราเพราะมีเกราะคุม้ กัน คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์น้ เี อง
เราจึงต้องหมันมาวั
่ ดกัน เพือ่ เสริมสร้างพระรัตนตรัย ทีเ่ ป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจ ให้เกิดขึ้น
ภายในใจของเรา ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้
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พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญปัญญา พิจารณาความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของ
สังขารร่างกายเป็ นต้น ว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ตงั้ อยู่ได้ระยะหนึ่ง ก็ตอ้ งดับไปเป็ นธรรมดา
ไม่มใี ครตาย เพราะร่างกายไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ทีป่ ระกอบ
ขึ้นมาจากอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป แล้วก็กลายเป็ นผมเป็ นขนเป็ นเล็บเป็ นฟันเป็ น
หนัง เป็ นเนื้อเป็ นเอ็นกระดูกเป็ นอวัยวะต่างๆ เป็ นไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดสภาพไป
ก็จะกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟต่อไป ร่างกายนี้จงึ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟเท่านัน้ เอง เมือ่ ถึงเวลาดับก็ตอ้ งดับไป เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง เมือ่ รถเสียวิง่
ไม่ได้แล้ว ก็ตอ้ งทิ้งไป แต่คนขับไม่ได้เป็ นอะไรไปกับรถยนต์ ฉันใดจิตใจก็ไม่ได้เป็ น
อะไรไปกับร่างกาย คนเรามีส่วนประกอบอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือกายกับใจ ใจเป็ น
เจ้านายกายเป็ นบ่าว ใจเป็ นคนขับเป็ นผูส้ งการ
ั่
กายจะทําอะไรได้ตอ้ งมีใจเป็ นผูส้ งการ
ั่
อย่างวันนี้ญาติโยมจะมาวัดได้ ใจต้องคิดก่อน คิดว่าวันนี้จะมาวัด แล้วจึงสังให้
่ กาย
เดินทางมาทีว่ ดั ถ้าใจไม่สงการก็
ั ่ จะมาวัดไม่ได้ ถ้าใจสังให้
่ ไปทีอ่ น่ื กายก็ตอ้ งไปทีอ่ น่ื กาย
จึงเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ทีค่ นขับจะสังจะบั
่ งคับให้ไปตามทิศทางทีต่ อ้ งการจะไป กาย
จึงไม่ใช่ตวั สําคัญ ตัวสําคัญทีแ่ ท้จริงคือใจ เพราะสุขทุกข์เกิดทีใ่ จ ใจเป็ นผูก้ ่อเป็ นผูส้ ร้าง
เป็ นผูร้ บั ผล
เวลาได้อะไรถูกใจมาก็ดอี กดีใจมีความสุข เวลาเสียไปก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจ ความ
จริงแล้วใจไม่ควรดีใจหรือเสียใจกับอะไรเลย ถ้าฉลาดรู้ทนั ว่า ไม่วา่ จะได้อะไรมา สักวัน
หนึ่งก็ตอ้ งสูญเสียไป ถ้าได้อะไรมาแล้วมีความดีอกดีใจ เวลาเสียไปก็จะเสียอกเสียใจ
ถ้าไม่ดอี กดีใจก็จะรู้สกึ เฉยๆ เวลาจากไปก็จะไม่รู้สกึ อะไร จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะไม่ได้ให้
ความสําคัญนัน่ เอง ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงทีเ่ รายังหลงกันอยู่ ยังให้ความสําคัญกับสิง่
นัน้ สิง่ นี้ กับคนนัน้ คนนี้อยู่ คิดว่าเป็ นตัวเป็ นตน แต่ความจริงเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
เท่านัน้ เอง ร่างกายของพวกเราทุกคนเป็ นดินนํา้ ลมไฟ แต่ใจไม่ได้เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ใจ
เป็ นธาตุรู้ ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเป็ นผูร้ บั รู้เรื่องต่างๆ เช่นได้ยนิ ได้ฟงั เสียงแล้วก็
ส่งไปให้ใจอีกทีหนึ่ง ถ้าไม่มใี จก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลย กายก็เป็ นซากศพไป ใจได้
ออกจากร่างกายไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่แล้ว เวลาพูดกับคนตาย พูดไปจนวันตาย ก็จะ
ไม่ได้ยนิ เพราะผูท้ จ่ี ะได้ยนิ เสียงรับรู้เสียง ก็คอื ใจ ไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว ถ้าปล่อยคน
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ตายทิ้งไว้ตรงไหน ก็จะอยู่ตรงนัน้ จะไม่ขยับเขยื้อนไปไหน ถ้าไม่มใี ครมาขยับเขยื้อนไป
จะอยู่ตรงนัน้ แล้วก็สลายไปในทีส่ ุด สลายกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป ร่างกายจึงไม่ใช่ตวั
สําคัญ ตัวทีส่ าํ คัญก็คอื ใจ ทีส่ ุขทีท่ กุ ข์กบั ร่างกายนี้เอง ถ้าใจฉลาดมีธรรมะก็จะรู้ทนั
ธรรมชาติของกาย จะไม่รู้สกึ อะไรเวลาทีก่ ายเป็ นอะไรไป ไม่วา่ จะเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชรา
หรือตายไป ก็จะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะรู้วา่ ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปด้วย
รู้วา่ กายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่งเท่านัน้ เอง
แต่ใจเป็ นผูร้ ู้ทไ่ี ม่ตายตามกายไป ถ้ายังไม่มสี รณะคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่
ในใจครบสมบูรณ์แล้ว ก็ยงั ต้องไปเกิดต่อ ไปเกิดทีส่ ูงบ้าง ทีต่ าํ ่ บ้าง ทีส่ ูงก็เป็ นเทพ เป็ น
พรหม เป็ นมนุษย์ ทีต่ าํ ่ ก็เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรก เป็ นไปตามบุญตาม
กรรม ถ้าเป็ นบุญก็จะส่งให้ไปทีส่ ูง ถ้าเป็ นบาปก็จะส่งให้ไปทีต่ าํ ่ เป็ นเหมือนกับตัว๋
เครื่องบิน เวลาจะขึ้นเครื่องบินก็ตอ้ งมีตวั ๋ ถ้าไม่มตี วก็
ั ๋ ข้นึ ไม่ได้ ถ้ามีหนี้มสี นิ ไม่มเี งินซื้อ
ตัวก็
๋ ตอ้ งเดินไป คนมีบญ
ุ ก็เป็ นเหมือนคนมีเงินซื้อตัว๋ ก็บนิ ไปทีส่ ูงได้ คนมีหนี้มสี นิ ก็
จะต้องไปสู่ทต่ี าํ ่ เป็ นเรื่องของใจหลังจากร่างกายแตกสลายไปแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรง
สอนให้หมันทํ
่ าความดี หมันทํ
่ าบุญทําทาน หมันละบาปด้
่
วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ศีล
๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ใจตกไปทีต่ าํ ่ เพราะถ้าไม่รกั ษาศีลแล้ว ก็จะทําบาป
ทํากรรม แล้วก็ตอ้ งไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปในอนาคต หลังจากทีต่ ายไปแล้ว แต่ถา้ ไม่ได้
ทําผิดศีลผิดธรรม ตายไปก็ไม่ตอ้ งไปใช้หนี้ ไม่ตอ้ งไปเกิดในทีต่ าํ ่ ได้ไปเกิดในทีส่ ูง และ
จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด คือพระนิพพาน สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด มีพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์เต็มเปี่ ยมอยู่ในใจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์น้ แี ลจะพาเรา
ไปสู่จดุ สูงสุดของชีวติ จิตใจ สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จากความทุกข์ทงั้
ปวง จะไม่ตอ้ งไปพลัดพรากจากใครอีกต่อไป เพราะไม่ได้เกิด ไม่ได้เป็ นอะไรกับใคร แต่
ถ้ายังเกิดอยู่ ก็จะมีพ่อ มีแม่ มีพ่ี มีนอ้ ง มีเพือ่ นฝูง แล้วก็ตอ้ งจากกันไปทีละคนสองคน
พ่อจากไป แม่จากไป พีจ่ ากไป น้องจากไป เพือ่ นจากไป แล้วในทีส่ ุดเราก็จากไป เรื่อง
ของการเวียนว่ายตายเกิด เกิดแก่เจ็บตายเป็ นอย่างนี้
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ถ้ายังไม่ได้สร้างสรณะคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในใจ ก็ยงั
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าได้บาํ เพ็ญตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็จะ
เวียนว่ายตายเกิดในทีส่ ูงในทีด่ ี จะเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพเป็ นพรหม สลับกันไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะถึงพระนิพพาน เราจึงต้องน้อมเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั ิ ทรง
สอนให้ทาํ ความดี ก็ตอ้ งหมันทํ
่ าความดีอยู่เสมอ เป็ นคนดี มีความเมตตากรุณา ไม่
