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กณัฑท์ี่ ๒๘๗ 

หดัขบัรถชีวิต 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

ชวีติของเราก็เป็นเหมอืนกบัการเดนิทาง ร่างกายเป็นเหมอืนรถยนต ์ใจเป็นเหมอืนคนขบั 

จะไปสู่ทศิทางใดก็ขึ้นอยู่กบัคนขบั ถา้เป็นคนทีรู่ท้ีฉ่ลาด ก็จะพาไปในทางทีด่ ี มแีต่

ความสุข มแีต่ความเจริญ ถา้ไมฉ่ลาด ก็จะพาไปสู่ความวุน่วาย ความลม้เหลว ความ

ทกุข ์ ปญัหาต่างๆ การเขา้วดัจงึเป็นเหมอืนกบัการมาหดัขบัรถชีวิต เหมอืนขบัรถยนต ์

ก่อนทีจ่ะขบัได ้ ก็ตอ้งหดัขบัก่อน ถา้ขบัไมเ่ป็นแทนทีจ่ะเหยยีบเบรก กลบัไปเหยยีบ

คนัเร่ง แทนทีจ่ะเขา้เกยีรเ์ดนิหนา้กลบัเขา้เกยีรถ์อยหลงั ก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง

โดยสวสัดภิาพ จะเจอแต่อบุตัเิหต ุ เจอปญัหาต่างๆ จงึตอ้งหดัขบัใหเ้ป็นก่อน ตอ้งรูว้า่

พวงมาลยั คนัเร่ง คนัเกยีร ์ เบรกมไีวใ้ชท้าํอะไร ถา้รูแ้ลว้ก็จะขบัไปไดอ้ย่างปลอดภยั 

ชวีติของเราก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งรูว้า่อะไรเป็นพวงมาลยั เป็นคนัเกยีร ์ เป็นคนัเร่ง เป็น

เบรก คนัเร่งของใจก็คอืความอยากทาํสิง่ต่างๆ อยากไดส้ิง่ต่างๆ คนัเบรกก็คอืการระงบั

ความอยากต่างๆ พวงมาลยัก็คอืปญัญา ความรูค้วามฉลาด รูว้า่ควรไปทศิทางใด เมือ่

มาถงึทางแยกควรเลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวาตรงไปหรือถอยหลงั ถา้มปีญัญาก็จะรูจ้กัแยกแยะ

วา่ ทาํอะไรไปแลว้จะเกดิอะไรขึ้นมา แต่ถา้ไมม่ปีญัญา ทาํไปตามความหลง ก็จะไมรู่ ้จะ

เป็นเหมอืนกบัคนขบัทีไ่มม่สีต ิ ทีม่นึเมา ไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่อะไรเป็นคุณอะไรเป็น

โทษ ขบัรถในขณะทีม่นึเมาจงึมกัจะประสบอบุตัเิหต ุ เสยีชวีติพกิลพกิารเสมอ ถา้มสีตมิี

ปญัญาจะขบัดว้ยความระมดัระวงั รูว้า่ควรจะขบัเร็วขบัชา้ ควรไปทางทศิใด ชวีติของเรา

ก็เป็นเช่นนัน้ ถา้รูจ้กัคนัเร่ง รูจ้กัคนัเบรก รูจ้กัพวงมาลยัของใจ กจ็ะสามารถพาชวีติไปสู่

เป้าหมายทีต่อ้งการได ้คอืความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคล ปราศจากความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ความหายนะ ความเจบ็ปวด  
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การทีจ่ะเกดิปญัญาความรูไ้ดก้็ตอ้งอาศยัผูรู้เ้ป็นคนสอน เวลาขบัรถยนต ์ ก็ตอ้งใหค้นที่

ขบัรถเป็นช่วยสอนให ้ ชวีติของเราก็เหมอืนกนั ตอ้งใหค้นทีรู่ก้ารดาํเนินชวีติทีถู่กทีด่ทีี่

งามสอน ไมม่ใีครจะรูด้เีท่ากบัพระพทุธเจา้ กบัพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย เป็นเหตทุาํ

ใหเ้ราตอ้งมาวดั มาศึกษา มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เพือ่จะไดด้าํเนินชวีติของเราไปใน

ทศิทางทีถู่กตอ้งดงีาม รูจ้กัใชค้นัเร่งไปในทศิทางทีด่ ี เช่นอยากทาํบญุ รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ออกบวช เป็นการกระทาํทีด่ ี พาไปสู่ความสุขความเจริญ เราก็

ควรเหยยีบคนัเร่ง ควรหมนุพวงมาลยัใหไ้ปในทศิทางนัน้ ส่วนเบรกเราก็ตอ้งใชใ้หเ้ป็น 

เวลารถจะวิง่ฝ่าไฟแดง วิง่แหกโคง้ตกเหว ก็ตอ้งใชเ้บรก เพือ่ใหร้ถวิง่อยู่บนถนน ชวีติ

ของเราก็เหมอืนกนั ถา้จะวิง่ฝ่าไฟแดงแหกโคง้ตกเหว เช่นไปเสพสุรายาเมา ยาเสพติด 

เทีย่วกลางคนื เล่นการพนนั ยงินกตกปลา ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี พูดปดมดเทจ็ โกหกหลอกลวง ก็ตอ้งเหยยีบเบรกกนั ตอ้งหยุดใจไมใ่หไ้ปทาํ 

เพราะทาํไปแลว้จะเกดิอบุตัเิหต ุ จะชนกบัรถคนัอืน่ เวลาทีเ่ราทาํผดิศีลผดิธรรม ก็เป็น

เหมอืนกบัทาํผดิกฎจราจร วิง่ฝ่าไฟแดง ก็ตอ้งมปีญัหาตามมา มโีทษตามมา เวลาขบัรถ

ชวีติก็ตอ้งรูจ้กัใชเ้บรก รูจ้กัใชค้นัเร่ง แต่ส่วนใหญ่เราจะทาํกลบัตาลปตัรกนั เพราะไมม่ี

สตปิญัญา มนึเมาดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่หลงก็ทาํใหเ้กดิความโลภ 

เกดิความอยากขึ้นมา แทนทีจ่ะเหยยีบเบรกไมใ่หไ้ปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ก็กลบัไป

เหยยีบคนัเร่ง ใหว้ิง่เร็วยิง่ขึ้น  

เวลาโลภอยากจะไดอ้ะไร ไมเ่คยคดิเลยวา่ จาํเป็นหรือไม ่เป็นประโยชนห์รือเป็นโทษ พอ

เหน็วา่ถูกอกถูกใจก็ตอ้งเอามาใหไ้ด ้ เมือ่ไดม้าแลว้ก็ตอ้งมาดูแลรกัษา ตอ้งห่วง ตอ้ง

กงัวล ซึง่เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เพราะไมม่ปีญัญานัน่เอง ไมรู่ว้า่อะไรเป็นความสุข อะไร

เป็นความทกุข ์ จงึเหยยีบคนัเร่งแทนทีจ่ะเหยยีบเบรก เวลาควรเหยยีบคนัเร่ง ก็กลบัไม่

เหยยีบ เช่นเวลาควรทาํบญุใหท้าน ควรเสยีสละ ควรเอาชนะความเกยีจครา้น กลบัไม่

เร่งทาํกนั กลบัไปเหยยีบเบรกกนั ไมท่าํกนั เวลาจะทาํบญุใหท้านสกัครัง้หน่ึง จะเสยีดาย

เงนิทอง ไมเ่หมอืนเวลาไปกนิเหลา้เมายา ไปเทีย่วกลางคนื ไปซื้อของฟุ่มเฟือย มเีท่าไหร่

ก็ไมพ่อใช ้ เพราะเหยยีบคนัเร่งแทนทีจ่ะเหยยีบเบรก ถา้เหยยีบเบรกแลว้ จะไมใ่ชใ้นสิง่

ทีฟุ่่ มเฟือย ทีเ่ป็นโทษ เช่นเลน่การพนนั เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื ถา้เราสามารถ
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เบรกการกระทาํทีไ่มด่ไีมช่อบได ้ ชวีติของเราก็จะไมวุ่น่วาย ไมท่กุข ์ ไมม่ปีญัหาต่างๆ

ตามมา ถา้เหยยีบคนัเร่งส่งเสริมใหท้าํความดไีด ้ เราก็จะไปสู่ความสุขความเจริญอย่าง

รวดเร็ว เช่นเร่งใหท้าํบญุอยู่เรื่อยๆ เร่งใหร้กัษาศีลใหม้มีากยิง่ขึ้นไป เร่งศึกษาปฏบิตัิ

ธรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา เป็นสิง่ทีค่วรจะเร่งทาํกนั แต่ไมค่่อยทาํกนัเลย เพราะอะไร 

เพราะคนขบัรถชวีติของเรามแีต่ความมนึเมา มคีวามหลง หลงทาง แทนทีจ่ะขึ้นเหนือ

กลบัลงใต ้ แทนทีจ่ะไปสู่ความเจริญความสุข กลบัไปสู่ความทกุขค์วามเสือ่ม จงึตอ้ง

ปลกุคนขบัรถใหห้ายเมา ดว้ยธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่

เรื่อยๆ ฟงัแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิถา้ฟงัอย่างเดยีวแต่ไมป่ฏบิตั ิก็จะไมเ่หน็ผล เหมอืนกบั

มคีนบอกใหไ้ปเอาของทีอ่ยู่ตรงนัน้มา แต่เราไมไ่ปเอามา เราก็จะไมไ่ดข้องมา  

ฉนัใดการฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เป็นเช่นนัน้ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งปฏบิตัติอ้งทาํดว้ย 

เพราะถา้ไมป่ฏบิตัไิมท่าํ ก็จะไมรู่ว้า่ดหีรือไม ่ มคุีณหรือมโีทษอย่างไร แต่ถา้นาํไปปฏบิตัิ

ก็จะเหน็ผล จะมกีาํลงัใจทาํใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นพระพทุธเจา้สอนใหท้าํความด ี ให ้

เสยีสละ ใจบญุสุนทาน รกัษาศีล เราก็ตอ้งทาํ เมือ่ทาํแลว้ก็จะเหน็ผล เวลาทาํบญุรกัษา

ศีล ใจจะมคีวามสุข ตอ้งมองผลทีใ่จ อย่าไปมองทีอ่ืน่ อย่าไปมองวา่ทาํบญุแลว้จะมหีนา้

มตีา มคีนใหร้างวลั มคีนชื่นชมสรรเสริญเยนิยอ ซึง่ไมใ่ช่ผลทีเ่กดิจากการทาํบญุ

โดยตรง แต่เป็นผลพลอยได ้ เวลาคนอืน่เหน็เราทาํความด ี ก็อนุโมทนาชื่นชม ใหร้างวลั 

ใหก้าํลงัใจ ผลหลกัทีจ่ะไดจ้ากการทาํบญุใหท้านเสยีสละ คอืความอิม่เอบิใจ สุขใจ 

ภูมใิจ ไมโ่ลภไมอ่ยากกบัเรื่องไรส้าระต่างๆ ไปเทีย่วไปดืม่ จะรูส้กึเฉยๆ อยู่บา้นก็มี

ความสุข เพราะใจมอีาหารหลอ่เลี้ยงนัน่เอง บญุกศุลน่ีแหละคอือาหารทีห่ลอ่เลี้ยงจติใจ 

เป็นสิง่ทีพ่วกเราขาดกนัมาก จงึทาํใหต้อ้งไปหาความสุขจากสิง่ทีเ่ป็นความทกุข ์ จากการ

เทีย่วกลางคนื เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ทีม่แีต่โทษ ไมม่คีวามสุขเลย แต่เราก็ไม่

สามารถยบัย ัง้หกัหา้มจติใจของเราได ้ เพราะใจไมม่เีบรกนัน่เอง เราจงึตอ้งทาํบญุกนั

มากๆ ทาํบญุกนัอยู่เรื่อยๆ เมือ่ทาํแลว้ใจจะอิม่ จะมคีวามพอ จะไมห่วิ ไมก่ระหายกบั

การกระทาํเรื่องทีไ่รส้าระ ดงันัน้เวลาทาํความด ีเช่นทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม 

ขอใหดู้ทีใ่จเป็นหลกั ถา้ทาํไปแลว้มคีวามสุข แสดงวา่เราทาํถูก ถา้ยงัไมม่คีวามสุข ความ

อิม่เอบิใจ ความพอใจ ก็แสดงวา่ยงัทาํไมพ่อหรือทาํไมถู่ก ถา้ทาํไมพ่อก็ตอ้งทาํใหม้ากๆ
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ขึ้นไป เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้รบัประทานเพยีงคาํสองคาํก็จะไมอ่ิม่ ตอ้ง

รบัประทานไปเรื่อยๆ จนกวา่จะอิม่  

ถา้ทาํผดิก็ตอ้งทาํใหม ่ เช่นทาํแลว้หวงัผลตอบแทนจากผูร้บั ตอ้งการใหเ้ขาขอบอก

ขอบใจ ใหม้คีวามสาํนึกในบญุในคุณ อย่างน้ีเป็นการกระทาํทีไ่มถู่ก เพราะถา้เขาไมข่อ

บอกขอบใจ ไมส่าํนึกในบญุคุณ เราก็จะโกรธจะเสยีใจ อย่างน้ีไมไ่ดเ้ป็นการทาํบญุ แต่

เป็นการคา้ขาย เป็นการแลกเปลีย่น เราทาํสิง่น้ีใหก้บัเขา แลว้เขาทาํสิง่นัน้ใหก้บัเรา การ

ทาํบญุทีถู่กตอ้งนัน้ตอ้งทาํดว้ยจติใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมห่วงัผลตอบแทนจากผูร้บัเลย 

พอใจทีจ่ะช่วยเหลอื พอใจทีจ่ะให ้ เพราะเหน็วา่เดอืดรอ้น ทาํเพือ่ผ่อนคลายความ

เดอืดรอ้นความทกุข ์ใหเ้บาบางลงไป ใหม้คีวามสุข เพราะรูว้า่เวลาทีเ่รามคีวามทกุข ์แลว้

มคีนช่วยเหลอืเรานัน้เป็นอย่างไร เราจะมคีวามสุข สาํนึกในบญุคุณผูท้ีช่่วยเหลอืเรา ไม่

วา่จะขอบอกขอบใจเขาหรือไมก่็ตาม แต่ความสาํนึกย่อมมอียู่ในใจของคนเราทกุคน 

แมแ้ต่เดรจัฉานยงัมคีวามสาํนึกเลย แลว้มนุษยท์ีม่ปีญัญาอย่างพวกเรา ทาํไมจะไมม่ ีจะ

ไมรู่บ้ญุคุณไดอ้ย่างไร จงทาํไปเถดิ ไมต่อ้งหวงัผลตอบแทนจากผูร้บั รูอ้ยู่แก่ใจเอง สกั