โหดร้ายทารุณ ใจแคบ ใจไม้ไส้ระกํา ให้เป็ นคนใจกว้าง ยินดีจะช่วยเหลือสงเคราะห์ผูอ้ น่ื
เสมอ แล้วก็ให้ละเว้นจากการกระทําทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความ
หายนะ คือไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายา
เมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตรและเกียจคร้าน ทีจ่ ะฉุดลากให้ลง
ไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสียต่างๆ เป็ นหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ ได้รู้ถงึ อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่สงสัยเลยว่าทําดีได้ดี
ทําชัว่ ได้ชวั ่ จะไม่เป็ นความจริง จะไม่สงสัยเลย เพราะเห็นอย่างชัดเจนแล้วจากการ
ปฏิบตั ิ ถ้าอยากได้ดมี คี วามสุขมีความเจริญ ก็ตอ้ งหมันทํ
่ าความดี ถ้าไม่อยากมีความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจ ก็อย่าทําบาปทํากรรม อย่าไปหลงไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ เพราะ
ความหลงก็เป็ นความชัว่ อีกแบบหนึ่ง เป็ นความชัว่ ทางจิตใจ เป็ นอกุศล ความหลงนี้แลที่
ทําให้เราต้องทุกข์ตอ้ งวุน่ วายใจ ให้ยดึ ติดสิง่ นัน้ สิง่ นี้ บุคคลนัน้ บุคคลนี้ ว่าเป็ นเรา เป็ น
ของเรา
เราจึงไม่ควรเห็นว่าอะไรเป็ นของเรา เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ป็ นของเราอย่างแท้จริง
ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นตัวเราอย่างแท้จริง ทุกอย่างเป็ นสมมติทงั้ นัน้ เช่นสมมติวา่ รถคันนี้เป็ น
ของเรา ว่าร่างกายนี้เป็ นของเรา แต่ก็เป็ นได้ไม่นาน เพราะจะต้องเสือ่ มไปกับกาลกับเวลา
แล้วก็สลายหายไปหมด ไม่หลงเหลืออยู่เลย นอกจากใจผูร้ ู้เท่านัน้ ดูบรรพบุรุษของพวก
เราทีต่ ายไปหมดแล้ว ร่างกายกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่าน กลายเป็ นดินไปหมดแล้ว แล้วตัวเขา
อยู่ตรงไหน มันไม่มี มันเป็ นเพียงสมมติเท่านัน้ เอง สมมติวา่ ร่างกายของเขาเป็ นปู่ย่าตา
ยาย เป็ นบรรพบุรุษของเรา แต่ความจริงเป็ นเพียงก้อนดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง แต่ใจของ
เขายังไม่ตาย ใจอาจจะได้กลับมาเกิดเป็ นเพือ่ นเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกับเราในขณะนี้ก็ได้ ถ้าได้
ทําบุญอยู่เรื่อยๆ ก็ไม่ตอ้ งไปใช้บาปใช้กรรมในอบาย ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ใน
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เวลาไม่นานเลย อาจจะได้กลับมาเกิดเป็ นพีเ่ ป็ นน้องเป็ นเพือ่ นกันอีก จึงอย่าไปหลงยึด
ติดกับร่างกายว่าเป็ นตัวเป็ นตน ให้มองว่าร่างกายเป็ นเพียงรถยนต์คนั หนึ่ง ทีเ่ ราใช้อาศัย
เดินทางไปไหนมาไหน ถ้ารถยนต์เสียหรือพังไป เราก็ซ้อื คันใหม่ ร่างกายก็เช่นเดียวกัน
เมือ่ แตกดับไป เราก็จะได้ร่างใหม่ ขอให้ทาํ บุญทํากุศลไว้มากๆก็แล้วกัน เพือ่ จะได้
กลับมาเกิดใหม่ ได้ร่างกายใหม่ทด่ี กี ว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามกว่าเดิม มี
ผิวพรรณทีผ่ ่องใสกว่าเดิม มีฐานะการเงินการทองทีด่ กี ว่าเดิม ทีเ่ ป็ นผลของการบําเพ็ญ
บุญกุศลความดีงามทัง้ หลาย
อย่าไปตื่นเต้นกับการพลัดพรากจากกัน เพราะเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเหมือนการเปลีย่ น
บ้าน คนทีต่ ายไปก็เหมือนย้ายไปบ้านใหม่ คนอยู่ก็อยู่กนั ต่อไป ไม่ตอ้ งมาร้องห่มร้องไห้
ไม่ตอ้ งมาเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่ได้ทาํ อะไรให้ดขี ้นึ คนตายก็ตายไปแล้ว คนอยู่สาํ คัญ
กว่า ว่าจะอยู่เป็ นสุขหรือทุกข์ ถ้ามีความลุ่มหลงก็จะอยู่เป็ นทุกข์ คิดถึงคนทีต่ ายไปแล้ว
อยากให้กลับมาอีก อยากไปจนวันตายก็ไม่กลับมา ถ้ากลับมาก็จาํ ไม่ได้ เพราะรู ปร่าง
หน้าตาไม่เหมือนเดิม เพราะตัวทีแ่ ท้จริงก็คอื ใจ แต่เราไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเนื้อ ต้อง
ใช้ตาในทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม จากการนัง่ สมาธิ ถ้ามีพลังจิตสูงอย่างพระพุทธเจ้า ก็
จะรู้วา่ คนทีต่ ายไปแล้วไปอยู่ทไ่ี หน ไปเกิดเป็ นอะไร ถ้ายังไม่มพี ลังจิต ก็ตอ้ งศึกษา ต้อง
ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อน เหมือนกับคนตาบอดเชื่อ
คนตาดี ถ้าตาบอดจะเดินไปไหนมาไหน ก็ตอ้ งอาศัยคนตาดีพาไป ฉันใดพวกเราตอนนี้ก็
ยังมืดบอดด้วยความลุม่ หลง ยังเห็นผิดเป็ นชอบ ยังเห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน ยังเห็น
ความเทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ยังเห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นความทุกข์อยู่ เราจึงต้องอาศัย
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นผูพ้ าเราไป ให้เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าไม่เทีย่ ง สิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
ว่าเป็ นทุกข์ สิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตนว่าไม่มตี วั ตน เราสามารถเห็นได้ถา้ นําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนไปปฏิบตั ิ ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เจริญปัญญา พิจารณาความ
ไม่เทีย่ งของสิง่ ต่างๆ เป็ นทุกข์ถา้ หลงยึดติด ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว สักวันหนึ่งก็จะมีดวงตาเห็นธรรม คือตาใน ใจจะสว่าง
ไสว ได้บรรลุธรรม ถ้าเป็ นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ตรัสรู้ ได้เห็นความจริงของชีวติ เห็น
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กายเห็นใจ เห็นกายไม่ใช่ตวั ตน เห็นใจเป็ นผูร้ ู้ เป็ นธาตุรู้ ทีเ่ วียนว่ายตายเกิดไปตาม
อํานาจของความหลง ของความโลภ ของความอยาก แต่เมือ่ ใจได้รบั การชําระด้วย
ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว ก็จะไม่หลงอีกต่อไป จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป ไม่ไปเสีย
อกเสียใจกับการตายของคนนัน้ ของคนนี้ เพราะรู้วา่ ไม่มีอะไรตายนัน่ เอง ใจก็ไม่ตาย
ร่างกายก็ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง เวลาพังไปเราก็ไม่เสียอกเสียใจ
ฉันใดร่างกายก็เป็ นเช่นเดียวกัน เวลาแตกดับไปก็ไม่ตอ้ งไปเสียอกเสียใจ เพราะรู้แล้วว่า
ใจไม่ได้ตาย ได้ไปเกิดใหม่แล้ว จะไปสูงตํา่ ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ กรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ไม่มใี ครช่วยใครได้
ในเรื่องภพชาติ เราต้องช่วยตัวเราเอง เราเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราเอง อัตตา หิ อัตโน นาโถ ถ้า
ทําความดีอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้ไปเกิดทีด่ อี ย่างแน่นอน ถ้าไม่ทาํ ความดี ทําแต่บาปแต่กรรม
ก็จะต้องไปเกิดในทีต่ าํ ่ อย่างแน่นอน ไม่มใี ครห้ามไม่มใี ครยับยัง้ ได้ มีตวั เราเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ห้ามหรือยับยัง้ ได้ ด้วยการไม่กระทําบาปในขณะนี้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เป็ นความจริงที่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้รู้ได้เห็น แล้วก็นาํ เอามาสังสอนพวกเรา
่
จะเชื่อ
หรือไม่เชื่อก็อยู่ทต่ี วั เรา ถ้าเชื่อก็จะมีโอกาสได้เห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกได้
รู้ได้เห็น แต่ถา้ ไม่เชื่อเราก็จะเป็ นอย่างนี้ไปตลอด จะมืดบอดไปตลอด จะไม่รู้ไม่เห็นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้รู้ได้เห็น จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เวลาทีส่ ูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป
เราจะต้องเลือกว่าจะไปทางไหน ถ้าจะไปทางสว่างไปทีน่ าํ ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง ก็ตอ้ งเชื่อฟังพระพุทธเจ้า ต้องปฏิบตั ติ าม ต้องทําบุญทําทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ
เจริญวิปสั สนา เจริญปัญญา พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา
เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา มีความตาย
เป็ นธรรมดา ไม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ ไม่ชา้ ก็เร็วทุกคนก็จะเป็ นเหมือนกันหมด ไม่ใช่เรื่องที่
จะต้องตืน่ เต้นหวาดกลัว เพราะไม่ได้ทาํ ลายใจให้สูญสิ้นไป แต่ใจกําลังทําร้ายตัวเองด้วย
ความหลง ยึดติดร่างกายว่าเป็ นตัวเราของเรา พอร่างกายเป็ นอะไรขึ้นมาก็เกิดความวิตก
ความหวาดกลัว เพราะไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เราไปอยากไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะจะ
สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้ายอมรับความจริงว่า อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดไป จะตายก็ให้
ตายไปแล้วรับรองได้วา่ เราจะไม่วุน่ วายใจ ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ จะอยู่อย่างปกติ นี่
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คืออานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั จากการสร้างสรณะ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ปรากฏ
ขึ้นมาในใจ ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้มากระทํากันเป็ นประจํา เรากําลังมาสร้างทีพ่ ง่ึ ของใจ
เวลาเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรง จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่ทกุ ข์ ไม่วนุ่ วายใจ
แต่ถา้ ไม่สร้าง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ แล้ว เวลาเกิดอะไรขึ้นมา เราจะ
วุน่ วายใจ จะทุกข์มาก จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ คนทีต่ อ้ งฆ่าตัว
ตายก็เพราะไม่มสี รณะอยู่ในใจนัน่ เอง เวลาสูญเสียอะไรไปหมดแล้ว ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม
ทัง้ ๆ ทีช่ วี ติ ยังดีอยู่ ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ ยังสามารถหาสิง่ ใหม่ ๆ สร้างสิง่ ใหม่ๆให้
เกิดขึ้นได้อยู่ แต่เพราะความหลงทําให้หมดกําลังใจ ขาดสรณะ ขาดทีพ่ ง่ึ นัน่ เอง จึงอย่า
ประมาท อย่าเห็นว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่เป็ นสิง่ สําคัญ เพราะเป็ นสิง่ ที่
สําคัญอย่างยิง่ สําหรับชีวติ จิตใจ ทีเ่ ราควรสร้างขึ้นมาเพือ่ รักษาชีวติ จิตใจ ให้อยู่อย่างสุข
อย่างสบาย ปราศจากความทุกข์ทงั้ หลาย ขอให้มคี วามแน่วแน่มนคงต่
ั ่ อการบําเพ็ญ ต่อ
การปฏิบตั ิ ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพือ่ เสริมสร้างสรณะทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจ
ไว้ปกป้ องรักษาจิตใจไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้วนุ่ วายใจ ขอให้ปฏิบตั ไิ ปจนกว่าชีวติ จะหาไม่
รับรองได้วา่ ชีวติ จะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ ตามลําดับจนถึงจุดสูงสุด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกได้ดาํ เนินไปถึง จะเป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘๕

สวยกาย สวยใจ
๑๓ มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาประกอบคุณงามความดี เสริมสร้างความสวยงามให้กบั ตนเอง
ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เพราะความสวยงามของ
คนเราทีแ่ ท้จริงต้องสวยด้วยคุณธรรม สวยภายในใจ ไม่ได้สวยทีก่ าย แต่สวยด้วยความ
เมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั ซือ่ สัตย์สุจริต ไม่คดไม่โกง ไม่
โกหกหลอกลวง ระหว่างคนทีส่ วยกายแต่ใจไม่สวย กับคนทีส่ วยใจแต่กายไม่สวยนัน้
จะเลือกใคร คนทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงามแต่เป็ นคนใจร้าย ไม่มคี วามเมตตากรุณา เป็ น
คนเห็นแก่ตวั ไม่ซอ่ื สัตย์สุจริต ชอบโกหกหลอกลวง ชอบลักเล็กขโมยน้อย กับคนที่รูป
ไม่สวยแต่งามทางจิตใจ มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื่ อเผือ่ แผ่ เสียสละ ซือ่ ตรง ไม่คดไม่
โกง เราจะเลือกใคร ส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้กนั เราจึงเลือกคนทีม่ รี ู ปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม
แต่พออยู่ดว้ ยกันไปสักระยะหนึ่งแล้ว ก็ตอ้ งหย่าร้างกันไป เพราะใจไม่สวยงาม กายจะ
สวยงามขนาดไหนก็ตาม แม้จะเป็ นนางงามจักรวาล ก็จะไม่ชนะใจคนได้ ต้องสวยงาม
ทางด้านจิตใจ ทีจ่ ะเอาชนะใจผูอ้ น่ื ได้ จึงอย่าไปหลงประเด็น อย่าไปเห็นความสวยงาม
ของกายสําคัญกว่าความสวยงามทางจิตใจ เพราะความสวยกายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร
จะต้องเสือ่ มไปเรื่อยๆ ตามวัย ตามเวลา แต่ความสวยงามทางจิตใจนัน้ ไม่เสือ่ มไปกับ
กาลกับเวลา มีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าได้รกั ษาเสริมสร้างอยู่เรื่อยๆ ด้วยการทําบุญทํา
ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมอย่างสมํา่ เสมอ ความสวยงามทางจิตใจ ก็จะพัฒนาขึ้นไป
เรื่อยๆ จนถึงความสวยงามขัน้ สูงสุด คือความสวยงามของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ทีพ่ วกเรากราบไหว้บูชาเลือ่ มใสศรัทธา ทัง้ ๆทีไ่ ม่เคยพบเคยเห็นเลย
เพียงแต่ได้ยนิ กิตติศพั ท์คุณงามความดี ความเมตตากรุณาทีม่ ตี ่อสัตว์โลก ด้วยพระ
ปัญญาความเฉลียวฉลาด ทีพ่ าสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด โดยไม่
คิดเงินคิดทอง ไม่เรียกร้องสิง่ ตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว
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ความสวยงามของมนุษย์เราอยู่ทจ่ี ติ ใจ อยู่ทก่ี ารเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั อยู่ทค่ี วามโอบ
อ้อมอารี ไม่โหดร้ายทารุณ จึงควรเสริมความงามทางด้านจิตใจกัน ให้มากกว่าการเสริม
ความงามทางกาย ร่างกายก็ดูแลพอไม่ให้ดูไม่ได้ หวีเผ้าหวีผม ล้างหน้าล้างตาให้สะอาด
แต่ไม่จาํ เป็ นต้องย้อมผม แต่งผม แต่งหน้าทาปาก ใส่นาํ้ หอม เพือ่ กลบความไม่สวยงาม
ของกาย ทีค่ นไม่ฉลาดจะมองไม่เห็น แต่คนฉลาดจะรู้วา่ ร่างกายมีแต่สง่ิ ปฏิกูลไหล
ออกมาตลอดเวลา มีเหงือ่ ไคล มีกลิน่ เหม็น มีอวัยวะน้อยใหญ่ทไ่ี ม่สวยงามซ่อนอยู่
ภายใต้ผวิ หนัง คนไม่ฉลาดจะมองไม่เห็น ก็จะหลงติดอยู่กบั ความสวยงามของร่างกาย
ต้องมาเสียใจภายหลัง เมือ่ ร่างกายแตกสลายดับลงไป เป็ นเพราะไม่รู้จกั ดูคนนัน่ เอง ดู
ไม่เป็ น ถ้าดูเป็ นต้องดูทพ่ี ฤติกรรม ดูการกระทําของคน ไม่ดูทร่ี ู ปร่างหน้าตา เพราะไม่ได้
เป็ นตัวทีจ่ ะสร้างความดีงาม หรือความเสือ่ มเสีย อยู่ทก่ี ารกระทําทางกายวาจาใจ จึงควร
ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความสวยงามของจิตใจ ด้วยการเจริญเมตตาเสมอ มี
ไมตรีจติ ต่อเพือ่ นสัตว์เพือ่ นมนุษย์ทงั้ หลาย ไม่วา่ จะยากดีมจี นอย่างไร ก็มจี ติ ใจ
เหมือนกัน มีความปรารถนาความสุขเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์หรือมนุษย์ ก็ตอ้ งการ
สิง่ เดียวกัน ถ้าให้ความสุขกับผูอ้ น่ื ก็เท่ากับให้ความสุขกับเรา เพราะเมือ่ ได้ทาํ ความดี
ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เราก็จะมีความสุข นี่คอื การดําเนินชีวติ ทีจ่ ะนําไปสู่
ความสวยงามยิง่ ๆขึ้นไป นําไปสู่ความสุขทางด้านจิตใจ
คนดีมกั จะไม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองมากนัก เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ไม่มสี มบัตภิ ายนอกเลย นอกจากสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ คือจีวร ๓ ผืน
บาตร ๑ ใบ ใบมีดโกน ๑ เล่มไว้สําหรับปลงผม เข็มกับด้ายไว้สําหรับปะเย็บจีวร ปะคด
เอวไว้สาํ หรับรัดผ้าสบง ทีก่ รองนํา้ มีอยู่เท่านี้เอง ก็พอเพียงต่อการดํารงชีพแล้ว แต่ใจ
ของท่านไม่มคี วามหิว ความอยาก กระหายกับอะไรเลย เพราะใจเต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความสุข ความอิม่ ความพอ ส่วนพวกเราแม้จะมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร
ใจก็ยงั มีความหิว ความอยาก ความต้องการอยู่ เพราะใจไม่ได้รบั การดูแล ดูแลแต่กเิ ลส
ตัณหา กิเลสตัณหาจึงเจริญเติบโตขึ้นไปใหญ่ ยิง่ ทําตามความโลภ ความอยากมากเท่าไร
กิเลสตัณหาก็จะมีกาํ ลังมากขึ้นไปเท่านัน้ ทําให้มคี วามอยาก ความโลภ ความโกรธมาก
ขึ้น ความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นตามลําดับ แม้จะมีสมบัตเิ งินทองเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน แต่
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จิตใจหาความสุขไม่ได้ มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความหิวกระหายต่ออํานาจ ต่อเงินทอง ไม่
รู้จกั จบจักสิ้นเป็ นเพราะความหลงนัน้ เอง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นการสะสมเงินทอง
ยศถาบรรดาศักดิ์อาํ นาจวาสนา ความสรรเสริญเยินยอ ความสุขจากการเสพรู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ว่าเป็ นความสุข แต่หารู้ไม่วา่ ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ มีแต่จะนํามาซึง่ ความ
วุน่ วายใจ เพราะเป็ นยาเสพติด ทีเ่ รารู้กนั ดีวา่ เป็ นอย่างไร มีโทษมากขนาดไหน แต่กย็ งั
เสพกันอยู่ ยังติดกันอยู่เพราะไม่รู้นนั ่ เอง คิดว่าเสพเข้าไปแล้วจะมีความสุข แต่ไม่รู้วา่
เวลาทีไ่ ม่มเี สพจะต้องทุรนทุราย ทรมานจิตใจเป็ นอย่างมาก ถ้าไม่ได้เสพไปนานๆ ก็
อาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ ถ้าจิตใจไม่เข้มแข้งพอทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากเสพ
ฉันใดการอยากเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เป็ นแบบเดียวกัน การอยากจะมีอาํ นาจ
วาสนา มีเงินมีทอง มีตาํ แหน่งสูงๆ ก็เป็ นแบบเดียวกัน เวลาได้มาก็ดอี กดีใจ แต่สกั ระยะ
หนึ่งก็อยากจะได้เพิม่ ขึ้นอีก ก็ตอ้ งดิ้นรนแสวงหาอีก หาไปเรื่อยๆตามขัน้ ตอน ได้คืบก็
อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา จะอยากอย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น
แล้วจะไปหาความสุขได้ทไ่ี หน ท่ามกลางกองสมบัตกิ องเท่าภูเขา แต่จติ ใจกลับรุ่มร้อน สู ้
คนทีไ่ ม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองไม่ได้ เช่นพระพุทธเจ้าของเรา พระอรหันตสาวกของเรา
ใครจะมีความสุขมากกว่าท่าน ไม่มใี นโลกนี้ รับรองได้ เพราะจิตของท่านไม่มคี วามทุกข์
เหลืออยู่เลยแม้แต่นอ้ ยนิด เป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เต็มเปี่ ยมไปด้วยปรมังสุขงั คือบรม
สุข ความสุขสุดยอด ทีม่ นุษย์จะสามารถหยิบยืน่ ให้กบั ตนได้ พระพุทธเจ้าได้หยิบยืน่
แล้ว พระอรหันตสาวกก็ได้หยิบยืน่ แล้ว ถ้าเป็ นรางวัลทางกีฬาก็เป็ นเหรียญทอง ไม่มี
อะไรจะสูงกว่าเหรียญทอง เวลาแข่งกีฬาทุกคนก็มงุ่ ไปทีเ่ หรียญทอง ฉันใดความสุขที่
เลิศทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย ก็มอี ยู่ในพระพุทธศาสนา เกิดจาก
การกระทําความดี สร้างความสวยงามให้กบั จิตใจ เป็ นรางวัลของผูท้ ท่ี าํ ดี คิดดี พูดดี
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรแสวงหากัน อย่าไปหลงแสวงหาสิง่ ทีไ่ ร้สาระ ไม่มคี ุณประโยชน์กบั จิตใจ
แต่อย่างใด มีแต่สร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายใจไม่รู้จกั จบจักสิ้น เพราะทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ล ้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิ จจังทุกขังอนัตตาทัง้ สิ้น ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ถ้าไปยึดไปติดก็
จะต้องทุกข์ใจ เวลาเกิดการเปลีย่ นแปลงไป
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เช่นเวลาสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบไป เราก็จะเสียอกเสียใจ เพราะไปยึดไปติดกับสิง่ ทีไ่ ม่
จีรงั ถาวร ทีไ่ ม่อยู่ภายใต้อาํ นาจของเรา ทีจ่ ะควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของเราได้ ไม่สามารถรักษาให้เป็ นเหมือนเดิมเหมือนกับวันแรกทีไ่ ด้มา สิง่ ต่างๆทีไ่ ด้มา
จะค่อยๆเสือ่ มไป จากของใหม่ก็จะกลายเป็ นของเก่า จากของเก่าก็จะกลายเป็ นของชํารุด
และเป็ นของพังของเสียไปในทีส่ ุด เป็ นธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าว
ของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ก็เป็ นเช่นเดียวกัน ได้ใครมาเป็ นคู่ครองไม่นานก็แก่ พอได้
ลูกมาไม่นานลูกก็แก่ ต้องตายจากกันไป เป็ นเรื่องปกติของโลก ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ได้รู้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ปรารถนาทีอ่ ยากจะอาศัยสิง่ เหล่านี้ให้ความสุขกับตน
จึงได้สละสมบัตติ ่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้าวของเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ ถ้ามีครอบครัวก็
สละไป แล้วก็ไปอยู่อย่างสงบในป่ าในเขา หาความสุขทีเ่ กิดจากการทําความดี รักษาศีล
ทําจิตให้สงบ ให้เกิดปัญญา เพือ่ กําจัดความหลงทีจ่ ะคอยหลอกล่อจิตใจ ให้ไปแสวงหา
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทุกข์ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญแล้ว ต่อให้ได้ยนิ ได้ฟงั มากน้อย
เพียงไร ก็จะไม่สามารถหักห้ามจิตใจได้ เวลาอยากจะไปเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากได้ เวลาอยากจะได้เงินได้ทอง ก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะ
ต่อสู ้ เวลาอยากจะมียศมีตาํ แหน่ง มีอาํ นาจวาสนา ก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต่อสูไ้ ด้ มีสง่ิ เดียว
เท่านัน้ ทีจ่ ะต่อสูก้ บั สิง่ เหล่านี้ได้ ก็คอื การปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนไว้ ให้เสียสละให้ลดให้ละ ให้บริจาคสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ หลือกินเหลือใช้ อย่าไปหวง
อย่าไปเก็บไว้ เพราะจะเป็ นภาระทางด้านจิตใจ จะสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ จะไม่ทาํ ให้
จิตใจก้าวหน้าขึ้นไปได้
จะติดอยู่กบั การดูแลรักษาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง เวลาจะไปวัดปฏิบตั ธิ รรมก็ไป
ไม่ได้ กลัวข้าวของเงินทองจะหาย จะไม่มเี วลาดูแลรักษาหรือทําให้มมี ากขึ้น เพราะเงิน
ทองทีม่ อี ยู่ก็ข้นึ ๆลงๆ ตามเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าไม่คอยติดตามเวลาเกิดอะไรขึ้นมา ก็
อาจจะแก้ไขไม่ทนั เช่นมีหนุ ้ อยู่มากๆ ถ้าเกิดหุน้ ตกทันทีทนั ใด ถ้าไปอยู่วดั พอกลับมาหุน้
ทีเ่ คยมีราคา ๑๐๐ บาท ก็เหลือเพียง ๑๐ บาท ก็จะลมจับเอา แต่ถา้ อยู่ใกล้ๆกับตลาด