วนัหน่ึง เมือ่มโีอกาสตอบแทน มโีอกาสช่วยเหลอื รบัรองไดว้า่จะตอ้งคดิถงึเราก่อน จะ

ยนิดทีาํอย่างยิง่เลย ทาํบญุแลว้ตอ้งไมห่วงัอะไรเป็นสิง่ตอบแทน ทาํไปเพือ่ความสุขใจ 

ภูมใิจ อิม่เอบิใจ เมือ่ทาํจนเกดิผลแลว้ รบัรองไดว้า่จะตดิอกตดิใจ จะชอบทาํบญุอยู่

เรื่อยๆ เหมอืนกบัทีพ่วกเรามาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ มาทาํกนัแลว้มคีวามสุขใจ ขอใหดู้ที่

ตรงน้ีเป็นหลกั ไมว่า่จะทาํอะไรก็ตาม ทาํบญุใหท้านก็ดูทีใ่จ รกัษาศีลก็ดูทีใ่จ อย่าไปดูที่

อืน่  

เวลารกัษาศีลแลว้เหน็คนอื่นทาํผดิศีลผดิธรรม ก็อาจจะเกดิอจิฉาริษยาขึ้นมา อยากจะ

ทาํเหมอืนเขา จงึอย่าไปมองผูอ้ืน่ อย่าไปทาํตามเขา เช่น เราไมพู่ดโกหกหลอกลวง แต่

คนอืน่เขาพูด เราอย่าไปคดิวา่ทาํอย่างนัน้แลว้จะด ี ถงึแมจ้ะไดส้ิง่ต่างๆทีป่รารถนาก็ตาม 

แต่สิง่ทีเ่สยีไปนัน้มคุีณค่ายิง่กวา่ คอืจติใจนัน่เอง จติใจจะเจริญหรือเสือ่มส่วนหน่ึงก็อยู่

ทีศี่ลธรรม ถา้มศีีลธรรมมาก จติใจก็จะสูงจะเจริญมาก ถา้มศีีลธรรมนอ้ยจติใจกจ็ะ

เสือ่มมาก อยู่ทีศี่ลธรรมเป็นหลกั จะเกดิเป็นมนุษยก์็ด ี เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระ
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อริยเจา้ก็ด ี ตอ้งมศีีลเป็นเหตพุาไป ถงึแมจ้ะทาํบญุใหท้านมามากมายก่ายกอง บริจาค

เงนิเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้น แต่ถา้ยงัทาํผดิศีลผดิธรรมอยู่ เวลาตายไปก็จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิ

เป็นมนุษย ์เป็นเทพเป็นพรหม แต่จะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ไปตก

นรก ต่างกบัคนทีร่กัษาศีล แต่ไมไ่ดท้าํบญุเลยแมแ้ต่บาทเดยีว ไมไ่ดบ้ริจาคเลย อย่าง

นอ้ยก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ไดเ้กดิเป็นเทพเป็นพรหม เพราะมศีีล ๕ เป็นเหต ุถา้

อยากจะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มฐีานะการเงนิทีด่ ี ก็ตอ้งทาํบญุ

ใหท้านดว้ย ถา้ไมไ่ดท้าํบญุใหท้าน รกัษาแต่ศีลอย่างเดยีว กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ก็จะ

เป็นเหมอืนทีเ่คยเป็นอยู่ ไมด่ขีึ้นกวา่เดมิ มรูีปร่างหนา้ตาอย่างไรก็จะมอีย่างนัน้ มฐีานะ

การเงนิอย่างไรก็จะมอีย่างนัน้ ไมด่ขีึ้นกว่าเดมิ ถา้ตอ้งการใหด้ขีึ้นกวา่เดมิ นอกจาก

รกัษาศีลแลว้ก็ตอ้งทาํบญุใหท้านดว้ย ถา้อยากจะขึ้นไปสูงกวา่นัน้ ก็ตอ้งนัง่สมาธิ ไหว ้

พระสวดมนต ์ ปฏบิตัธิรรม ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เจริญปญัญา ควบคู่ไปกบัการ

รกัษาศีล ก็จะไดไ้ปเกดิเป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง เป็นพระอริยบคุคลบา้ง เป็นพระ

โสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัต ์และเป็นพระพทุธเจา้ตามลาํดบั  

ถา้ไมท่าํเลยก็จะไมไ่ดอ้ะไร ชวีติน้ีก็จะสูญเปลา่ไป มวัแต่หาความสุขทีไ่มม่สีาระ เช่นดู

หนงัฟงัเพลง เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เสพสุรายาเมา จงึควรหาความสุขทีม่ ี

ประโยชนต์ามมาดว้ย เช่นช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เสยีสละ เมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ กตญั�ู

กตเวท ีสาํนึกในบญุคุณของผูท้ีม่พีระคุณ และตอบแทนบญุคุณท่าน เป็นการกระทาํทีจ่ะ

ทาํใหเ้กดิความสุขและมปีระโยชนต์ามมา เพราะทาํใหจ้ติใจเจริญขึ้นไปตามลาํดบั จนถงึ

ข ัน้สูงสุดไดใ้นทีสุ่ด เมือ่ถงึข ัน้สูงสุดแลว้ก็จะไดร้บัรางวลัทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐทีสุ่ด คอืการไม่

ตอ้งไปเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปทกุขก์บัการแก่ การเจ็บ การตาย การพลดัพรากจากกนั 

เป็นสิง่ทีว่เิศษทีสุ่ด เพราะถา้ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ แมจ้ะเกดิอยู่ในภพทีด่กี็ตาม เช่น

กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นมหาเศรษฐ ี เป็นพระมหากษตัริย ์แต่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งหมดไป 

ตอ้งตายไป แลว้ก็ตอ้งกลบัมาเกดิใหมอ่กี ตอ้งมาทาํบญุอยู่อย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ กลบัไป

กลบัมาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ จนกวา่จะไปถงึจดุทีไ่มต่อ้งกลบัมาเกดิอกีต่อไป ทีจ่ะทาํใหถ้งึ

ความอิม่ตวั ความสบาย ไมต่อ้งทาํบญุทาํทานอกีต่อไป เพราะไมจ่าํเป็นแลว้ บญุกศุลที่

ไดท้าํมาไดพ้าเรามาถงึจดุหมายปลายทางทีเ่ลศิทีว่เิศษแลว้ คือพระนิพพาน บรมสุข
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นัน่เอง น่ีคอืเป้าหมายทีเ่ราควรขบัพาชวีติของเราไป ตอ้งมสีตรูิอ้ยู่กบัตวัอยู่เสมอ 

เหมอืนกบัคนขบัรถ ตอ้งรูว้า่กาํลงัขบัรถอยู่ ขบัเร็วเท่าไหร่ มรีถรามากนอ้ยเพยีงไร มรีถ

ตดัหนา้ มคีนตดัหนา้หรือไม ่เพือ่จะไดห้ยดุรถทนั  

ถา้ขบัแบบคนมนึเมา ก็เหมอืนกบัไมม่สีตนิ ัน่เอง เวลาเกดิความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ก็จะไมรู่ ้เวลาโกรธขึ้นมาอยากจะทาํอะไรก็ทาํไปแลว้ก็มาเสยีใจภายหลงั แต่ถา้มสีติ

จะรูอ้ยู่ทกุขณะวา่ จติใจกาํลงัคดิอะไรอยู่ กาํลงัโกรธ กาํลงัโลภ กาํลงัหลงอยู่หรือเปลา่ 

ถา้เป็นก็ระงบัดบัมนัเสยี อย่าปลอ่ยใหห้ลดุออกมาทางกายทางวาจา เพราะจะสรา้งความ

เสือ่มเสยี ถา้ไมม่สีตดูิกายดูวาจา ปลอ่ยใหเ้คลือ่นไหวไปตามเรื่องของมนั พอถงึเวลาที่

จะหยุดก็หยุดไมท่นั เวลาเกดิความโกรธ จะระงบัยาก ถา้มนัออกมาทางกายทางวาจา

แลว้ ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา แต่ถา้คอยเฝ้าดูอยู่ทีใ่จตลอดเวลา ไมว่า่จะคดิอะไร มี

ความรูส้กึอย่างไร ก็ตอ้งรูอ้ยู่ตลอดเวลา เพราะถา้รูแ้ลว้ จะระงบัดบัมนัได ้ หา้มไมใ่ห ้

ออกไปทางกายทางวาจาได ้ เช่นเวลาโกรธอยากจะด่าใคร ถา้รูว้า่กาํลงัโกรธ กาํลงัจะด่า

ใคร ก็จะดบัมนัได ้ ถา้เวลาโลภ ก็ตอ้งรูว้า่โลภในสิง่ทีด่หีรือทีไ่มด่ ี ในสิง่ทีด่กี็ทาํไปเลย 

อยากจะทาํบญุกท็าํไปเลย อยากจะเสพสุรายาเมาก็ตอ้งหยุดทนัทเีหมอืนกนั เราหยุดได ้

ถา้มสีตคิอยเฝ้าดูอยู่ทีใ่จ ดงันัน้ตลอดเวลาต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัไป เราควรเฝ้าดูใจ

ตลอดเวลา ดูความคิดของเรา ดูอารมณ์ของเรา อย่างขณะน้ีอารมณ์ของเราเป็นอย่างไร 

มคีวามโลภไหม มคีวามโกรธไหม มคีวามหลงไหม อยู่เฉยๆไดไ้หม ถา้อยู่เฉยๆไดแ้สดง

วา่ไมม่คีวามโลภความโกรธความหลง แต่ถา้นัง่เฉยๆไมไ่ด ้ แสดงวา่มคีวามโลภความ

โกรธความหลงแลว้ อยากจะไปทาํสิง่นัน้ อยากจะไปทาํสิง่น้ี  

น่ีคอืการขบัรถใจ ขบัรถชวีติของเรา ตอ้งคอยเฝ้าดูทีก่ายวาจาใจ เอาคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เป็นแผนทีพ่าไป ขบัรถชวีติของเราตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ให ้

เสยีสละ ทาํบญุใหท้าน มคีวามเมตตากรุณา มคีวามกตญั�ูกตเวท ี มศีีล มสีมาธิ มี

ปญัญา เป็นทางทีเ่ราควรจะดาํเนินไป พยายามเปิดแผนทีดู่อยู่เรื่อยๆ เพราะถา้ดูหน

เดยีว พอมาถงึทางแยกก็อาจจะหลงทางได ้ อาจจะเลี้ยวผดิทาง ไปทางทีไ่มถู่กก็ได ้ เรา

จงึตอ้งเขา้วดัอยู่เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดไ้มล่มืวา่พระพทุธเจา้ทรง
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สอนใหไ้ปในทางทศิทางใด ถา้ฟงัอยู่เรื่อยๆ แลว้นาํไปปฏบิตั ิ เราก็จะฉลาดขึ้น จะรูม้าก

ขึ้น ต่อไปไมต่อ้งฟงัก็ได ้เพราะเขา้ใจแลว้ รูแ้ลว้วา่จะตอ้งไปทางไหน เหมอืนกบัดูแผนที่

จนจาํไดข้ึ้นใจแลว้ ก็ไมต่อ้งดูก็ได ้ น่ีคือเหตทุีท่าํใหพ้วกเราตอ้งมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ 

มาศึกษาและปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เมือ่ทาํแลว้ก็จะเหน็ผล จะมกีาํลงัใจที่

จะทาํใหม้ากขึ้น ชวีติจติใจกจ็ะมคีวามสุขมคีวามเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึความสุขที่

สูงสุด เกดิขึ้นจากการมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงมศีรทัธาความ

เชื่อ มวีริิยะความอตุสาหะ ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพือ่

ความสุขความเจริญทีจ่ะเป็นผลตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๘๘ 

คิดแบบคนฉลาดคิด 
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีพวกเราไดต้ ัง้ใจมาวดัเพือ่มาบาํเพญ็ศาสนกจิ ทีพ่ระบรมศาสดา พระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ทีเ่ราเลือ่มใสศรทัธากราบไหวบู้ชา ไดท้รงส ัง่สอนใหป้ฏบิตั ิ ดว้ยการ

ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขความเจริญ ความกา้วหนา้อย่างแทจ้ริงแก่ชวีติจติใจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่จะไดรู้ค้วามจรงิทีไ่มรู่ก้นั เน่ืองจากใจของพวกเราถูกอวิชชา

ความมดืบอด โมหะความหลงครอบงาํอยู่ ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั 

เหน็สิง่ทีไ่มด่วีา่ด ี เหน็สิง่ทีด่วีา่ไมด่ ี เหน็ว่าบาปไมม่ ี บญุไมม่ ี นรกไมม่ ี สวรรคไ์ม่ม ี

เพราะตาของพวกเราไมส่ามารถมองเหน็ไดเ้หมอืนตาของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย เราเป็นเหมอืนคนตาบอด ส่วนพระพทุธเจา้พระอรหนัตเ์ป็นเหมอืนคนตา

ด ีถงึแมค้นตาดจีะบอกวา่มอีะไรอยู่ทีต่รงนัน้ตรงน้ี คนตาบอดก็มองไมเ่หน็อยู่ด ีเหน็แต่

ความมดือย่างเดยีว คนตาบอดถา้เป็นคนฉลาดก็จะตอ้งเชื่อคนตาด ีวา่เหน็ในสิง่ทีต่นไม่

รูไ้มเ่หน็ แต่คนตาบอดทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญา ก็จะไมเ่ชื่อคนตาด ี จะเชื่อแต่ในสิง่ทีต่นเอง

มองเหน็เท่านัน้ ถา้สิง่ใดทีต่นเองมองไมเ่หน็ก็จะปฏเิสธวา่ไมม่ ี เช่นพวกเรามองไมเ่ห็น

นรก มองไมเ่หน็สวรรค ์ ถา้เราเป็นคนโงเ่ขลาเบาปญัญา ก็จะปฏเิสธวา่นรกไมม่ ี สวรรค์

ไมม่ ี บญุไมม่ ี บาปไมม่ ี ทาํบญุแลว้ไมเ่กดิผล ทาํไปก็สูญเปลา่ เมือ่ตายไปแลว้ก็จบ ไม่

ตอ้งทาํบญุใหเ้สยีเวลาไปเปลา่ๆ ทาํไปก็ไมไ่ดไ้ปสวรรค ์ เพราะนรกสวรรคเ์ป็นสิง่ทีถู่ก

สมมตุขิึ้นมา เพือ่หลอกใหเ้ราทาํความดกีนั คนโงเ่ขลาเบาปญัญาจะคดิอย่างน้ี  

แต่คนฉลาดเมือ่ยงัไมส่ามารถพสูิจนไ์ดว้า่ นรกมจีริงหรือสวรรคม์จีริงหรือไม ่ ก็ยงัไม่

กลา้ปฏเิสธ แลว้ถา้ไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

จนมดีวงตาเหน็ธรรม มแีสงสวา่งภายในใจ เหน็เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็
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แลว้ ก็ทาํใหต้อ้งคดิหนกั จะปฏเิสธเลยก็ไมไ่ดเ้พราะยงัไมเ่หน็ จงึคดิวา่น่าเชื่อดกีวา่ 

เพราะคนทีต่าบอดเหมอืนเรายงัเหน็ได ้ ถา้เราทาํอย่างทีเ่ขาทาํ ก็อาจจะเหน็ไดเ้หมอืนกนั 

คนตาบอดทีฉ่ลาดจะคดิอย่างน้ี จะไมป่ฏเิสธสิง่ทีค่นตาดบีอก ถงึแมจ้ะมองไมเ่หน็ พอ

ไดท้าํตามทีค่นตาดสีอนใหท้าํแลว้ ไมช่า้ก็เร็วความมดืบอดก็จะหายไปจากจติจากใจ 

ความสวา่งก็จะปรากฏขึ้นมา ก็จะเหน็สิง่ต่างๆทีค่นตาดคีนตาสวา่งเหน็กนั เมือ่เหน็แลว้ก็

จะไดไ้มต่อ้งมาทกุข ์ มาเศรา้โศกเสยีใจกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทกุวนัน้ีทีเ่รายงัมคีวามเศรา้

โศกเสยีใจทกุขใ์จกนัอยู่ เพราะมองไมเ่หน็เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

มองเหน็กนั เราจะเหน็วา่เวลาทีค่นตายจากเราไป ก็จากไปเลย สูญหายไปเลย เพาะไมรู่ ้

วา่เขาไมไ่ดสู้ญหายไปไหน เขาเพยีงแต่เปลีย่นร่างกายเทา่นัน้เอง เหมอืนกบัเปลีย่น

เสื้อผา้ พอเสื้อผา้ขาด เราก็ซื้อเสื้อผา้ใหมม่าใส่ เสื้อผา้ก็ไมใ่ช่ตวัเรา ฉนัใดร่างกายก็เป็น

เหมอืนเสื้อผา้ของใจ ใจเอาร่างกายมาใส่ เอามาเป็นเครื่องมอื เวลาใจจะทาํอะไรก็อาศยั

เครื่องมอื ถา้ไมม่เีครื่องมอืก็ทาํไมไ่ด ้ ตอ้งมร่ีางกาย อยากจะทาํบญุตอ้งมร่ีางกายพาไป

ทาํ จะทาํบาปกต็อ้งมร่ีางกายพาไปทาํ เมือ่ทาํไปแลว้ผลก็ยอ้นกลบัมาทีใ่จ คอืความสุข

หรือความทกุข ์ ทีเ่กดิจากการกระทาํของใจ เมือ่ร่างกายแตกดบัไป ใจก็ไมไ่ดแ้ตกดบัไป

กบัร่างกายดว้ย ใจก็เป็นเหมอืนร่างกายของเรา เมือ่เสื้อผา้ขาดไปแลว้ กายก็ไมไ่ดต้ายไป

ดว้ย ก็หาเสื้อผา้ชดุใหมม่าใส่ใหมเ่ท่านัน้เอง  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้นาํมาส ัง่สอนพวกเรา เพือ่ไมใ่หห้ลงยดึตดิกบั

ร่างกายวา่เป็นตวัเราของเรา แต่เป็นเหมอืนเสื้อผา้ชดุหน่ึงเท่านัน้เอง มใีส่ก็ใส่ไป มใีชก้็ใช ้

ไป เมือ่ถงึเวลาจะแตกจะดบักป็ลอ่ยไป เพราะใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจคอืผูรู้ ้ ผูฟ้งั

อยู่ขณะน้ีไมใ่ช่ร่างกายแต่เป็นใจ ใจรบัฟงัผา่นร่างกาย ผ่านเสยีงทีเ่ขา้ไปสมัผสักบัหู แลว้

ใหใ้จรบัรูว้า่พูดอะไร ใจก็คดิตามไป น่ีคอืใจไมใ่ช่ร่างกาย เป็นคนละส่วนกนั เป็น

เหมอืนกบัโทรศพัทม์อืถอื เครื่องโทรศพัทม์อืถอืกบัคลืน่โทรศพัทท์ีเ่ขา้ไปในเครื่องเป็น

คนละส่วนกนั ถา้เครื่องโทรศพัทเ์สยี ก็เปลีย่นเครื่องใหมไ่ด ้คลืน่โทรศพัทไ์มไ่ดเ้สยีตาม

ไปดว้ย ฉนัใดเมือ่ร่างกายแตกดบัไปแลว้ จติก็ไปหาร่างใหมต่่อไปเท่านัน้เอง ไมไ่ดไ้ป

ไหน จะไดร่้างดกีวา่เก่าหรือไมก่็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ถา้ถงึวาระของบญุจะส่งผล 

ก็จะทาํใหไ้ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ไดไ้ปเกดิบนสวรรค ์ เป็นเทพเป็นพรหม เป็นพระ
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อริยบคุคลข ัน้ต่างๆ เป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตใ์นภพชาตต่ิอไปก็ได ้ เป็นฐานะที่

เกดิขึ้นจากการทาํบญุ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ เมือ่ถงึวาระ

ทีบ่ญุจะส่งผล ก็จะทาํใหไ้ดไ้ปพบกบัสิง่ทีด่กีวา่เก่า ถา้กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ก็จะไดเ้ป็น

มนุษยท์ีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เก่า มฐีานะการเงนิการทองดกีวา่เก่า มสีตปิญัญา

ฉลาดแหลมคมกวา่เก่า มอีายุยนืยาวนานกวา่เก่า ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เป็นวาระของ

บาปส่งผล เมือ่ตายไปกจ็ะตอ้งไปเกดิในอบาย ในชัน้ใดช ัน้หน่ึง เป็นเดรจัฉานบา้ง เป็น

เปรตบา้ง เป็นอสุรกายบา้ง ไปตกนรกบา้ง เป็นอานิสงสผ์ลของการทาํบาป เช่นฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พดูปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ไมม่ใีครหา้มได ้ 

เพราะการกระทาํเป็นเหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ปลูกตน้ไมช้นิดใด ก็จะไดผ้ลชนิดนัน้ 

ปลูกตน้ทเุรียน ก็จะไดท้เุรียน จะใหเ้ป็นสม้เป็นแตงโมไมไ่ด ้ เพราะเหตแุละผลเป็นอย่าง

นัน้ ทาํดทีาํบญุทาํกศุล ก็จะไดด้ไีดสุ้ขไดเ้จริญ ไดเ้ป็นมนุษย ์ ไดเ้ป็นเทพ ไดเ้ป็นพรหม 

ไดเ้ป็นพระอริยเจา้ ทาํบาปก็ไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต ไปตกนรก ไปเป็นผ ี เป็นหลกั

กรรม เป็นกฎแห่งกรรม ไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้จะยบัย ัง้ไดก้็ต่อเมือ่ไมก่ระทาํอะไรท ัง้นัน้ ถา้

ไมก่ระทาํอะไรกจ็ะไมม่ผีลอะไรตามมา ถา้ไมท่าํบญุ ไมท่าํบาปเลย ก็จะไมม่ภีพชาติ

ตามมา มพีระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตเ์ท่านัน้ทีล่ะท ัง้บาปละบญุได ้ หลงัจากทีไ่ดบ้าํเพญ็

บญุกศุลจนจติใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภ ความโกรธแลว้ ก็จะไมม่คีวาม

อยากทีจ่ะทาํอะไรอกีต่อไป เพราะมคีวามอิม่มคีวามพออยู่ในใจ ไมห่วิ ไมอ่ยาก ไม่

ตอ้งการอะไร ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํอะไรอกีต่อไป ไมต่อ้งทาํความด ีเพราะทาํไปก็

ไมไ่ดม้ากกวา่เดมิ เหมอืนกบันํา้ทีเ่ต็มแกว้แลว้ ต่อใหเ้ตมินํา้เขา้ไปอกีมากนอ้ยเพยีงไร 

นํา้ในแกว้ก็จะมแีค่เพยีงเต็มแกว้เท่านัน้ ไมส่ามารถมมีากกวา่นัน้ไปได ้ เทเขา้ไปอกีนํา้ก็

ตอ้งลน้ไหลออกมา ฉนัใดจติใจของผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัธิรรม จนบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ เป็น

พระอรหนัตแ์ลว้ จติใจจะเต็มเป่ียมดว้ยบรมสุข มแีต่ความสุข ไมม่คีวามทกุข ์ มแีต่

ความอิม่ ไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามกระหาย เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ทาํบญุอกีต่อไป ส่วนบาปนัน้ก็ไมท่าํอยู่แลว้ เพราะคนทีม่ปีญัญาย่อมรูแ้ก่ใจวา่ เมือ่ทาํ

บาปแลว้เป็นอย่างไร  
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คนทีย่งัไมบ่รรลจุะไมรู่ท้ีว่า่ไมต่อ้งทาํบญุไปตลอด เพราะบญุก็มจีดุอิม่ตวัเหมอืนกนั เมือ่

ทาํจนเต็มเป่ียมอยู่ในใจแลว้ ก็ไมส่ามารถทาํใหม้มีากไปกวา่นัน้ได ้เหมอืนกบัรบัประทาน

อาหาร เมือ่รบัประทานจนเต็มทอ้งแลว้ ก็รบัประทานเขา้ไปอกีไมไ่ด ้ฉนัใดก็ฉนันัน้ เป็น

จติของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตเ์ท่านัน้ ทีจ่ะละไดท้ ัง้บาปและบญุ คอืไมท่าํอะไรอกี

ต่อไป เมือ่ไมม่กีารกระทาํกรรม ไมว่า่จะเป็นบาปหรือเป็นบญุแลว้ ผลของบาปหรือบญุ

คอืการไปเกดิทีสู่งทีต่ ํา่ ก็จะไมม่ตีามมาอกีต่อไป หลงัจากทีร่่างกายของพระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตไ์ดแ้ตกดบัไปแลว้ ท่านก็ไมไ่ปไหนแลว้ ท่านอยู่ในพระนิพพาน ในจติทีม่ ี

ความอิม่ มคีวามสุขเต็มทีแ่ลว้นัน่เอง และจะอยู่อย่างนัน้ไปตลอดอนนัตกาล ส่วนจติ

ของพวกเรายงัไมถ่งึจดุอิม่ตวั ยงัมคีวามหวิ มคีวามกระหาย กต็อ้งระมดัระวงัไมใ่ห ้

ความหวิ ความกระหาย ความอยากฉุดลากพาไปทาํบาปทาํกรรม ถา้ยงัอยากจะมเีงนิมี

ทอง มคีวามสุขจากสมบตัขิา้วของเงนิทอง จากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ 

ก็ตอ้งระมดัระวงัไมใ่หไ้ปในทางบาป อย่าไปฉอ้โกงลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่ เวลาโกรธก็ตอ้ง

หกัหา้มจติใจ อย่าอาฆาตพยาบาท อย่าไปฆ่าผูอ้ืน่ เพราะตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรม ตกนรก

หมกไหม ้ทกุขท์รมานจติใจ ถา้หกัหา้มจติใจไมใ่หท้าํบาปได ้ภพชาตขิา้งหนา้กจ็ะดขีึ้นไป

เรื่อยๆ ไดเ้กดิเป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง เป็นมนุษยบ์า้งสลบักนัไป จนกวา่จติจะมี

ความอิม่มคีวามสุขเต็มที ่ก็จะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป น่ีคอืคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ ทีพ่วก

เราไดย้นิไดฟ้งักนั และเป็นสิง่ทีพ่วกเราจะตอ้งเอาไปปฏบิตั ิ เพือ่จะไดม้คีวามเหน็ที่

ถูกตอ้ง  

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ ทีเ่ราคดิวา่เป็นของเรานัน้ ไมใ่ช่เป็น

ของเราอย่างแทจ้ริง เป็นเพยีงช ัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้เอง ร่างกายของเราก็เป็นของเรา

เพยีงระยะหน่ึง พออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ก็ตอ้งคนืเขาไป อาจจะตอ้งคนืไปก่อนนัน้ก็ได ้

บางคนอายุเพยีงหน่ึงวนัก็ตายไปก็ม ี หน่ึงเดอืนตายไปก็ม ี หน่ึงปีตายไปก็ม ี ยีส่บิปี 

สามสบิปี สีส่บิปีตายไปก็ม ี ไมแ่น่นอน เรื่องอายุขยัของคนเรา แต่เรื่องทีแ่น่นอนกค็อื 

ตอ้งคนืเขาไปทกุคน พวกเราทกุคนทีอ่ยู่ในศาลาน้ี สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนืร่างกายน้ีไปสู่ดนิ

นํา้ลมไฟ ทีเ่ป็นเจา้ของเดมิ แต่ใจของเราไมไ่ดไ้ปกบัร่างกาย จะไปตามบญุตามกรรม

ต่อไป ถา้เชื่อพระพทุธเจา้ แลว้ทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ละเวน้จากการทาํบาปทาํกรรม เวลา
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ร่างกายแตกดบัไป ก็จะไปสู่ทีด่ ี สู่สุคต ิ เป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัรู ้ แลว้นาํมา

ส ัง่สอนพวกเรา ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้นาํไปปฏบิตัติาม ก็จะไดร้บัผลประโยชนท์ีด่ี

เช่นเดยีวกบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีเ่ชือ่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีเ่รามอียู่น้ี ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ก็พยายามตดัความยดึตดิในร่างกาย ใน

สมบตัต่ิางๆ มทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองมากนอ้ยเพยีงไร ก็สละใหผู้อ้ืน่หมด แลว้ก็

ออกบวช อยู่แบบนกับวช มเีพยีงแต่ปจัจยัสีไ่วค้อยดูแลรกัษาร่างกายเท่านัน้ ส่วนจติใจ

ก็มธีรรมะทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิเจริญปญัญา ทาํจติใจใหส้งบ เพือ่กาํจดั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีค่อยฉุดลากใหไ้ปทาํบญุ ใหไ้ปทาํบาป ใหไ้ปเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ในภพนอ้ยในภพใหญ่ใหห้มดสิ้นไป จนใจสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็นพระ