หุน้ คอยติดตามอยู่เรื่อยๆ พอหุน้ เริ่มลงก็ยงั ขายได้เพือ่ รักษาผลประโยชน์ไว้ นี่คอื ภาระ
ทางด้านจิตใจ ทําให้ผูท้ ม่ี ที รัพย์สมบัตเิ งินทองมากๆ ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมะขัน้ สูงได้
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คือการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ทําจิตใจให้สงบ จําเป็ นจะต้องอยู่ปราศจากสิง่ ภายนอก ต้องไม่
รับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆเลย เพราะถ้าไปรับรู้แล้ว แม้จะอยู่ในป่ าไกลจากบ้านเมืองก็
ตาม พอได้ขา่ วไม่ดขี ้นึ มาจิตใจก็ว ้าวุน่ ขุน่ มัวฟุ้งซ่าน ไม่สงบ จะทนอยู่ไม่ได้ ถ้าต้องการ
พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้เจริญขึ้น ให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุขมากขึ้น ก็ตอ้ งตัดเรื่องสมบัติ
ข้าวของภายนอก เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ไว้ดูแลอัตภาพร่างกาย ไม่ให้เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้
ได้ป่วย มีเท่านี้ก็พอแล้ว จะได้มเี วลาบําเพ็ญ สร้างความสงบ สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น เพือ่
จะได้ต่อต้านความหลง ทีจ่ ะคอยหลอกคอยล่อให้ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอก เพราะจะ
รู้ทนั ว่าการแสวงหาสิง่ ต่างๆ ภายนอกเป็ นเหมือนแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนหาหนาม มีแต่
ความเจ็บปวดตามมา ไม่วา่ อะไรก็ตาม สิง่ ต่างๆในโลกนี้ ถ้าได้มาเป็ นสมบัตแิ ล้ว รับรอง
ได้วา่ จะต้องทุกข์กบั มันอย่างแน่นอน
ได้สามีก็จะต้องทุกข์กบั สามี ได้ภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา ได้ลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก ได้
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ก็ตอ้ งทุกข์กบั สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไหนจะต้องดูแลไหนจะต้อง
รักษา ไหนจะต้องกังวล ไหนจะต้องเสียอกเสียใจเมือ่ ต้องจากกันไป เป็ นความทุกข์
ทัง้ สิ้น แต่คนทีไ่ ม่มอี ะไรเลยแสนจะสุขแสนจะสบาย เพราะไม่ตอ้ งดูแลรักษา ไม่ตอ้ ง
กังวล ไม่ตอ้ งหวง ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งเสียอกเสียใจ เพราะไม่มอี ะไรจะต้องเสียนัน่ เองมี
แต่ตวั เปล่าๆ แม้แต่ตวั เปล่าๆเองก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้ามีปญั ญาจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั
ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ผ่าน
ทางอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป เมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายแตกดับไป ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ
ไป ฝังไว้ในดินต่อไปก็จะกลายเป็ นดินไปหมด เพราะเป็ นดินนัน่ เอง แต่ความหลงจะทํา
ให้เห็นว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นของเรา พออะไรเกิดขึ้นมากับร่างกาย ก็เกิดความ
ทุกข์ ความวุน่ วายใจ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น นี้แลคือปัญหาของพวกเรา คือความหลง เห็นผิด
เป็ นชอบ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวรว่าจีรงั ถาวร เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข เห็นสิง่ ทีไ่ ม่มี
ตัวตนว่าเป็ นตัวเป็ นตน ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา เมือ่ เห็นอย่างนี้แล้วก็จะเดินผิดทาง จะไป
แสวงหาสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร เช่นเงินทอง บุคคลต่างๆ เมือ่ ได้มาแล้วพอเปลีย่ นแปลง
ไปสูญเสียไป ก็สร้างความทุกข์ใจ เสียอกเสียใจตามมาเพราะไม่รู้วา่ สิง่ ทีถ่ าวร ทีเ่ ป็ นสุข
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อย่างแท้จริง ทีเ่ ป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง อยู่ตรงไหน ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมก็จะรู้วา่ อยู่ภายในใจ
แต่ใจไม่ได้รบั การดูแลการชําระจึงไม่ปรากฏขึ้นมาใหัเชยชม
ใจของเราตอนนี้เหมือนบ้านทีส่ กปรกไม่น่าอยู่ ถ้าปัดกวาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก็
จะน่าอยู่ ใจของเราตอนนี้สกปรกรกรุงรังด้วยกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทุกวันนี้ทเ่ี ราทุกข์กนั ก็ทกุ ข์เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง สิง่ ต่างๆ
ภายนอกไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กบั เรา เขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ มาตัง้ นมนานแล้ว
แต่ใจทีม่ กี เิ ลสไปหลงไปยึดไปติด จึงทําให้วุน่ วายใจ ถ้าไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความ
หลงแล้ว ไม่วา่ จะอยู่กบั อะไร ก็จะไม่มคี วามทุกข์ เพราะไม่ยดึ ติด ไม่หลงไม่อยากได้ ไม่
ต้องการให้สง่ิ ต่างๆ เป็ นไปตามความต้องการ เช่นเวลาหนาวก็อยากจะให้รอ้ น เวลาร้อน
ก็อยากจะให้เย็น นี่คอื ความอยากทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ไม่วา่ จะมีมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่
พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ จึงต้องแสวงหาสิง่ ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ ได้มามากน้อยเพียงไร ไม่นานก็
เบือ่ แล้วก็อยากจะได้สง่ิ ใหม่ๆอีกเรื่อยๆ ธรรมชาติของกิเลสตัณหาเป็ นอย่างนี้ เวลา
แสวงหาแล้วไม่ได้ มีคนขัดขวาง มีคนแย่งไปก่อน ก็จะเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาท
ขึ้นมา ถ้าหักห้ามจิตใจไม่ได้ ก็จะนําไปสู่การก่อเวรก่อกรรม สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผูอ้ น่ื เพราะความโกรธทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ แต่ถา้ ได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว จะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริง สิง่ ทีจ่ รี งั ถาวรทีแ่ ท้จริง สิง่ ทีไ่ ม่ตายนัน้ มี
อยู่ สิง่ นัน้ ก็คอื ใจ ถ้าได้รบั การชําระกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไป
ด้วยการกระทําความดีต่างๆ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั เมตตากรุณาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ซือ่ สัตย์
สุจริต ทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เมือ่ นัน้ เราจะพบกับความสุขทีถ่ าวร จะพบกับความอิม่
ความพอ จะรู้วา่ จิตไม่ตาย จะมีความสุขไปตลอด ไม่ตอ้ งอาศัย สิง่ อืน่ ใดมาให้ความสุข
เพราะไม่มอี ะไรจะให้ความสุขกับใจได้
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จไปแสวงหา ไปยึดไปติด ไปอาศัยให้นาํ ความสุขมาให้นนั้ ล้วนมีความ
ทุกข์แถมมาด้วยทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม พอได้มาแล้วความสุขทีไ่ ด้มาก็จะจืดจาง
หายไป จะเหลือแต่ความขมขืน่ เหลือแต่ความทุกข์ เป็ นเหมือนกับยาขมเคลือบนํา้ ตาล
เราจึงต้องหันเข้ามาข้างใน เข้ามาชําระใจให้สะอาดหมดจด มีทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้
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ชีวติ ของเราดีข้นึ มีความสุขมากขึ้น สวยงามขึ้น ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ ภายนอก ทีม่ แี ต่จะเสือ่ มลง
ไป เลวลงไปเรื่อยๆ ไม่มดี ขี ้นึ สังขารร่างกายจะแก่ลงไปเรื่อยๆ ผิวหนังก็จะเหีย่ วจะย่น
ผมก็จะขาว จะล่วงไปเรื่อยๆ จนไม่มผี มหลงเหลืออยู่เลย นี้คอื ธรรมชาติของร่างกาย
ความสวยงามทางกายเป็ นอย่างนี้ อย่าไปหลงไปยึดไปติดกับความสวยงามทางร่างกาย
อย่าไปเสียเวลาดูแลรักษาร่างกายเกินความจําเป็ น ร่างกายต้องการเพียงอาหาร ทีอ่ ยู่
อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มเพือ่ ปกปิ ดอวัยวะ เพือ่ รักษาป้ องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย
เท่านัน้ เอง นอกเหนือไปจากนัน้ แล้วไม่มคี วามจําเป็ น ไม่ตอ้ งซื้อเครื่องสําอาง นํา้ หอม
ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ มาเสริมความงาม เสริมอย่างไรก็สูค้ วามจริงไม่ได้ สูก้ าลเวลาไม่ได้
เพราะกาลเวลาชนะทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของกาลเวลา เวลาแก่แล้ว
ต่อให้มเี ครื่องสําอางราคาแพงขนาดไหน นํา้ หอมจะหอมขนาดไหน จะแต่งอย่างไรก็ดูไม่
สวย เหมือนแต่งหน้าทาปากให้กบั ลิง ลิงมันสวยทีต่ รงไหน จึงอย่าไปสนใจกับความ
สวยงามของร่างกายเลย ดูแลรักษาไม่ให้สกปรก ให้เรียบร้อยก็พอ หันมาทุ่มเทเวลา
ให้กบั การเสริมสร้างความสวยงามทางด้านจิตใจจะดีกว่า
อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ เป็ นการเสริมสร้างความสวยงามทางด้าน
จิตใจ เสียสละเวลาอันมีค่า เสียสละเงินทอง แทนทีจ่ ะไปเทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ก็เอา
เงินมาซื้อของถวายพระ เสียสละเวลา แทนทีจ่ ะนอนตื่นสายวันเสาร์วนั อาทิตย์ ก็ต่นื มา
แต่เช้ามืด เป็ นการเสียสละ ทีท่ าํ ให้จติ ใจดีข้นึ สูงขึ้น มีความสุขมากขึ้น จึงควรทําให้มาก
ยิง่ ๆขึ้นไป อย่าคิดเอาแต่ได้ คิดเพือ่ ตัวเรา ควรคิดถึงผูอ้ น่ื ด้วย เพราะการกระทําอะไร
ให้กบั ตัวเรา จะไม่ได้ความสุขเหมือนกับการกระทําให้กบั ผูอ้ น่ื เวลาทําให้กบั ตัวเราจะ
รู้สกึ เฉยๆ อย่างมากก็ดอี กดีใจไปเดีย๋ วเดียว แต่ถา้ ทําอะไรให้กบั ผูอ้ น่ื แล้ว จะติดไปกับ
ใจเป็ นเวลานาน จะสร้างความอิม่ เอิบใจให้กบั เรา เช่นทําอะไรให้กบั คุณพ่อคุณแม่ของเรา
วันนี้อยากจะไปเทีย่ ว แต่คุณพ่อคุณแม่ชวนมาวัด เราก็มาด้วย ทําให้คุณพ่อคุณแม่มี
ความสุข เราก็มคี วามสุขด้วย เป็ นการกระทําทีจ่ ะเสริมสร้างความสุขความสวยงามให้กบั
เรา เราจะกลายเป็ นคนน่ารัก น่าชื่นชมยินดี คนเราไม่ได้น่ารักน่าชื่นชมยินดีทร่ี ู ปร่าง
หน้าตา แต่อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ถ้าซือ่ สัตย์สุจริตเสียสละ ไม่วา่ จะไปอยู่ทไ่ี หนกับใคร
ไม่วา่ จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ก็จะเป็ นคนทีน่ ่ารักน่าชื่นชมยินดี จึงขอให้ท่านทัง้ หลาย
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ให้ความสําคัญ ต่อการเสริมสร้างความสวยงามทางจิตใจ บําเพ็ญไปเรื่อยๆ รับรองได้วา่
ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง จะเป็ นผลตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘๖

พัฒนาจิตใจ

๑๔ มกราคม ๒๕๕๐
การทําสังฆทานจะได้บญ
ุ มากกว่าการทําทานแบบอืน่
เพราะสังฆทานเป็ นทานทีถ่ วาย
ให้กบั สงฆ์ คือให้กบั พระภิกษุทกุ รูปทีจ่ าํ พรรษาอยู่ในอาราม ไม่ได้ถวายเจาะจงให้กับ
พระรูปใดรูปหนึ่ง ไม่ได้เจาะจงถวายให้เจ้าอาวาส ไม่ได้เจาะจงถวายให้พระอาจารย์
ไม่ได้เจาะจงถวายให้หลวงพีอ่ งค์นนั้ องค์น้ ี แต่ถวายให้เป็ นส่วนกลางสงฆ์ เป็ นของพระ
ทุกๆรูป มีสทิ ธิ์เอาไปใช้ได้ ถ้าถวายจําเพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะเป็ นของบุคคลนัน้
พระรูปอืน่ จะมาเอาไปใช้ไม่ได้ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อน แต่ถา้ เป็ นสังฆทาน ไม่
ต้องขอกัน มีสทิ ธิ์ร่วมกันใช้ประโยชน์ได้ ถ้าอุปโลกน์เรียบร้อยแล้ว เมือ่ สักครู่น้ กี ็ได้ทาํ
พิธีอปุ โลกน์สงั ฆทานไปแล้ว เป็ นภาษาบาลี ภาษาของพระ ญาติโยมฟังก็ไม่เข้าใจ ก็จะ
อธิบายให้ทราบว่า ขอประกาศให้สงฆ์ได้รบั ทราบว่า ได้มสี งั ฆทานเกิดขึ้นในท่ามกลาง
สงฆ์แล้ว ขออนุญาตนําเอาของสังฆทานเหล่านี้มาจําหน่ายแจกจ่ายกัน โดยให้พระเถระ
เป็ นผูพ้ จิ ารณาก่อน แล้วก็เลือ่ นลําดับลงไปตามอาวุโสภันเต ตามลําดับพรรษา จนถึง
สามเณรองค์สุดท้าย ถ้ายังมีของเหลืออยู่ก็ให้แจกลูกศิษย์ลูกหา ศรัทธาญาติโยมทีม่ า
ทําบุญกันในวันนี้ อาหารทัง้ หลายทีไ่ ด้มาจากบิณฑบาต หลังจากทีพ่ ระภิกษุได้พจิ ารณา
ได้แบ่งเอาไว้แล้ว ทีเ่ หลือก็เอามาเลี้ยงญาติโยมทีม่ าทําบุญร่วมกัน และญาติโยมทีอ่ ยู่ท่ี
วัดและคนงานของวัด ถ้าได้ทาํ อุปโลกน์แล้วนําเอาไปแจกจ่าย ก็จะไม่เป็ นบาปเป็ นกรรม
อย่างไร แต่ถา้ ยังไม่ได้อปุ โลกน์ คือยังไม่ได้รบั ฉันทานุมตั จิ ากสงฆ์ ถ้าหยิบเอาไปใช้เอา
ไปรับประทานก่อน ไม่วา่ จะเป็ นพระหรือฆราวาส ก็จะเป็ นบาปเป็ นกรรม เป็ นหนี้สงฆ์
ก่อนทีจ่ ะเอาของสังฆทานไปใช้ได้ จะต้องอุปโลกน์ก่อนทุกครัง้ ไป ดังทีว่ ดั เราได้ทาํ เป็ น
ธรรมเนียมมาตลอด
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ไม่วา่ จะเป็ นอาหารทีไ่ ด้มาจากบิณฑบาตก็ดี อาหารทีญ
่ าติโยมนํามาใส่บาตรมาถวายพระ
ก็ดี จตุปจั จัยไทยทานเครื่องสังฆทานต่างๆก็ดี ล้วนเป็ นสังฆทานทัง้ สิ้นสําหรับวัดนี้ พระ
เณรต้องเอามาแบ่งกัน ไม่มสี ทิ ธิ์เก็บไว้ใช้สาํ หรับตนเองเพียงผูเ้ ดียว อานิสงส์ของ
สังฆทานจึงมากกว่าปาฏิบคุ ลิกทาน การให้กบั ส่วนรวมจึงเกิดประโยชน์มากกว่าให้กบั
บุคคล ให้กบั สงฆ์เท่ากับให้กบั พระพุทธศาสนา เพราะสงฆ์เป็ นตัวแทนของพระศาสนา
เป็ นผูส้ บื ทอดพระศาสนา ทําให้ศาสนาเจริญยังยื
่ น ถ้าไม่มพี ระสงฆ์แล้วศาสนาก็จะค่อย
หดไปๆ และหมดไปในทีส่ ุด เพราะไม่มผี ูส้ บื ทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้านัน่ เอง เมือ่ ไม่มกี ารศึกษาปฏิบตั ิ ไม่มกี ารสืบทอด ก็จะไม่มกี ารเผยแผ่
ต่อไปโลกก็จะไม่รู้จกั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าทรงสอนให้ปฏิบตั กิ นั อย่างไร
เมือ่ ไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนแล้ว ความทุกข์ความหายนะต่างๆก็จะตามมา
เพราะคนเราจะทําตามความอยาก ตามความต้องการกัน ด้วยความเห็นแก่ตวั ด้วย
ความหลง จะมีแต่ปญั หา มีแต่เรื่องวุน่ วาย มีการต่อสูแ้ ก่งแย่งชิงดี ฆ่ากันทําร้ายทําลาย
กัน สังคมก็จะมีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนไปทุกหนทุกแห่ง เพราะไม่มนี าํ้ ธรรมะมา
ดับความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยู่ในใจของสัตว์โลกนัน่ เอง โลกก็จะร้อนเป็ นไฟ
เพราะไม่มใี ครรักษาศีลกัน เวลาต้องการอะไร อยากได้อะไร ก็จะฉกชิงแก่งแย่งชิงดีกนั
ต่อสูก้ นั ฆ่ากัน ทําลายกัน ทําร้ายกัน แต่ถา้ ยังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
อยู่ในโลกนี้ เช่นวันนี้มกี ารแสดงพระธรรมเทศนา สอนให้รู้จกั วิธีอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น
เป็ นสุข ให้มเี มตตากรุณา เสียสละ ก็จะทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุขกัน
วันนี้เราก็มาเสียสละเวลาสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ซื้อข้าวของต่างๆมาถวายพระ ช่วยทําให้
สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ผูท้ เ่ี ดือดร้อนก็ควรได้รบั การดูแล ผูท้ ม่ี เี หลือกินเหลือใช้ก็
ควรดูแลผูท้ เ่ี ดือดร้อน แล้วทัง้ สองฝ่ ายจะอยู่อย่างมีความสุข ผูท้ ไ่ี ด้รบั การช่วยเหลือก็จะ
มีความสุข ผูท้ ใ่ี ห้ความช่วยเหลือก็จะมีความสุข เพราะเวลาได้ช่วยเหลือใครแล้ว จิตใจ
จะมีความสุข มีความอิม่ เอิบ มีความปี ติ มีความภูมใิ จ ทําให้สงั คมอยู่กนั ด้วยความรัก