อรหนัต ์ เป็นนิพพานขึ้นมาแลว้ ใจก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปทกุข ์ ไมต่อ้งไป

ทกุขก์บัการแก่ การเจ็บ การตาย การพลดัพรากจากกนั เหมอืนทีพ่วกเรากาํลงัทกุขก์นั

อยู่  

เวลาทีเ่ราสูญเสยีญาตพิีน่อ้ง คนทีเ่รารกัไป เราก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบักนั 

เพราะหลงยดึตดิร่างกายของคนนัน้คนน้ีวา่เป็นพีน่อ้งของเรา เป็นญาตขิองเรา แต่ความ

จริงแลว้เขาเป็นเหมอืนตน้ไมต้น้หน่ึงเท่านัน้เอง ไมม่อีะไรแตกต่างกนัเลย ต่างกนัตรงที่

ร่างกายมใีจมาครอบครอง จงึทาํใหร่้างกายน้ีพูดได ้ทาํได ้มคีวามรูส้กึ แต่ผูท้ีพู่ด ผูท้ีฟ่งั 

ผูท้ีม่คีวามรูส้กึน้ีไมใ่ช่ร่างกาย เป็นใจต่างหาก ถา้ร่างกายไมม่ใีจเมือ่ไหร่แลว้ ก็จะไมรู่ส้กึ

อะไร จะฟงัอะไรไมไ่ดย้นิ จะไมรู่เ้รื่องอะไรท ัง้สิ้น ลองไปพูดกบัคนตายดู ลองไปสะกดิ

ร่างกายของคนตายดู เอาเขม็ไปทิม่ร่างกายของคนตายดู จะสะดุง้ขึ้นมาหรือไม ่ จะไมม่ี

ปฏกิริิยาตอบโตเ้ลย เหมอืนตน้ไม ้เอามดีไปฟนัก็จะไมม่อีาการสะดุง้ เพราะไมม่กีารรบัรู ้

น ัน่เอง เพราะไมม่ผูีร้บัรูใ้นตน้ไม ้ ร่างของคนตายก็เหมอืนตน้ไม ้ เพราะไมม่ใีจผูร้บัรูอ้ยู่

กบัร่างกายแลว้ จะเอาไปทาํอะไรก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะเอาไปฝงัก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะเอาไปเผาก็

ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะใจผูเ้ป็นเจา้ของผูค้รอบครอง ไมไ่ดอ้ยู่ในร่างนัน้แลว้ ไดอ้อกเดนิทาง

ไปสู่ร่างใหมแ่ลว้ จะไดร่้างอะไรก็ขึ้นอยู่กบับญุกบักรรมทีท่าํไว ้ น่ีคอืความจริงที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รารูก้นั ไมใ่หห้ลง ไมใ่หย้ดึ ไมใ่หต้ดิ ไมต่อ้งกลวัวา่ร่างกายจะ

เป็นอะไรไป ไมต่อ้งเสยีดาย ถงึเวลาจะเป็นอะไรก็ใหเ้ป็นไป แต่ขณะทีย่งัอยู่ก็ดูแลรกัษา
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กนัไป เพราะยงัตอ้งอาศยัร่างกายมาช่วยทาํใจใหห้ลดุพน้จากความหลง จากความทกุข ์

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ไมม่ร่ีางกายก็จะไมส่ามารถมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํบญุทาํ

ทาน รกัษาศีล นัง่สมาธิ ปฏบิตัธิรรมได ้เราจงึตอ้งดูแลรกัษาร่างกายน้ีใหด้ ีเพือ่จะไดเ้อา

มาช่วยเหลอืจติใจใหไ้ดป้ฏบิตัธิรรม เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ  

อย่าเอาร่างกายไปทาํในสิง่ทีไ่รส้าระ ไรคุ้ณไรป้ระโยชน ์ ไปสะสมลาภยศสรรเสริญสุข

ต่างๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของเรา แต่จะทาํใหเ้ราหลง ทาํใหม้คีวามทกุขม์ากยิง่ขึ้นไป คนเรา

เวลาไมม่เีงนิมทีองนัน้ มคีวามทกุขน์อ้ยกว่าคนมเีงนิมทีอง เพราะคนมเีงนิมทีองจะตอ้ง

กงัวลตอ้งห่วง ตอ้งดูแลรกัษา เวลาสูญเสยีไปก็จะตอ้งทกุขม์าก คนทีไ่มม่เีงนิมทีองก็ไม่

ตอ้งมาทกุขก์บัการดูแลรกัษา ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอก

เสยีใจ เพราะไมม่เีงนิทีจ่ะเสยีไปนัน่เอง แต่คนทีม่กีลบัมคีวามทกุขม์ากกวา่คนไมม่ ี

ยกเวน้คนทีม่แีลว้ฉลาด มแีลว้ไม่ยดึไมต่ดิไมห่วง มกี็เอามาใช ้ ใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์

ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ทาํบญุทาํทาน ใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข ตนเองก็จะมคีวามสุข

ตาม อย่างน้ีก็เป็นประโยชน ์ ถา้รูจ้กัใชส้ิง่ทีม่อียู่ ไมย่ดึไมต่ดิ เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงชวีติ

ของเราก็จะตอ้งหมดสิ้นไป เงนิทองหามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะกลายเป็นสมบตัขิอง

ผูอ้ืน่ไป แต่ถา้เอามาทาํบญุทาํทานก่อน กจ็ะเป็นสมบตัขิองเรา เป็นบญุเป็นกศุลตดิตวั

กบัใจเราไป เมือ่ไปเกดิขา้งหนา้ ก็จะไดไ้ปเกดิดกีวา่เก่า เพราะบญุกศุลจะทาํใหร้วยกวา่

เก่าดกีวา่เก่า เราจงึไมค่วรมองขา้มการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มี

อะไรก็อย่ายดึอย่าตดิ เตรียมตวัเตรียมใจไว ้ วา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งจากมนัไป สิง่ไหน

จาํเป็นจะตอ้งเก็บไวก้็เก็บไว ้เพือ่ดูแลรกัษาชวีติของเรา ส่วนทีไ่มม่คีวามจาํเป็นก็อย่าเก็บ

เอาไวใ้หเ้ป็นภาระทางดา้นจติใจ ใหเ้กดิความทกุข ์ทาํใหเ้ป็นคนใจแคบ ขาดความเมตตา 

ไมม่คีวามสุขกบัทรพัยส์มบตัทิีม่อียู่ แต่ถา้เอาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ เราจะมคีวามสุข อย่าง

วนัน้ีเราเอาเงนิทองไปซื้อขา้วซื้อของมาถวายพระ เราก็มคีวามสุข ความเยน็ใจ ความปีต ิ

ความภูมใิจ ถา้ไมไ่ดท้าํเราก็จะไมม่คีวามรูส้กึแบบน้ี  

จะมแีต่ความอยากไดเ้งนิทองเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ อยากจะใชเ้งนิทองไปในทางทีไ่มม่ี

ประโยชน ์ เอาไปเทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือย แลว้ก็ทาํใหอ้ยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี เพราะ
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ตอ้งไปเทีย่วอกี ตอ้งไปซื้อของฟุ่มเฟือย ใหมอ่กี เทีย่วเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไมอ่ิม่ไมพ่อ 

จนเงนิทองไมพ่อใชก้็ตอ้งดิ้นรนหาเงนิหาทอง เพือ่มาเทีย่วเพือ่มาซื้อของฟุ่มเฟือยอกี 

ต่างกบัการทาํบญุ ทาํไดม้ากเทา่ไหร่แลว้ จติใจจะมคีวามอิม่มคีวามพอมากยิง่ขึ้นไป

เท่านัน้ ทาํใหไ้มอ่ยากจะไดอ้ะไร อยู่เฉยๆอยู่ทีบ่า้นก็มคีวามสุข เป็นอานิสงสจ์ากการทีไ่ด ้

ช่วยเหลอืคนอื่น ใหข้องใหเ้งนิทองคนอืน่ ทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามอิม่ ความสุข ความ

พอ ไมห่วิ ไมก่ระหาย ไมอ่ยากไปเทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือย เพราะรูว้า่ไมม่ปีระโยชนก์บั

จติใจ ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความสุขกบัจติใจ จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ 

ไมม่อีะไรเป็นของเราในโลกน้ี แมก้ระท ัง่ร่างกายก็ไมใ่ช่ของเรา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนื

เจา้ของเดมิ คอืดนินํา้ลมไฟไป แลว้ใจก็จะตอ้งไปต่อ จะไปสุขไปทกุข ์ ก็อยู่ทีบ่ญุบาปที่

ไดท้าํไว ้ ถา้ทาํบญุไวก้็จะไปด ี ไปสู่ความสุขความเจริญ ถา้ทาํบาปไวก้็จะไปไมด่ ี ไปสู่

ความทกุขค์วามวุน่วายใจ เรามทีางเลอืกคือทาํดหีรือทาํไมด่ ี ยดึตดิหรือไมย่ดึตดิ ถา้ไม่

ยดึไมต่ดิเราก็จะสบาย เวลาตอ้งพลดัพรากจากอะไรไป ก็จะไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ไมเ่ศรา้

โศกเสยีใจ ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเรารูว้า่ของต่างๆทีเ่รามอียู่น้ีไมใ่ช่ของเรา เรายมื

เขามา สกัวนัหน่ึงเจา้ของก็ตอ้งมาทวงเอาคนืไป ไมเ่หน็ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศก

เสยีใจอะไร น่ีคอืประโยชนท์ีเ่ราจะไดร้บัจากการมาวดั มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมปฏบิตัธิรรม 

จติใจจะร่มเยน็เป็นสุข ท่ามกลางความวุน่วาย ท่ามกลางเหตกุารณ์ทีเ่ลวรา้ยต่างๆ จติใจ

จะผ่านไปไดอ้ย่างราบรื่น อย่างสะดวก อย่างสบายเหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้นเลย จงึ

ขอใหท้่านท ัง้หลายจงมคีวามเชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และนาํไปปฏบิตัิ

ใหม้ากเท่าทีจ่ะมากได ้ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๘๙ 

ศาสนาไม่ไดส้อนใหข้อ 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเรามาวดัเพือ่มาประกอบคุณงามความด ี สรา้งความร่มเยน็เป็นสุข ความ

เจริญกา้วหนา้ กาํจดัความทกุข ์ กาํจดัภยัอนัตรายท ัง้หลาย ไมใ่หเ้ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลาย

ชวีติจติใจของเรา เพราะเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ เชื่อ

วา่ความดคีวามชัว่เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเรา เราจะดจีะช ัว่อยู่ทีต่วัเรา ไมม่ใีคร

สามารถมาเสกมาเป่าใหเ้ราดใีหเ้ราช ัว่ได ้ ถา้สามารถเสกเป่าไดแ้ลว้ ไม่มใีครจะมี

ความสามารถเท่ากบัพระพทุธเจา้ พระองคจ์ะเสกใหพ้วกเราไดก้ลายเป็นพระอรหนัตก์นั

ไปหมดเลย จะไดไ้มต่อ้งมาทกุขก์บัการเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย การเวยีนวา่ยตาย

เกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ เพราะไมเ่ป็นสิง่ทีด่เีลย เกดิแต่ละครัง้ก็ตอ้งมาเจอกบัความทกุข ์

เจอกบัเรื่องราวต่างๆทีไ่มป่รารถนากนั ถา้พระพทุธเจา้มอีาํนาจเหนือหลกักรรมแลว้ 

พระองคก์จ็ะเสกเป่าใหพ้วกเราไดบ้รรลถุงึพระนิพพานกนั โดยไมต่อ้งทาํอะไรเลย แต่

เน่ืองจากหลกักรรมอยู่เหนือความสามารถของทกุๆคน ไมว่า่จะเป็นพระอริยเจา้ อย่าง

พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายก็ด ี หรือปถุชุนธรรมดาอย่างพวกเราท ัง้หลายก็ด ี

จงึไมม่ใีครสามารถไปหา้มหลกักรรม คอืเหตแุละผลได ้เหตกุ็คอืการกระทาํทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ ทีพ่วกเราทาํกนัอยู่ทกุวนัน้ี แลว้ก็ส่งใหเ้กดิผลตามมา คอืความสุข 

ความเจริญ ความทกุข ์ ความเสื่อมเสยี ไมม่ใีครลม้ลา้งได ้ จะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎแห่ง

กรรมน้ีดว้ยกนัทกุคน ทางเดยีวทีพ่ระพทุธเจา้จะช่วยเหลอืพวกเรา ใหสุ้ขใหเ้จริญได ้ ก็

คอืส ัง่สอนใหรู้ว้า่เหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความสุขความเจริญนัน้เป็นอย่างไร เหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความทกุขค์วามเสือ่มเสยีนัน้เป็นอย่างไร  

เมือ่รูแ้ลว้เราจะไดท้าํแต่เหตทุีด่ ี ทีจ่ะนาํมาซึง่ความเจริญกา้วหนา้ ความร่มเยน็เป็นสุข 

แลว้ก็ละเวน้เหตทุีจ่ะสรา้งความทกุข ์ สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัเรา มอียู่เท่าน้ีที่
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พระพทุธเจา้จะช่วยเราได ้คอืสอนเรา ชี้บอกทางสู่ความด ีความประเสริฐเลศิโลก แต่ไม่

สามารถฉุดดงึลากเราไปได ้ หรือเสกเป่าใหเ้ราได ้ เราเท่านัน้ทีจ่ะตอ้งเป็นผูเ้ดนิไปเอง 

ดว้ยการปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ถา้ไมท่าํก็จะไมม่ทีางทีเ่ราจะดไีด ้ จะเจรญิ

ไดเ้ลย ต่อใหจ้ดุธูปเทยีนบูชากราบไหวพ้ระพทุธรูป อธิษฐานขอสิง่ต่างๆ มากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม ก็จะไมส่มัฤทธิ์ผล เพราะศาสนาพทุธไม่ไดส้อนใหข้อ เพราะขอกนัไมไ่ด ้

ความสุขความเจริญขอกนัไมไ่ด ้ ความไมท่กุขไ์มวุ่น่วายใจก็ขอกนัไม่ได ้ ตอ้งทาํกนัเอง 

ไมย่ากเยน็อะไรถา้รูจ้กัวธิี ทกุวนัน้ีทีเ่ราไมค่่อยไดพ้บกบัความสุขและความเจริญ

เท่าทีค่วร และยงัอยู่ภายใตอ้าํนาจของความทกุขข์องความวุน่วายใจอยู่ ก็เพราะไมม่ี

ความรู ้ ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เพยีงพอ หรือไดฟ้งัแลว้แต่ยงั