ด้วยความเมตตา แต่ถา้ ต่างฝ่ ายต่างคิดจะเอาแต่ได้โดยถ่ายเดียว ไม่อยากจะให้ ไม่
อยากจะช่วยเหลือกัน ก็จะเป็ นสังคมทีแ่ ร้นแค้น มีความแตกต่างกันมากระหว่างคนมี
และคนไม่มี คนทีไ่ ม่มกี ็ตอ้ งหามาด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ ต้องไปปล้นไปขโมยจากคนทีม่ ี ปัญหา
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ต่างๆก็จะตามมา ความทุกข์ความเสียอกเสียใจก็จะตามมา เดือดร้อนกันไปหมด นี่คอื
อานิสงส์ของการถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์ เพราะเป็ นการสนับสนุนพระสงฆ์ให้ได้
บวชเรียน ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ิ ได้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้รู้ได้เห็นจากการปฏิบตั ิ มาเผยแผ่สงสอน
ั่
ให้กบั ผูอ้ น่ื ทีย่ งั ไม่รู้ เมือ่ รู้แล้วจะได้นาํ เอาไปปฏิบตั ติ ่อ เมือ่ ทุกคนปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ทุกคนก็จะมีความสุข มีความร่มเย็น มีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านจิตใจ เพราะจิตใจของพวกเรายังต้องพัฒนากันอีกมาก ภพภูมติ ่างๆทีต่ อ้ ง
พัฒนาขึ้นไปยังมีอกี หลายขัน้ ด้วยกัน ตัง้ แต่ขนั้ มนุษย์ข้นึ ไป ต่อไปก็จะเป็ นขัน้ ต่างๆของ
เทพของเทวดา จากนัน้ ก็เป็ นขัน้ ต่างๆของพรหม จากนัน้ ก็จะเป็ นขัน้ ต่างๆของพระอริย
เจ้า คือพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าตามลําดับ
เป็ นการพัฒนาจิตใจให้ดขี ้นึ สูงขึ้นประเสริฐขึ้น
มีความสุขมากยิง่ ขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลงไป ภพชาติทจ่ี ะต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะดีข้นึ
ไปเรื่อยๆ ดีกว่าเดิม ชาติน้ ีเราดีขนาดนี้ ชาติหน้าเราจะดีกว่านี้ ถ้ากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์
ก็จะมีฐานะทีด่ กี ว่าเก่า รํา่ รวยกว่าเก่า มีสติปญั ญาความรู้มากกว่าเก่า มีรูปร่างหน้าตา
สวยงามมากกว่าเก่า เพราะอานิสงส์ทเ่ี กิดจากการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เริ่มตัง้ แต่การบําเพ็ญทานบารมี ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลายกําลังบําเพ็ญอยู่น้ ี
จากทานบารมี ก็ขยับขึ้นไปสูศ่ ีลบารมี รักษาศีลกัน ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อ
ก็พฒั นาขึ้นไปตามลําดับ พัฒนาจากศีลบารมีไปสู่เนกขัมมบารมี ออกบวชกัน ละเว้นหา
ความสุขจากการมีครอบครัว มีคู่ครอง อยูต่ ามลําพัง ถือศีล ๘ ไม่นอนกับใคร นอนคน
เดียว นอนบนพื้นแข็งๆ ปูเสือ่ นอน ไม่ตอ้ งนอนบนฟูก อาหารก็กนิ เพียงเทีย่ งวันเท่านัน้
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้วก็จะไม่กนิ ความสุขความบันเทิงก็ไม่แสวงหา ไม่ดูหนังฟังเพลง
ไม่ออกไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ อยู่กบั วัด อยู่กบั บ้าน ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ
ทําจิตใจให้เกิดความสงบสุข ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะเพือ่ จะได้เกิดปัญญา
บารมี ความรู้ความฉลาดกําจัดความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพือ่ บรรลุเป็ นพระอริยเจ้า เป็ นพระอรหันต์ เป็ น
พระพุทธเจ้าในทีส่ ุด เมือ่ ได้เป็ นพระพุทธเจ้าหรือเป็ นพระอรหันต์แล้ว ภพชาติก็จะไม่มี
70

อีกต่อไป ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด ไม่ตอ้ งทุกข์กบั การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัด
พรากจากกัน
เพราะจิตใจไม่ใช่ร่างกาย เวลาทีร่ ่างกายตายไป จิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจเป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่ตาย จิตใจยังต้องไปเกิดต่อ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถยนต์กบั คนขับรถ
รถยนต์เมือ่ ใช้ไปสักระยะหนึ่ง ก็เก่า ก็เสีย แล้วก็พงั ไปในทีส่ ุด แต่คนขับไม่ได้เสียไม่ได้
พังไปกับรถยนต์ คนขับก็ไปหารถยนต์คนั ใหม่ ถ้ามีเงินมากกว่าเก่าก็สามารถซื้อรถที่
ดีกว่าคันเก่า ถ้ามีเงินน้อยกว่าก็จะซื้อรถทีไ่ ม่ดเี ท่ากับคันเก่า เงินของจิตใจทีจ่ ะไปซื้อชาติ
ใหม่ก็คอื บุญและกุศลนี้เอง ถ้าทําบุญอยู่เรื่อยๆ ทําทาน รักษาศีล บําเพ็ญเนกขัมมะ นัง่
สมาธิ เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้เกิดเป็ นมนุษย์ทด่ี กี ว่าเก่า เก่งกว่าเก่า สวยกว่าเก่า
รวยกว่าเก่า เพราะอํานาจของบุญบารมีทท่ี าํ กันในภพนี้ในชาติน้ ีนนั ่ เอง เป็ นเหตุทพ่ี วกเรา
ต้องมาวัดกันอยู่เรื่อยๆ เป็ นเหมือนกับการเติมนํา้ มัน เหมือนกับการรดนํา้ ต้นไม้ ปลูก
ต้นไม้ไว้ ถ้าไม่รดนํา้ ต้นไม้ก็จะเหีย่ วเฉาและตายไปในทีส่ ุด จะไม่เจริญงอกงามขึ้นมาได้
แต่ถา้ หมันรดนํ
่ า้ พรวนดินใส่ป๋ ยุ อยู่เรื่อยๆ ต้นไม้ก็จะค่อยๆเจริญงอกงาม จนในทีส่ ุดก็
จะออกดอกออกผลให้เราได้เชยชม ได้ล้มิ รส ฉันใดการบําเพ็ญบารมีต่างๆก็เป็ นอย่างนัน้
ไม่ได้สูญหายไปไหน จะติดไปกับใจ จะเป็ นใจทีด่ กี ว่าเดิม ฉลาดกว่าเดิม มีความโอบ
อ้อมอารี เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่มากกว่าเดิม ไม่หลงกับการหาความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ แต่จะหาความสุขจากการทําความดี รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ นัง่
สมาธิ ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นสิง่ ทีจ่ ะติดไปกับจิตใจ แล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ หรือได้เป็ นพระพุทธเจ้า ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อม ถ้าเกิดในสมัยทีไ่ ม่มคี าํ สอน
ของพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ตอ้ งปฏิบตั สิ อนตัวเราเองไปตามลําพัง จนกําจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ได้หมดไปจากจิตจากใจ ก็จะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของพวกเรา ทรงประสูตเิ ป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ได้เคยบําเพ็ญบุญ
บารมีต่างๆมาเป็ นเวลาอันยาวนาน เมือ่ ถึงเวลาทีบ่ ญ
ุ บารมีจะออกดอกออกผล ก็ทาํ ให้ได้
ออกบวช ได้ปฏิบตั ิ ได้คน้ คว้าหาความจริง จนในทีส่ ุดก็สามารถกําจัด ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจของพระองค์ได้ ไม่มคี รู ไม่มอี าจารย์ เพราะไม่
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มีใครรู้วธิ ีต่อสูก้ บั กิเลสนัน่ เอง พระพุทธเจ้าจึงต้องค้นหาด้วยตนเอง เมือ่ สําเร็จแล้วก็เป็ น
พระพุทธเจ้า เป็ นผูต้ รัสรู้ดว้ ยตนเอง ถึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้า แต่ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเรานี้ ถ้านําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ
จนกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้ ก็จะบรรลุเป็ นพระ
อรหันตสาวก ไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้า แต่ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจนัน้ เหมือนกัน ไม่
มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นจิตของพระพุทธเจ้าหรือจิต
ของพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งไปเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ต่างกันตรงทีค่ นหนึ่งบรรลุ กําจัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลงด้วยตนเอง ไม่มใี ครสังสอน
่
แต่อกี คนหนึ่งคือพระ
อรหันตสาวกต้องมีพระพุทธเจ้าเป็ นผูส้ งสอน
ั่
จึงจะบรรลุได้ แต่ผลก็เหมือนกัน คือ
สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทงั้ ปวง บรรลุถงึ พระนิพพาน ถึง
บรมสุขปรมังสุขงั เหมือนกัน ไม่มคี วามแตกต่างกัน ต่างกันตรงทีค่ นหนึ่งต้องสอนตนเอง
จึงได้เป็ นพระพุทธเจ้า ส่วนอีกคนหนึ่งสบายกว่า มีคนคอยสอน ง่ายกว่าคนต้องสอน
ตนเอง
เหมือนกับคนทีไ่ ม่รู้จกั ทาง ไม่มใี ครชี้ทาง ต้องเดินหาเอง ก็จะยากลําบาก ต้องทดลอง
ทางไปเรื่อยๆ ไปเหนือก่อน ถ้าไม่ใช่ก็ลองไปทางใต้ ถ้าไม่ใช่อกี ก็ลองไปไปทางตะวันออก
ถ้าไม่ใช่ก็ตอ้ งไปทิศตะวันตก จนกว่าจะพบ แต่คนทีม่ คี นสอน มีคนบอกทางแล้ว ก็ไม่
ต้องไปทดลองทางให้เสียเวลา เดินไปตามทางทีบ่ อกเลย อย่างพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
นี้สบายมาก ไม่ตอ้ งหาทางเอง เพียงแต่ฟงั พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบตั ติ ามเท่านัน้ ก็สามารถ
บรรลุถงึ ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ พ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง พวกเราก็
เป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน ขณะนี้พวกเรากําลังศึกษา กําลังได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้ทาํ บุญให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญเนกขัมมบารมี ออกบวชกัน
บวช ๓ วัน ๗ วัน ก็ยงั ดี บวช ๑๕ วันก็ยงั ดี บวชสักพรรษาหนึ่งก็ยงั ดี หรือจะบวชไป
ตลอดก็ยง่ิ ดีใหญ่ เพราะเป็ นวิธีทาํ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วทีส่ ุด เป็ น
ฆราวาสหลุดพ้นยาก เพราะมีเรื่องมาก มีปญั หามาก มีภาระมาก จะนัง่ สมาธิก็ลาํ บาก จะ
อดข้าวเย็นก็ลาํ บาก เพราะคนอืน่ ไม่อดกัน พอเวลาเขากินข้าวเย็น ก็อดทนไม่ไหว ก็กนิ
กับเขาด้วย ก็จะไม่สามารถยกจิตใจให้สูงขึ้นไปได้ แต่ถา้ ออกบวชอยู่วดั แล้ว ทุกคน
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ปฏิบตั เิ หมือนกัน ถือศีลเหมือนกัน ไม่กนิ ข้าวเย็นเหมือนกัน ก็จะทําให้การปฏิบตั เิ ป็ นไป
อย่างง่ายดาย หลุดพ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรให้โอกาสกับตัวเรา เป็ น
สิง่ ทีด่ ที เ่ี รายังไม่รู้กนั ส่วนใหญ่จะกลัวกัน กลัวความลําบาก กลัวอดข้าวเย็น กลัวไม่ได้
นอนบนฟูก กลัวไม่ได้ดูหนัง ดูโทรทัศน์ ที่ไม่ช่วยการบําเพ็ญ มีแต่จะฉุดลากให้วนเวียน
อยู่ในวัฏจักร แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่ถา้ ยอมลําบากสักหน่อย อด
ข้าวเย็นสักหน่อย อดดูโทรทัศน์ อดดูหนังฟังเพลงสักหน่อย แล้วก็นงั ่ สมาธิ ศึกษา
ธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ไม่ตอ้ งไปเกิด
แก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ดกี ว่าหรือ ลําบากลําบนไม่นาน ไม่ก่วี นั ไม่ก่ปี ี จะได้ไม่ตอ้ งไป
เวียนว่ายตายเกิดเป็ นล้านๆปี
ถ้ายังไม่สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงได้ ก็ยงั ต้องไปเกิดอยูเ่ รื่อยๆ ทุก
ครัง้ ทีเ่ กิดก็ตอ้ งร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะจะต้องเสียสิง่
นัน้ เสียสิง่ นี้ จะต้องจากคนนัน้ จากคนนี้ไปอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ จะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร
สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกันไปทัง้ หมด ไม่มอี ะไรเป็ นของเราอย่างแท้จริง โลกนี้เป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ มาเกิด แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วเดีย๋ วก็ตาย ตายไปแล้วก็ไป
เกิดใหม่ แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายอีก สูงๆตํา่ ๆ บางทีก็เกิดเป็ นมนุษย์ บางทีก็เกิด
เป็ นเดรัจฉาน บางทีก็เกิดเป็ นเทพเป็ นพรหม บางทีก็ไปตกนรก ขึ้นอยู่กบั บาปบุญทีท่ าํ
กันอยู่ทกุ วันนี้ จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เชื่อบาป เชื่อบุญ เชื่อนรก เชื่อ
สวรรค์ เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เชื่อเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อใน
มรรคผลนิพพาน ทีเ่ ป็ นความจริงล้วนๆ ไม่มขี องปลอมเลย เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์ และพระอรหันต์ทกุ ๆพระองค์ ได้พสิ ูจน์เห็นแล้วอย่างแจ้งชัด จึงได้นาํ เอามา
เผยแผ่ เอามาสังสอนให้
่
กบั พวกเรา พวกเราควรน้อมเข้ามาด้วยศรัทธาความเชื่อ น้อม
เข้ามาด้วยวิริยะความขยันหมันเพี
่ ยร หมันปฏิ
่ บตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
มาวัด
อยู่เรื่อยๆ ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆ รักษาศีลให้มาก แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ
ปฏิบตั ธิ รรม ปลงสังขาร ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอว่า เกิด
มาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา นี่คอื ปัญญา
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ถ้าไม่ลมื ว่าจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย จะต้องพลัดพรากจากกัน เวลาทีค่ วามแก่
เกิดขึ้น ความเจ็บเกิดขึ้น ความตายเกิดขึ้น การพลัดพรากจากกันเกิดขึ้น จะไม่รู้สกึ
หวันไหว
่
ไม่เดือดร้อน จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว เหมือนกับรู้วา่
พระอาทิตย์ทข่ี ้นึ ในตอนเช้า พอตอนเย็นก็จะต้องตกลงไป เวลาตกลงไปเราก็ไม่ได้
เดือดร้อน ไม่วุน่ วายใจ ไม่เสียอกเสียใจ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ เพราะตรียมตัวเตรียมใจไว้
แล้ว ว่าจะต้องเกิดขึ้น การเตรียมตัวเตรียมใจคือการปล่อยวางนัน่ เอง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่
ต่างๆ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย จะแก่ จะเจ็บ จะตาย ก็ให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน ใครจะ
จากเราไป เราจะจากใครไป ก็ปล่อยให้เป็ นไป เพราะใจไม่ตาย ไม่เป็ นอะไรทัง้ สิ้น เป็ น
ผูร้ ู้ เพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่
วุน่ วาย ไม่ทกุ ข์กบั อะไร แต่ตอ้ งเตือนตัวเราอยู่เสมอว่า อย่าไปยึด อย่าไปติด เป็ นของ
ชัว่ คราว เป็ นของยืมมา สักวันหนึ่งเจ้าของก็จะมาเอาคืนไป ไม่วา่ จะเป็ นสมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง ไม่วา่ จะเป็ นสามีภรรยา เป็ นบุตร เป็ นธิดา เป็ นญาติสนิทมิตรสหาย เขาจะต้อง
มาเอาคืนไปอย่างแน่นอน แม้แต่ร่างกายของเรา เขาก็จะต้องเอาคืนไปเช่นเดียวกัน ถ้า
เตือนตนอยู่เรื่อยๆแล้ว จะไม่หลง จะไม่ยดึ จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย นี่คอื อานิสงส์ของ
การประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วจิตใจจะ
ร่มเย็นเป็ นสุข ไม่โลภโมโทสัน จะอยู่กนั ด้วยความเมตตากรุณา ดูแลกันช่วยเหลือกัน
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน ทุกคนก็จะมีความสุข ดังสุภาษิตทีว่ า่ เมตตาเป็ นเครื่องคํ้าจุนโลก
โลกเราจะอยู่ดว้ ยความสุข ความร่มเย็น เพราะมีความเมตตาต่อกัน จึงอย่ามองข้าม
ความเมตตา อย่ามองข้ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้นอ้ มเอามาปฏิบตั แิ ละ
เตือนตนอยู่ตลอดเวลา จะได้ดาํ เนินชีวติ ให้เป็ นไปตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วผล
ทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษก็จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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