ไมส่ามารถนาํไปปฏบิตัไิด ้ เพราะมสีิง่คอยฉุดลาก ใหไ้ปทาํตรงกนัขา้มกบัทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตั ิ เช่นไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุท ัง้ ๕ คอื ๑. เสพสุรายาเมา ๒. เลน่

การพนนั ๓. เทีย่วกลางคนื ๔. คบคนชัว่เป็นมติร ๕. เกยีจครา้น ถา้มอียู่ในผูใ้ดแลว้ก็

จะนาํไปสู่ความเสือ่มความหายนะ เพราะไมไ่ดส่้งเสริมคุณงามความดคีวามสุขและความ

เจริญ ผูท้ีไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ชวีติมแีต่จะปกัหวัลงตํา่ ดิง่ลงไปสู่อบาย ไมช่า้ก็

เร็วก็จะตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรม  

เพราะไมส่รา้งรายไดม้แีต่สรา้งรายจ่าย เวลาเสพสุรายาเมาก็ตอ้งเสยีเงนิเสยีทอง 

เสยีเวลาทาํมาหากนิ แลว้จะไปเอาเงนิทองมาจากทีไ่หน เมือ่เสพสุรายาเมาจนเงนิทอง

หมดไปแลว้ ก็ยงัเลกิดืม่ไมไ่ด ้ เพราะตดิเป็นนิสยัไปแลว้ วนัไหนไมไ่ดเ้สพก็จะเกดิ

อาการทรุนทรุาย ตอ้งดิ้นรนหามาดืม่ใหไ้ด ้ เมือ่ไมม่เีงนิซื้อก็จะตอ้งไปลกัขโมย เรื่องของ

อบายมขุต่างๆ เป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ ไมส่รา้งรายไดส้าํหรบัใชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี 

คนเราทกุคนเกดิมาตอ้งมปีจัจยั ๔ เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศยั ถา้ไมม่ทีีอ่ยู่อาศยั ไมม่ี

อาหารรบัประทาน ไมม่เีสื้อผา้ใส่ ไมม่ยีารกัษาโรค ก็จะลาํบากลาํบน และอาจจะถงึแก่

กรรมไปได ้ จงึตอ้งมรีายไดม้าจนุเจอื ก็ตอ้งมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ในเบื้องตน้ก็ขยนั

ศึกษาหาวชิาความรูต่้างๆ เป็นเดก็ก็ขยนัไปโรงเรียนไปเรียนหนงัสอื ไปหาความรู ้ เรียน

ใหม้ากๆ เรียนใหสู้ง ๆ เพราะยิง่เรียนไดม้ากเรียนไดสู้งเท่าไร เวลาออกมาทาํมาหากนิ 

หางานหาการ กจ็ะไดร้ายไดด้ ี ไดง้านทีส่บาย ไมต่อ้งเหน็ดเหน่ือย ไมต่อ้งใชก้าํลงักาย 
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ใชแ้ต่สตปิญัญาความรูท้ีไ่ดเ้รียนมา จะไดม้รีายไดม้าก เพือ่เอามาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

ส่วนหน่ึงก็เอามาดูแลรกัษาร่างกาย ซื้ออาหารรบัประทาน ซื้อเสื้อผา้ใส่ ซื้อยารกัษาโรค

ยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ซื้อบา้นพกัไวอ้ยู่อาศยั แต่ตอ้งรูจ้กัประมาณ ไมค่วรใชเ้กนิฐานะ เกนิ

ความจาํเป็น เพราะจะเป็นความฟุ่มเฟือย ทีจ่ะขูดรีดเงนิทองทีห่ามาดว้ยความ

ยากลาํบาก ใหห้มดไปไดอ้ย่างรวดเร็ว แลว้ก็จะฉุดลากใหไ้ปทาํในสิง่ทีเ่สยีหายต่อไป 

เวลาใชเ้งนิใชท้องจงึตอ้งรูจ้กัประมาณ  

ไมค่วรใชเ้กนิรายได ้ทีน่อกจากใชก้บัปจัจยั ๔ แลว้ ควรแบ่งไวอ้กี ๒ ส่วน ส่วนหน่ึงก็

เก็บไวเ้ผือ่วนัขา้งหนา้ เวลาทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วยไมส่ามารถทาํมาหากนิหารายไดไ้ด ้ ก็ตอ้ง

อาศยัเงนิส่วนน้ีไวดู้แล อกีส่วนหน่ึงก็เอาไวท้าํบญุทาํประโยชน ์ เพราะชวีติของเราไมไ่ด ้

จบเพยีงแค่ชาตน้ีิเท่านัน้ ยงัตอ้งดาํเนินต่อไปอกี หลงัจากทีเ่ราตายไปแลว้ ใจของเรา

ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ก็จะตอ้งไปเกดิใหม ่ ไปเกดิสูงเกดิตํา่ก็อยู่ทีก่ารกระทาํของเราใน

ปจัจบุนัน้ี ทาํบาปหรือทาํบญุ ถา้ทาํบาปกต็อ้งไปเกดิทีต่ ํา่ ถา้ทาํบญุเราก็ไปเกดิทีสู่ง มี

ฐานะทีด่กีวา่เดมิ มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เดมิ มเีงนิทองมากมายกวา่เดมิ มี

สตปิญัญาฉลาดรูม้ากกวา่เดมิ เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นตามมาหลงัจากทีเ่ราตายไปแลว้ ถา้

อยากจะมทีรพัย ์มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม กต็อ้งทาํบญุใหท้าน มเีงนิทองอย่าหวงอย่าเก็บ

ไว ้ อย่าเอาไปใชก้บัของทีไ่มเ่กิดประโยชน ์ เช่นเอาไปดืม่สุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่ว

กลางคนื ไมเ่กดิประโยชนท์ ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัก็จะดูดทรพัยส์มบตัิ

เงนิทองทีม่อียู่ใหห้ดหายไป แลว้ก็จะตอ้งไปทาํบาปทาํกรรมต่อไป ในอนาคตก็จะไมม่ี

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง รูปร่างหนา้ตาทีส่วยงามกวา่เดมิ รอเราอยู่ขา้งหนา้ แต่ถา้

เอาเงนิส่วนทีเ่ก็บไวเ้พือ่ทาํบญุมาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ มาสงเคราะหผู์อ้ืน่ ก็เหมอืนกบัเอาเงนิ

ไปฝากในธนาคารบญุ ทีเ่ราจะเบกิไดใ้นภพหนา้ชาตหินา้ พอไปเกดิในภพหนา้ชาตหินา้ ก็

จะมเีงนิมทีองรอเราอยู่ ไปเกดิบนกองเงนิกองทอง มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เดมิ  

ไมว่า่จะใหด้ว้ยเงนิดว้ยทองก็ด ี ใหก้าํลงัจติกาํลงัใจก็ด ี ใหธ้รรมะเพือ่ใหห้ลดุพน้จาก

ความทกุขค์วามเศรา้โศกเสยีใจก็ด ี ใหว้ชิาความรูก้็ด ี เป็นการใหท้ ัง้สิ้นเรียกวา่ทาน 

แปลวา่ให ้ ไมไ่ดห้มายความวา่เวลาใหก้บัฆราวาสจะเป็นทาน ใหก้บัพระจะเป็นบญุ จะ
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ใหก้บัพระหรือใหก้บัฆราวาสก็เป็นทานเหมอืนกนั บญุคอืผลทีเ่กดิจากการให ้เมือ่ใหแ้ลว้

ผลทีจ่ะเกดิขึ้นก็คอืบญุ คอืความสุขใจ ไมว่า่จะใหก้บัพระก็ด ี ใหก้บัฆราวาสก็ด ี ก็เป็น

บญุเหมอืนกนั ประโยชนอ์าจจะมมีากนอ้ยต่างกนัไป ใหก้บัฆราวาสกบัใหก้บัพระ 

ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึ้นตามมาไมเ่ท่ากนั ใหก้บัคนไมด่ปีระโยชนจ์ะนอ้ยกวา่ใหก้บัคนด ี

เพราะคนดยี่อมทาํประโยชนม์ากกวา่คนไมด่นี ัน่เอง คนไมด่นีอกจากไมท่าํประโยชนแ์ลว้ 

ยงัสรา้งความวุน่วายใหก้บัผูอ้ืน่อกี เช่นคนเสพสุรายาเมากบัคนไมเ่สพสุรายาเมา ถา้ให ้

เงนิไป คนหน่ึงก็จะซื้อสุราดืม่ แลว้ก็เกดิอาการมนึเมา แลว้ก็ออกไปอาละวาด สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัชาวบา้น ใหก้บัคนทีไ่มด่ืม่ ทีม่คีวามขยนั ชอบทาํงานทาํการ ทาํ

ความสะอาด ก็จะไปทาํประโยชน ์ เหน็สถานทีใ่ดสกปรกก็จะทาํความสะอาด ไมว่า่จะอยู่

ทีไ่หน ถา้เป็นคนรกัความสะอาด ชอบทาํความสะอาด ก็จะทาํความสะอาดอยู่เรื่อยๆ น่ี

คอืความแตกต่างระหวา่งการใหค้นดกีบัคนไมด่ ีนอกจากเป็นบญุแลว้ยงัมปีระโยชนห์รือ

มโีทษตามมาดว้ย ช่วยคนไมด่กี็ช่วยใหเ้ขาไปสรา้งความวุน่วาย สรา้งความเดอืดรอ้น

ใหก้บัผูอ้ืน่ เช่นช่วยโจรผูร้า้ยเป็นตน้ ช่วยไมใ่หถู้กตาํรวจจบั พอเผลอเขาก็อาจจะฆ่าเรา

ได ้เหมอืนกบัช่วยงูพษิ ถา้ไมร่ะมดัระวงัก็จะกดัเราได ้การใหห้รือการช่วยเหลอืผูอ้ืน่จงึมี

ผลแตกต่างกนั ถา้ช่วยคนดปีระโยชนสุ์ขก็จะเกดิตามมา  

พระพทุธเจา้ทรงเปรียบเทยีบวา่ ถา้ช่วยคนธรรมดาจะไดป้ระโยชน ์๑ เท่า ช่วยพระภกิษุ

จะไดป้ระโยชนส์บิเท่า ช่วยพระอริยเจา้คอืพระโสดาบนัจะไดร้อ้ยเท่า พระสกทิาคามไีด ้

พนัเท่า พระอนาคามไีดห้มืน่เท่า พระอรหนัตไ์ดแ้สนเท่า พระปจัเจกพทุธเจา้ก็ไดล้า้นเท่า 

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดเ้ป็นพนัลา้นเท่า น้ีคอืความแตกต่างของมนุษย ์

ความสามารถทีจ่ะทาํประโยชนใ์หก้บัโลกได ้ ไมม่ใีครจะทาํประโยชนไ์ดม้ากเท่ากบัพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูต้รสัรูโ้ดยชอบดว้ยตนเอง แลว้ประกาศพระธรรมคาํสอน

ใหก้บัสตัวโ์ลก เช่นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทีเ่รากราบไหวก้นัอยู่น้ี หลงัจากทีไ่ด ้

ตรสัรูธ้รรมแลว้ก็ไมไ่ดเ้ก็บธรรมไวเ้ฉยๆ ถา้เก็บไวเ้ฉยๆก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้จงึมอียู่ ๒ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ และ ๒. พระ

ปจัเจกพทุธเจา้ ทีห่ลงัจากตรสัรูธ้รรมแลว้ก็ไมป่ระกาศสอนผูอ้ืน่ ไมส่อนเรื่องมรรคผล

นิพพาน เรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค ์ ไมส่อนเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ ทรงอยู่
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เฉยๆเงยีบๆ ไมท่ราบเป็นเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะคนทีจ่ะฟงัไมม่คีวามสามารถทีจ่ะ

เขา้ถงึไดก้็ได ้ เพราะอยู่ในยุคมดื ทีม่แีต่ความมดืบอดมแีต่ความหลงใหล กบัการ

แสวงหาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แสวงหาลาภยศสรรเสริญ คนเหลา่น้ีจะ

ไมส่นใจเรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค ์ เมือ่เป็นเช่นนัน้พระปจัเจกพทุธเจา้ก็เหน็

วา่สอนไปก็ไรป้ระโยชน ์เสยีเวลาก็เลยไมส่ ัง่ไมส่อน  

พระพทุธเจา้ของเราหลงัจากทีท่รงตรสัรูใ้หม่ๆ  ก็มคีวามรูส้กึอย่างนัน้เหมอืนกนั วา่สิ่งที่

ไดท้รงตรสัรูน้ ัน้ เป็นสิง่ทีย่ากมากสาํหรบัมนุษยท์ ัว่ๆไปจะชื่นชมยนิดไีด ้ จะไมส่ามารถ

ปฏบิตัติามได ้ เพราะสอนตรงกนัขา้มกบัความอยาก ความปรารถนาของมนุษย ์ เพราะ

มนุษยท์กุคนมคีวามอยากจะรํา่รวย มตีาํแหน่งมฐีานะสูงๆ มบีริษทับริวาร มคีน

สรรเสริญเยนิยอยกย่อง นบัถอืเคารพบูชาท ัง้นัน้ ไมม่ใีครอยากจะยากจนตํา่ตอ้ย ไมม่ี

ความสามารถหาความสุขจากสิง่ต่างๆในโลกน้ีได ้ เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ที่

ผ่านมาทางตาหูจมกูลิ้นกายแลว้เขา้ไปสู่ใจ เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนปรารถนากนัท ัง้นัน้ 

กลบัทรงส ัง่สอนไมใ่หแ้สวงหาสิง่เหลา่น้ี ใหแ้สวงหาความดงีาม ดว้ยการเสยีสละ มเีงนิมี

ทองแทนทีจ่ะเอาไปซื้อขา้วซื้อของมาใชม้ากนิ มาใหค้วามสุขกบัตน ก็ใหเ้อาไปแจกจ่าย 

ไปสงเคราะห ์ไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็จะเป็นสิง่ทีย่ากสาํหรบัคนท ัว่ไปจะทาํได ้ในเบื้องตน้จงึ

ทรงมคีวามรูส้กึทอ้แทไ้มอ่ยากจะส ัง่สอน แต่หลงัจากนัน้ไมน่านทา้วมหาพรหมก็ไดม้า

อาราธนาขอใหพ้ระพทุธเจา้ทรงมพีระเมตตาต่อสตัวโ์ลก ขอใหพ้จิารณาวา่สตัวโ์ลกก็มอียู่

หลายระดบัดว้ยกนั เป็นเหมอืนกบับวั ๔ เหลา่ พวกทีเ่ป็นคนดมีากๆก็ม ีดปีานกลางก็ม ี

ดนีอ้ยก็ม ี และไมด่กี็ม ี ก็แบ่งเป็น ๔ พวกดว้ยกนั จงึอยากใหท้รงช่วยเหลอืคนด ีคนที่

ชอบทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์ ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิ เมือ่เป็นดงันัน้

พระพทุธเจา้จงึไมท่รงถอดพระทยั แต่ทรงตดัสนิพระทยัทีจ่ะประกาศสอนพระศาสนา

ใหก้บัสตัวโ์ลก  

ในเบื้องตน้ทรงมุง่ไปสอนพวกทีเ่ก่งทีด่ทีีสุ่ดก่อน คอืพวกนกับวชท ัง้หลาย เช่นพระปญัจ

วคัคยีท์ ัง้ ๕ ทีเ่ป็นนกับวช ทีเ่คยตดิตามพระพทุธเจา้ หลงัจากนัน้ก็ส ัง่สอนนกับวชใน

ลทัธิอืน่ๆ ก็ปรากฏมผูีส้ามารถนาํเอาไปปฏบิตั ิ และบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดเ้ป็นจาํนวน
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มากหลงัจากนัน้ก็ไดช่้วยเหลอืพระพทุธเจา้ ในการเผยแผ่พระธรรมคาํสอนมาอยู่เรื่อยๆ

จนถงึปจัจบุนัน้ี พระพทุธศาสนาจงึอยู่มาไดจ้นถงึทกุวนัน้ี เพราะความสามารถของ

พระพทุธเจา้พระองคเ์ดยีว ถา้ทรงตดัสนิพระทยัไมป่ระกาศพระศาสนาแลว้ ก็จะไมม่ี

พระพทุธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกในขณะน้ีเลย น่ีคอืความสามารถของคนๆเดยีว ที่

สามารถช่วยเหลอืสตัวโ์ลกใหพ้น้ทกุขไ์ด ้ เป็นจาํนวนมากมายก่ายกอง ดงันัน้การทีเ่รา

เลอืกทาํบญุกบับคุคล จงึเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง ไมเ่สยีหายตรงไหน เพราะตอ้งเลง็ถงึ

ประโยชนสุ์ขทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา แต่ก็ไมไ่ดใ้หเ้ราไรค้วามปรานี ถา้เดอืดรอ้นจริงๆ เช่นไม่

มอีาหารรบัประทาน ไมม่ยีารกัษาโรคยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ถงึแมจ้ะเป็นคนไมด่หีรือเป็นคน

เลวก็ตาม ก็ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื เพราะเป็นหลกัของมนุษยธรรม เช่นเวลา ตาํรวจไป

จบัผูร้า้ย แลว้เกดิการต่อสูก้นัจนผูร้า้ยบาดเจ็บ ตาํรวจก็ตอ้งเอาไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล

ก่อนใหห้ายด ี แลว้จงึค่อยจบัไปลงโทษต่อไป การช่วยเหลอืกนัในเรื่องทีจ่าํเป็น คอืเรื่อง

ปจัจยั ๔ น้ี ไม่วา่จะเป็นคนดหีรือไมด่หีรือแมแ้ต่เดรจัฉาน ก็ตอ้งช่วยเหลอืกนั เวลาเหน็

สุนขัไมม่อีาหารรบัประทาน มาขออาศยัอยู ่ ก็ไมค่วรขบัไลไ่สส่ง พอจะเลี้ยงไดก้็เลี้ยงไป 

ปลอ่ยใหอ้ยู่อาศยัไป อย่างน้ีก็เป็นบญุเป็นกุศลเหมอืนกนั  

บญุคอืความสุขใจ แต่ประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากสุนขัก็อาจจะไมม่ากเท่ากบัมนุษย ์ แต่สุนขั

บางตวัก็ยงัดกีวา่มนุษยบ์างคน สุนขัยงัช่วยเห่ายงัช่วยเฝ้าบา้นให ้แต่คนบางคนแทนทีจ่ะ

เฝ้าบา้นให ้ กลบัขนขา้วของออกไปจากบา้นช่องจนหมดก็ม ี เพราะฉะนัน้เวลาจะ

ช่วยเหลอืใคร สงเคราะหใ์คร ก็ตอ้งรูจ้กัเลอืก เลอืกคนดทีีจ่ะทาํคุณทาํประโยชนใ์หก้บั

เรา ใหก้บัสงัคม ใหก้บัตวัเขาเอง ถา้ไปช่วยคนไมด่ ี ก็จะช่วยใหเ้ขาสรา้งปญัหา สรา้ง

ความวุน่วาย สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา ใหก้บัผูอ้ืน่ ใหก้บัตวัเขาเอง น้ีคอื

ความหมายของการใหท้าน ใหแ้ลว้ก็เป็นบญุ คอืจติใจมคีวามสุข ไมว่า่จะใหใ้ครก็ตาม 

ไดบ้ญุเท่ากนั มคีวามสุขใจเหมอืนกนั ใหสุ้นขัก็มคีวามสุข ใหม้นุษยก์็มคีวามสุข ใหพ้ระ

ก็มคีวามสุข เป็นเครื่องหลอ่เลี้ยงจติใจ เป็นอาหารของจติใจ ทาํใหม้คีวามอิม่เอบิใจ มี

ความภูมใิจ ความสุขคอืบญุน้ีเหมอืนกนั ไมว่า่จะทาํกบัใคร แต่อาจจะมมีากหรือนอ้ย

ต่างกนั อยู่ทีค่วามบริสุทธิ์ใจ ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ คอืไมห่วงั

ผลตอบแทนจากผูร้บัเลย ก็จะไดค้วามสุข ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ไดเ้ต็มที ่ถา้อยากใหผู้ร้บัทาํ
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อะไรตอบแทน เช่นใหย้กมอืไหว ้ ใหข้อบใจ ใหท้าํอะไรสกัอย่าง ถา้ไมท่าํตามทีต่อ้งการ 

ก็จะไมสุ่ขใจ จะเสยีใจแทน อย่างน้ีไมเ่ป็นการทาํบญุ เพราะการทาํบญุตอ้งไมห่วงั

ผลตอบแทนจากผูร้บัเลย เช่นการทาํบญุปิดทองหลงัพระเป็นตน้ ไมต่อ้งใหผู้อ้ืน่รูว้า่ได ้

ทาํบญุ ไดถ้วายเงนิ ไดส้รา้งกฏุ ิ ไดส้รา้งแทง็คน์ํา้ ไมต่อ้งเขยีนชื่อประกาศใหผู้อ้ืน่รู ้

เพราะถา้อยากใหค้นอืน่รูก้็แสดงวา่ไมบ่ริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตแ์ลว้ ถา้ชื่อทีเ่ขยีนไวเ้กิด

จางหายไป เวลาเราเหน็ก็จะไมสุ่ขใจ ก็ตอ้งเขยีนขึ้นมาใหมอ่กี  

แต่ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมส่นใจวา่ใครจะรูห้รือไมก่็ตาม จะมคีวามสุขทกุครัง้ที่

คดิถงึหรือมองเหน็สิง่ทีไ่ดท้าํไว ้ เช่นเคยสรา้งกฏุไิวเ้วลาผ่านมามองเหน็กฏุนิ ัน้ ก็จะมี

ความสุขใจ คนอืน่จะไมรู่ก้็ไมใ่ช่เรื่องสาํคญัอะไร เพราะเรารูอ้ยู่แก่ใจวา่เราไดท้าํความดี

ไว ้ น้ีคอืความหมายของการทาํบญุใหท้าน ทานเป็นการกระทาํ เป็นเหต ุบญุเป็นผลทีจ่ะ

เกดิขึ้นในจติในใจ ส่วนประโยชนเ์ป็นผลที่จะเกดิขึ้นจากบคุคลทีเ่ราไดช่้วยเหลอื ช่วยคน

ดเีขาก็จะไปทาํความดต่ีอ สรา้งประโยชน ์ ความร่มเยน็เป็นสุขใหเ้กดิขึ้นในสงัคม ทีจ่ะ

ยอ้นกลบัมาหาเราอกีทหีน่ึง ถา้ช่วยคนไมด่เีขาก็จะไปสรา้งความเดอืดรอ้นวุน่วายใหก้บั

สงัคม ทีจ่ะยอ้นกลบัมาหาเราอกีทหีน่ึง น้ีคอืเรื่องของการทาํบญุกบับคุคลทีม่คีวาม

แตกต่างกนั เป็นสิง่ทีเ่ราควรทาํกนัอยู่เสมอ เพราะจะทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามร่มเยน็

เป็นสุข เจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง เมือ่ตายไปแลว้จะไดม้สีิง่ทีด่งีามรอเราอยู่ มเีงนิทอง 

มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เดมิ ถา้อยากจะเกดิเป็นมนุษย ์ก็ตอ้งทาํบญุอกีระดบัหน่ึงคอื

รกัษาศีล ๕ เพราะถา้ใหท้านอย่างเดยีวแต่ไมร่กัษาศีล ๕ เวลาไปเกิดใหม ่ ถงึแมจ้ะได ้

เกดิบนกองเงนิกองทอง มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม แต่จะไมไ่ดร่้างของมนุษย ์ เช่นไปเกิด

เป็นสุนขัทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มคีนมเีงนิมทีองซื้อเอาไปเลี้ยง ใหอ้ยู่อย่างสุขสบาย 

อยู่อย่างลูกเศรษฐ ีแต่ไมไ่ดเ้ป็นมนุษยเ์พราะไมไ่ดร้กัษาศีล ๕ จงึตอ้งไปเกดิเป็นสุนขั ถา้

อยากจะเกดิเป็นลูกของมนุษย ์ เป็นลูกของเศรษฐ ี มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ก็ตอ้งรกัษา

ศีล ๕ ไปดว้ย ตอ้งละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูด

ปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เพราะศีลเป็นเหตทุีจ่ะพาใหไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็น

พรหมตามลาํดบัต่อไป  
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ถา้อยากจะเป็นเทพก็ตอ้งทาํบญุใหท้านใหม้ากๆ ตอ้งมหีริิโอตตปัปะ ความละอายและ

กลวับาป ถา้ไหวพ้ระสวดมนต ์ทาํจติใจใหส้งบ นัง่ทาํสมาธิดว้ย ก็จะไดไ้ปเกดิเป็นพรหม 

ถา้อยากจะเป็นพระอริยเจา้ เป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัต ์

ก็ตอ้งเจริญปญัญาดว้ย นัง่สมาธิก็คอืทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการสวดมนตไ์ปเรื่อยๆ ไมใ่ห ้

คดิเรื่องอะไร ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ หรอืจะบริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆก็ได ้ อย่าไปคดิ

อะไร ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไป จนจติสงบตวัลงรวมเป็นหน่ึง ก็จะมคีวามสุขเยน็สบาย 

ความคดิต่างๆจะหายไปชัว่คราว ในขณะนัน้เหมอืนกบัไมม่อีะไรอยู่ในโลกน้ีเลย มแีต่จติ

อยู่ตามลาํพงั ไมวุ่น่วายกงัวลกบัเรื่องราวต่างๆ พอถอนออกมาก็ตอ้งเจริญปญัญา ปลง

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ลว้นมกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่

แลว้ดบัไปเป็นธรรมดา ไมม่อีะไรอยู่ไปตลอด ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเราก็ด ีของผูอ้ืน่ก็

ด ี เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ถา้พจิารณาปลงอยู่เรื่อยๆ

แลว้ จะไมย่ดึไมต่ดิ จะปลอ่ยวาง เวลาเกิดการพลดัพรากจากกนั ก็จะไมเ่สยีอกเสยีใจ 

ไมเ่ศรา้โศก กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะใจไมย่ดึไมต่ดิ ไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ ทาํ

ใหไ้มห่วาดผวาเศรา้โศกเสยีใจ แต่ถา้ไมรู่จ้กัปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมค่อยเตอืนตน

อยู่เรื่อยๆ วา่สกัวนัหน่ึงสิง่ทีเ่รารกัก็ตอ้งจากเราไป คนทีเ่รารกัก็ตอ้งจากเราไป หรือเราก็

ตอ้งจากเขาไปเป็นธรรมดา ไมช่า้ก็เร็ว เมือ่ทาํความเขา้ใจแลว้จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้

เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นอะไร ไมไ่ดม้อีะไรเลย เป็นเพยีงผูค้รอบครองชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่า

นัน้เอง  

ร่างกายกบัใจก็เป็นคนละส่วนกนั เหมอืนกบัรถยนตก์บัคนขบั เวลารถพงัไป คนขบั

ไมไ่ดพ้งัไปกบัรถ คนขบัก็ไปหารถคนัใหมไ่ด ้ ใจของเราก็เป็นอย่างนัน้ เวลาร่างกาย

แตกดบัไป ใจก็ไปหาร่างใหม ่ เวลาภรรยาหรือสามตีายจากไป เราก็ไปหาภรรยาใหมห่า

สามใีหมไ่ด ้ เวลาลูกตายไป ก็มลูีกใหมไ่ด ้จงึไมต่อ้งไปตื่นเตน้หวาดกลวั ถา้ปลงอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข 

ไมก่งัวลหวาดกลวักบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก็จะบรรลเุป็นพระโสดาบนับา้ง พระสกทิาคามบีา้ง 

พระอนาคามบีา้ง พระอรหนัตบ์า้ง ขึ้นอยู่วา่จะปลงไดม้ากนอ้ยเพยีงไร จะตดัไดม้ากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ตดัไดห้มดก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป 
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เป็นผลทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ จากการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ไมส่ามารถเสกเป่าใหเ้ราเป็นได ้แต่พวกเราสามารถเสกเป่าใหเ้ราเป็นได ้ดว้ย

การปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ เริ่มต ัง้แต่การทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา นัง่สมาธิ ไหว ้

พระสวดมนต ์ เจริญปญัญา ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ รบัรองไดว้า่ความสุข

และความเจริญจะเป็นผลทีต่ามมาอย่างแน่นอน จงึขอฝากเรื่องของการประพฤตปิฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอน อย่างสมํา่เสมอ อย่างม ัน่ใจ ไมท่อ้แท ้ ไมห่ยุดย ัง้ ใหท้่านนาํไป

ปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๙๐ 

ความจรงิที่ประเสรฐิ 
๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

คนเราจะอยู่ในโลกน้ีไดอ้ย่างร่มเยน็เป็นสุข ก็ตอ้งมปีญัญาความรูท้างพระพทุธศาสนา 

ซึง่ต่างจากความรูท้างโลก ทีถ่งึแมจ้ะมมีากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมส่ามารถดบัความทกุขใ์จได ้

ต่างกบัความรูท้างพระพทุธศาสนา ความรูท้างธรรม ทีด่บัความทกุขใ์จได ้ เพราะผูส้อน

คอืพระบรมศาสดาพระพทุธเจา้ ไดท้รงตรสัรูส้จัจธรรมความจรงิเกี่ยวกบัความสุขและ

ความทกุข ์ คอืพระอริยสจั ๔ ความจริงทีป่ระเสริฐ ๔ ประการ เป็นความจริงทีต่ายตวั 

ไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลตามเวลา เป็นจริงในสมยัพระพทุธเจา้ ก็จะเป็นจรงิในสมยัน้ี 

เป็นจริงกบัทกุสตัวท์กุบคุคล ไมว่า่จะเป็นมนุษย ์เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นเดรจัฉาน เป็น

เปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก ก็อยู่ภายใตก้ฎความจริงน้ีดว้ยกนัท ัง้หมด ความจริง

ท ัง้ ๔ ประการน้ีมสีองส่วนดว้ยกนั แบ่งเป็นฝ่ายผูกและฝ่ายแก ้ ฝ่ายผูกก็มอียู่สองคอื

ทกุขแ์ละสมทุยั ฝ่ายแกก้็มอียู่สองคอืนิโรธและมรรค สมทุยัเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์

ทีเ่กดิจากความหลงยดึตดิในสิง่ต่างๆ วา่เป็นเราเป็นของเรา เมือ่มคีวามหลงก็จะมี

อปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ มตีณัหาความอยาก ซึง่เป็นสมทุยั เป็นตน้เหตขุองความ

ทกุข ์อยากไดส้ิง่นัน้อยากไดส้ิง่น้ี อยากจะเป็นอย่างนัน้อยากจะเป็นอย่างน้ี พอเกดิความ

อยากใจก็ไมส่งบ เมือ่ไดม้าก็ดใีจแลว้ก็อยากมเีพิม่ขึ้นไปอกี ถา้ไมไ่ดก้็เสยีอกเสยีใจ ซึง่

เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เวลาไมไ่ดก้็เสยีใจ เวลาไดม้าก็ดใีจ อยากจะไดอ้กีก็ตอ้งไปหาอกี 

ถา้หาไมไ่ดก้็ทกุขอ์กี ถา้หาไดก้็ดใีจก็หาอกี ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เป็น

สจัจธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ เหน็ท ัง้เหตทุีก่่อทกุขแ์ละวธิีดบัทกุข ์ เหน็ท ัง้ฝ่าย

ผูกและฝ่ายแก ้ ฝ่ายผูกก็คอืสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์ คอืตณัหาความอยากท ัง้ ๓ 

ไดแ้ก่ ๑. กามตณัหาความอยากในกาม ๒. ภวตณัหาความอยากมอียากเป็น ๓. 

วิภวตณัหาความอยากไมม่อียากไม่เป็น  
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เมือ่มคีวามอยากเหลา่น้ีก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ใจอยู่น่ิงเฉยไมไ่ด ้ตอ้งดิ้นรนกวดัแกวง่

ไปตามความอยาก น่ีคอืฝ่ายผูก ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ ฝ่ายแกเ้รียกวา่นิโรธและ

มรรค มรรคเป็นผูด้าํเนินการ ผลของมรรคก็คอืนิโรธความดบัของทกุข ์ ทีม่ปีรากฏอยู่

เรื่อยๆภายในใจของเรา เดีย๋วทกุขเ์ดีย๋วสุข พอทกุขป์รากฏขึ้นมาเดีย๋วก็หายไป ส่วน

ใหญ่ไมไ่ดห้ายไปเพราะมรรค แต่หายไปเพราะไดส้มความปรารถนา แต่จะไมห่ายไปนาน 

เดีย๋วก็จะกลบัมาอกี เพราะเวลาไดแ้ลว้ก็เกดิความดใีจ อยากจะไดอ้กี ก็ตอ้งทกุขอ์กี 

หรืออยากไดแ้ลว้ไมไ่ดก้็เกดิความทกุขอ์กี แลว้ก็ทนทกุขไ์ปจนกวา่จะหมดแรงหายไปเอง 

แลว้ก็ไปอยากใหมอ่กี ก็ทกุขซ์ ํา้ซากอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ แต่ถา้ใชม้รรคเป็นเครื่องดบัทกุข ์

แลว้ ทกุขก์็จะไมเ่กดิขึ้นอกี เช่นถา้เหน็ว่าความอยากสูบบหุรี่เป็นความทกุข ์ ทาํใหอ้ยู่

เฉยๆไมไ่ด ้ เวลาอยากสูบจะรูส้กึอดึอดัใจหงดุหงดิใจ ก็ตอ้งไปหามาสูบ พอสูบไดม้วน

หน่ึง ความอดึอดัใจหงดุหงดิใจ ก็สงบตวัไประยะหน่ึง แลว้เดีย๋วความอยากก็ฟ้ืน

กลบัคนืมาใหม ่ ก็ตอ้งหงดุหงดิใจอกี ตอ้งสูบอกี ก็จะเป็นวงจรอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ทีี่

สิ้นสุด ถา้ใชม้รรคคอืสตปิญัญา พจิารณาเหน็วา่เป็นวงจรอบุาทว ์ ไมไ่ดใ้หค้วามสุข 

ไมไ่ดก้าํจดัความทกุข ์ ก็ตอ้งแกด้ว้ยการละสมทุยั คอืความอยากทีเ่ป็นตน้เหตขุองความ

ทกุข ์ ถา้ละความอยากได ้ ก็จะไมท่กุข ์ ทกุครัง้ทีอ่ยากจะสูบบหุรี่ ก็ฝืน ก็อด ก็ทนไว ้

ปลอ่ยใหห้งดุหงดิใจไปสกัระยะหน่ึง พอผา่นไปแลว้ความอยากก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ จน

หายไปหมด เวลาเหน็บหุรี่ก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะเหน็โทษและไดฝื้นความอยากสูบแลว้ 

เหน็วา่เป็นทกุขไ์มใ่ช่เป็นสุข ก็จะสามารถดบัความอยากบหุรี่ไดอ้ย่างถาวร น่ีคอืวธิดีบั

ทกุขด์ว้ยมรรค  

มรรคมสีตปิญัญาเป็นหวัหอก สนบัสนุนดว้ยสมาธิ ดว้ยศีล ดว้ยทาน ถา้ทาํบญุทาํทาน

รกัษาศีลแลว้ก็นัง่สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบใหน่ิ้งได ้ เวลาเหน็อะไรเป็นโทษ เช่นเหน็การสูบ

บหุรี่เป็นโทษ ก็จะหยุดสูบได ้ แต่ทีย่งัหยดุสูบไมไ่ด ้ ท ัง้ๆทีรู่ว้า่เป็นโทษ เพราะใจไมม่ี

กาํลงั ไมม่สีมาธิ เราจงึตอ้งฝึกสมาธิ ทาํจติใจใหส้งบใหน่ิ้ง ไมใ่หค้ดิอะไรใหไ้ด ้ใหน่ิ้งอยู่

เฉยๆไดน้านๆ ส่วนใหญ่จะอยู่เฉยๆไมไ่ดก้นั ใหน้ ัง่น่ิงๆสกัหา้นาทสีบินาทกีรู็ส้กึอดึอดัใจ

แลว้ ตอ้งหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาทาํ ใหน้ ัง่เฉยๆไมใ่หค้ดิอะไร ไมใ่หพู้ด ไมใ่หอ่้าน ไมใ่หดู้ 

ไมใ่หฟ้งัอะไร จะรูส้กึหงดุหงดิใจขึ้นมาทนัท ี เพราะใจไมเ่ป็นสมาธิ ไมต่ ัง้ม ัน่ เมือ่ไมม่ี
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สมาธิแลว้ จะหยุดการกระทาํของใจก็หยดุยาก จะหยุดตณัหาความอยากก็หยุดยาก 

เพราะตณัหาความอยากก็เป็นการกระทาํของใจ จงึตอ้งมที ัง้สองส่วนทีจ่ะช่วยการกาํจดั

ความอยากต่างๆ คอืตอ้งมปีญัญาใหรู้ว้า่ความอยากนัน้เป็นโทษ เป็นทกุขไ์มไ่ดเ้ป็นสุข 

ไมไ่ดเ้ป็นคุณเป็นประโยชน ์ อยากจะไดอ้ะไรมากนอ้ยเพยีงไร พอไดม้าแลว้ก็ไมม่ี

ความหมายอะไร ก็อยากจะไดอ้ย่างอืน่อกีไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ไมม่คีวามอิม่ ไมม่ี

ความพอ ถา้เหน็ดว้ยปญัญาวา่เป็นอย่างน้ี ก็ตอ้งหยุดมนัใหไ้ด ้ จะหยุดไดก้็ตอ้งมี

เครื่องมอืทีจ่ะช่วยหยุด คอืปญัญาและสมาธิน้ีเอง เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็รูว้า่อะไรดี

อะไรไมด่ ี แต่ยงัเลกิไมไ่ด ้ เพราะไมม่กีาํลงัจะเลกิ จงึตอ้งสรา้งกาํลงัใจใหเ้กดิขึ้น คอืนัง่

สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบใหน่ิ้ง ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ  

วธิีฝึกในเบื้องตน้ก็บริกรรมพทุโธๆไป ถา้ไมส่ามารถอยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆได ้ก็สวด

มนตไ์ปภายในใจ ไมต่อ้งออกเสยีง นัง่ขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซา้ย มอืขวาทบัมอืซา้ย ต ัง้

ตวัใหต้รง หลบัตา แลว้ก็สวดมนตไ์ปภายในใจ สวดบททีจ่าํได ้จะส ัน้หรือยาวก็ไมส่าํคญั 

บทไหนก็ได ้ เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องยดึเหน่ียวจิตใจ สวดซํา้ไปเรื่อยๆ เพือ่จะไดไ้มไ่ปคดิเรื่อง

ต่างๆ ถา้เผลอไปคดิก็ตอ้งดงึกลบัมาทีบ่ทสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆจนสงบสบาย หรือ

อยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดดู วา่จะไปคดิเรื่องอะไรหรือเปลา่ ถา้ยงัคดิอยู่ก็บริกรรมพทุ

โธๆไปต่อ เพือ่จะไดไ้มค่ดิ เป้าหมายของการทาํสมาธิก็คอืทาํจติใหร้วมลงเป็นหน่ึง เป็น

เอกคัคตารมณ์ ทีจ่ะเป็นเหมอืนกบัตกหลมุตกบ่อตกเหว เวลาจติรวมลงจะวูบลงไป แลว้

ก็จะน่ิงสงบ ไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆทีม่าทางตาหูจมกูลิ้นกายใจ จะต ัง้อยู่ในความสงบ มี

ความสุข มปีีต ิมคีวามอิม่ มคีวามพอ มอีุเบกขาความวางเฉย ถา้สามารถทาํจติใหไ้ปถงึ

จดุนัน้ไดแ้ลว้ เวลาพจิารณาอะไร แลว้เหน็วา่เป็นโทษเป็นทกุข ์ ไมม่คุีณ ไม่มปีระโยชน ์

ก็จะเลกิไดอ้ย่างงา่ยดาย เช่นเหน็การสูบบหุรี่มแีต่โทษไมม่ปีระโยชน ์ ก็จะเลกิได ้ เหน็

การเสพสุรายาเมาเป็นโทษ ก็จะเลกิได ้ เห็นการทาํผดิศีลผดิธรรม ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ก็จะเลกิได ้จะต ัง้ม ัน่อยู่ในศีล ๕ จะรูว้า่สุข

ทกุขเ์กดิจากการกระทาํ ถา้ทาํผดิศีลผดิธรรมก็จะนาํมาซึง่ความทกุขแ์ละความเสือ่มเสยี 

ก็จะไมท่าํอกีต่อไป น่ีคอืฐานะของพระโสดาบนั เหน็หลกัของกรรมอย่างชดัเจน เหน็วา่

ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ สามารถหยุดการทาํช ัว่ทาํบาปได ้ ก็จะบรรลเุป็นพระโสดาบนั ไม่
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สงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ วา่มจีริงหรือไม ่ เพราะเหน็พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ ปรากฏขึ้นมาในใจแลว้ เหน็ความสุขทีแ่ทจ้รงิวา่อยู่ในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ทีต่รงไหน 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก ไม่ไดอ้ยู่กบัคนใดคนหน่ึง ไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง แต่อยู่ทีค่วาม

สงบของใจ อยู่ทีก่ารละความอยากต่างๆ น่ีคอืพระอริยบคุคลข ัน้แรก  

เมือ่ปฏบิตัต่ิอไปก็จะพฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ กาํจดัความอยากต่างๆทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิความ

ทกุขใ์หห้มดไป เมือ่หมดไปแลว้จติก็จะสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็นพระอรหนัตข์ ึ้นมา 

บรรลถุงึพระนิพพาน ไมต่อ้งไปเกดิแก่เจ็บตายอกีต่อไป เกดิขึ้นจากการเขา้ใจ ในหลกั

สจัจธรรมความจรงิ ๔ ประการคอื ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค น้ีเอง ถา้รูว้า่ทกุขใ์จเกดิ

จากความอยาก การดบัทกุขห์รือความสุขในใจ ก็ตอ้งเกดิจากการดบัความอยาก ดว้ย

การปฏบิตัธิรรม ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนาปญัญา พจิารณาให ้

เหน็วา่สิง่ต่างๆทีใ่จไปหลงยดึตดิ วา่เป็นเราเป็นของของเรา เป็นสุข จรีงัถาวรนัน้ ไมไ่ด ้

เป็นอย่างนัน้ ความจริงแลว้มนัไมม่ตีวัไมม่ตีน เป็นทกุข ์ไมจ่รีงัถาวร ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รา

มอียู่ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป ไมม่อีะไรอยู่กบัเราไปตลอด ไมม่อีะไรเป็นของเรา ไมม่ี

อะไรใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด พอสูญเสยีไปแลว้ ก็ใหค้วามทกุข ์ เศรา้โศกเสยีใจ กนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้มปีญัญาเราก็จะปลอ่ยวาง ละอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในบคุคล

ในสิง่ต่างๆ เพราะเหน็แลว้วา่ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมใ่หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง ไมใ่ช่สมบตัิ

ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา เวลาเขาเป็นอะไรไปก็จะไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา ทกุสิง่ทกุ

อย่างเป็นอย่างน้ี ไมม่อีะไรอยู่คงเสน้คงวา อยู่กบัเราไปตลอด ทกุอย่างมกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ ความสุขก็เปลีย่น เกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป ความทกุขก์็ตามมา แลว้ก็

ดบัไป ความไมท่กุขไ์มสุ่ขก็ตามมา สลบักนัไปอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ไมม่อีะไรเทีย่งแท ้

แน่นอน ถา้ยดึตดิกบัความสุข เวลาความสุขหมดไป ก็จะเสยีอกเสยีใจ ถา้ไมย่ดึไม่ตดิ

กบัความสุข เวลาความสุขหมดไป ก็จะไมรู่ส้กึอะไร จะรูส้กึเฉยๆ  

จะดบัความทกุขไ์ดก้็ตอ้งปลอ่ยวางเวทนาท ัง้สาม ไมว่า่จะเป็นสุขหรือเป็นทกุข ์หรือไมสุ่ข

ไมท่กุข ์ ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่อง เวลาความสุขมาก็ไมต่อ้งยนิด ี ไมไ่ปยดึไปตดิ ไม่ไป

อยากใหอ้ยู่ไปตลอด เวลาความทกุขป์รากฏขึ้นมา ก็ไมร่งัเกยีจ ไมข่บัไลไ่สส่ง เดีย๋วก็ดบั
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ไปเอง เหมอืนกบัความหนาวกบัความรอ้น มาแลว้เดีย๋วก็ไป ไมต่อ้งไปทาํอะไร เพยีงแต่

ดูแลรกัษาใจและกายใหด้ไีวก้็พอ เวลาหนาวกายก็หาเสื้อผา้มาห่ม ใจก็ทาํใหเ้ป็นอเุบกขา 

ปลอ่ยวาง อย่าไปอยากใหค้วามหนาวหายไป เพราะจะอยากอย่างไรก็ไมท่าํใหห้ายไปได ้

ถา้อยากใหห้นาวต่อไปก็ทาํไมไ่ดเ้ช่นเดยีวกนั เพราะความอยากไมส่ามารถบงัคบัใหส้ิง่

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการได ้ มแีต่จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจเท่านัน้ ทางเดยีวก็คอื 

ตอ้งรบักบัทกุสภาพทีจ่ะเกดิขึ้น เพราะใจรบัไดก้บัทกุสิง่ทกุอย่าง แต่ถูกกเิลสถูกความ

หลงหลอกใหไ้ปเลอืก ใหไ้ปยนิดสีิง่นัน้ ใหไ้ปรงัเกยีจสิง่น้ี พอตอ้งไปสมัผสักบัสิง่นัน้หรือ

สิง่น้ี ก็จะเกดิความรกั เกดิความชงัขึ้นมา แลว้ก็เกดิปญัหาตามมา เกดิความทกุขต์ามมา 

เพราะรกัอะไรก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ อยากจะใหอ้ยู่ไปตลอด แลว้ก็มคีวามห่วงมคีวาม

กงัวล กลวัวา่จะไมอ่ยู่ไปตลอด พอตอ้งจากกนัไป ก็เศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้เวลา

ไปสมัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบก็เกดิความรงัเกยีจ เกดิความวุน่วายใจ อยู่เฉยไม่ได ้ อยากจะ

ใหผ้่านไป อยากจะใหห้ายไป อยากจะใหห้มดไป ดิ้นรนหาวธิีการต่างๆ ยิง่พยายาม

เท่าไรก็ยิง่วุน่วายใจมากขึ้นไปเท่านัน้ ถา้สิง่ทีต่อ้งการใหห้ายไปไมย่อมหายไป แต่ถา้ทาํใจ

ใหเ้ฉยเป็นอเุบกขากบัทกุสภาพแลว้ ใจก็จะผ่านทกุสิง่ทกุอย่างไปไดอ้ย่างสบาย ไมม่ี

ปญัหาอะไร ไมว่า่เหตกุารณ์จะเลวรา้ยขนาดไหน เช่นมรีะเบดินิวเคลยีรต์กลงมา ก็ไม่

สามารถทาํลายใจได ้ ทาํลายไดแ้ต่ขา้วของต่างๆ หรือร่างกายของเราเท่านัน้ แต่ใจน้ีไมม่ี

อะไรสามารถทาํลายได ้ 

ใจของเราเพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้เอง รบัรูแ้ลว้ก็ผ่านไป สมมตวิา่ร่างกายน้ีหมดไป ใจก็ไมไ่ด ้

หมดไปดว้ย ถา้ระเบดินิวเคลยีรต์กลงมา ทาํใหร่้างกายแหลกสลายไป ใจก็ไมไ่ดแ้หลก

สลายไปดว้ย ใจเพยีงแต่รูว้า่ร่างกายดบัไป ถา้ยงัมคีวามหลง ก็จะพาใหไ้ปเกดิใหม ่ตาม

บญุตามกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ถา้มปีญัญาครบถว้นบริบูรณ์ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์

ใจก็จะไมไ่ปไหน จะอยู่ในพระนิพพานไปตลอด ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ไม่

ไปหลงยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ ไปทกุขก์บัสิง่ต่างๆอกีต่อไป เพราะใจไมห่วิไมอ่ยาก ใจ

ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างแลว้ เหน็ดว้ยปญัญาวา่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีน่่ายดึตดิ น่ายนิด ี

น่าเอามาเป็นสมบตั ิ เพราะเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็น

อนิจจงัทกุขงัอนัตตานัน่เอง ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ไมม่ตีวัไมม่ตีน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของของเรา 
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เป็นสิง่ทีเ่ราควรศึกษาอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ฝึกทาํใจปลอ่ยวาง ดว้ยการทาํสมาธ ิไหวพ้ระสวด

มนตเ์ชา้เยน็ ทาํมากๆ ทาํนานๆ ใหส้งบ ใหน่ิ้ง ใหเ้ยน็ ใหส้บาย แลว้จะปลอ่ยวางสิง่

ต่างๆได ้ ไมต่อ้งออกไปเทีย่วทีน่ ัน่ทีน่ี่ ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปหาเพือ่น ไปเลน่ ไปทาํอะไร

ต่างๆใหเ้สยีเวลา สิง่ต่างๆทีท่าํกนัอยู่ทกุวนัน้ีไมไ่ดช่้วยจติใจใหม้คีวามทกุขน์อ้ยลงเลย มี

แต่สรา้งความทกุขใ์หม้มีากยิง่ๆขึ้นไป โดยไมรู่ส้กึตวั เพราะความหลงพาไป เราจงึตอ้ง

เขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยูเ่รื่อยๆ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็ควรเขา้วดัสกั

ครัง้หน่ึง ถา้จะใหด้คีวรจะฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัทกุวนัเลย ไมไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมทีว่ดัก็

ฟงักนัทีบ่า้น ใชเ้วลาตอนเชา้มดื ตื่นแต่เชา้หน่อย  

ตื่นเชา้กวา่เดมิอกีสกัช ัว่โมงหน่ึง นอนก่อนสกัช ัว่โมงหน่ึง อย่าไปเสยีดายพวกละครทาง

โทรทศัน ์ หรือกจิกรรมต่างๆทีไ่รส้าระ เอาเวลามานอนดกีวา่ เพือ่จะไดต้ื่นก่อนทีเ่คยตื่น 

สกัช ัว่โมงหรือสองช ัว่โมง เพือ่ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ เปิดธรรมะฟงั หรืออ่าน

หนงัสอืธรรมะ ถา้ทาํอย่างน้ีไดท้กุวนั เวลาออกไปขา้งนอก ไปทาํงานทาํการ จติใจจะมี

เครื่องคุม้ครองรกัษา ไมใ่หท้กุขวุ์น่วายใจ ใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุข ไมว่า่จะไปประสบกบั

เหตกุารณ์อะไร ใจจะมภูีมคุิม้กนั จะมธีรรมะ เพราะรูว้า่ชวีติเป็นอย่างน้ี ไมวุ่น่วายใจกบั

สิง่ต่างๆ เพราะไมไ่ดห้วงัอะไร ถา้ไมม่ธีรรมะแลว้ มกัจะหวงั อยากจะทาํอย่างนัน้ 

อยากจะไดอ้ย่างน้ี แลว้ก็หวงัวา่จะเป็นไปตามอยาก แต่พอไมไ่ดเ้ป็นก็วุน่วายใจ แต่ถา้มี

ธรรมะแลว้จะไปแบบวา่งๆ ไมต่ ัง้ความหวงั ไมอ่ยาก ทาํไปตามหนา้ที ่ ตอ้งทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งก็ทาํไป ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยสตดิว้ยปญัญา 

หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็พอใจ แลว้ก็ใชใ้นกรอบของรายได ้ ก็จะไมวุ่น่วายใจกบัอะไร 

แมจ้ะหาไมไ่ดเ้ลย ก็ไมเ่ป็นไร เพราะเป็นเรื่องปกต ิบางวนัก็หาได ้บางวนัก็หาไมไ่ด ้ไมใ่ช่

เรื่องรา้ยแรง ถงึจะหาไมไ่ดเ้ลยก็ไมเ่ป็นไร อย่างมากก็แค่ตาย คนเราเกดิมาทกุคนสกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นมหาเศรษฐ ี เป็นมหากษตัริย ์ เป็นยาจกคน

ขอทาน ก็เป็นเหมอืนกนั สกัวนัหน่ึงชวีติก็ตอ้งจบเหมอืนกนั แต่เวลาทีอ่ยู่จะอยูก่นั

อย่างไร จะอยู่ดว้ยการผูกมดั สรา้งความทกุขด์ว้ยความอยากต่างๆ หรือจะอยู่แบบไม่

ทกุข ์ ดว้ยการเจริญสตปิญัญา ดว้ยการเจริญมรรค ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล นัง่สมาธ ิ

เจริญปญัญา ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ  
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น่ีคอืการอยู่ของคนเรา มอียู่สองทางเลอืก อยู่แบบวุน่วายใจกบัความอยากความตอ้งการ

ต่างๆ หรืออยู่แบบปลอ่ยวาง ยนิดตีามมตีามเกดิ ไดอ้ะไรมาก็พอใจกบัสิง่ทีไ่ดม้า ไมว่า่

จะดหีรือจะช ัว่ ก็รบัรูไ้ปเทา่นัน้เอง วนัน้ีมคีนมาขโมยขา้วของไป เมือ่ขโมยไปแลว้จะทาํ

อย่างไรได ้จะมารอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ ก็ไมไ่ดข้องคนืมา เสยีของก็พอแลว้ อย่าไป

เสยีใจ รกัษาใจไว ้ทาํใจใหเ้ป็นปกตดิว้ยปญัญา ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน มมีามไีปเป็น

ธรรมดา สกัวนัหน่ึงทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามกีจ็ะตอ้งจากเราไป หรือเราตอ้งจากมนัไป จะไป

เสยีดายอะไรกบัของแค่น้ีเอง น่ีคอืปญัญา ขอใหเ้จริญอยู่เรื่อยๆ ทกุเชา้ก่อนทีจ่ะออก

จากบา้น ถา้มเีวลาปฏบิตักิจิทางจติใจสกัช ัว่โมงสองช ัว่โมงแลว้ จะมเีครื่องคุม้ครองจติใจ 

ใหด้าํเนินชวีติไปอย่างราบรื่น มแีต่ความสุข ท่ามกลางความวุน่วาย ท่ามกลางความ

เสยีหายต่างๆทีเ่กดิขึ้น เพราะใจไมไ่ดเ้สยีหายไมไ่ดวุ้น่วายกบัอะไร เพราะใจไมไ่ดไ้มเ่สยี

กบัอะไร อย่าไปคดิวา่เราไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา เพราะใจเพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้ วา่มเีท่านัน้มเีทา่น้ี 

แต่จะใหอ้ยู่กบัใจไปตลอดไดห้รือไม ่ไมไ่ด ้ เพราะสกัวนัหน่ึงใจก็ตอ้งเดนิทางต่อไป หรือ

สกัวนัหน่ึงสิง่ทีไ่ดม้าก็ตอ้งหมดไป ขอใหศึ้กษาธรรมะ ศึกษาชวีติของเราดว้ยธรรมะคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ มองอะไรใหม้องในมมุของไตรลกัษณ์เสมอ มองความไมเ่ที่ยง 

ความทกุข ์ความไมม่ตีวัตน ไม่มอีะไรเป็นของเรา  

ถา้มองอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ตณัหาความอยากต่างๆก็จะไม่

เกดิขึ้นมา เมือ่ไมม่คีวามอยาก ไมม่อีปุาทานแลว้ ความทกุขต่์างๆก็จะไมเ่กดิขึ้นมา 

เพราะความทกุขเ์กดิจากความหลง ทีท่าํใหเ้กดิอปุาทานความยดึม ัน่ เกดิตณัหาความ

อยากขึ้นมา จงึตอ้งเจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ อย่างนอ้ยก็ตอนเชา้ตื่นขึ้นมา ก่อนจะออก

จากบา้น ก็ใหร้ะลกึถงึอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แลว้ก็ทาํจติใหส้งบน่ิง เพือ่จะไดร้บักบัสภาพ

ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้ทาํใจใหน่ิ้งเฉยไดแ้ลว้ จะไมม่ปีญัหาเลย ไมม่อีะไรจะมาทาํใหใ้จ

ทกุขไ์ด ้ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม ขอใหท้่านท ัง้หลายไดใ้ชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน ์อย่าใช ้

ไปกบัเรื่องไรส้าระ เสพความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ทีจ่ะฉุดลากใหล้งสู่

กองทกุข ์ ไมไ่ดฉุ้ดใหข้ึ้นมา อย่าเหน็วา่เป็นความสุข ตอ้งเหน็วา่การตื่นแต่เชา้มดืเพือ่นัง่

สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ เจริญปญัญา ดาํเนินชวีติดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยความ

ซือ่สตัยสุ์จริต ดว้ยความเมตตา ดว้ยความเสยีสละ เป็นวถิทีางทีถู่กตอ้ง ทีจ่ะนาํมาซึง่
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ความสุขและความเจริญ ไรค้วามทกุข ์ ขอใหน้าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปประพฤติ

ปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๙๑ 

ความดีซื้อไม่ได ้
๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดแ้บ่งเวลาทีม่ค่ีา มาทาํสิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ทาํความดเีพือ่

พฒันาตนใหด้ขีึ้น ใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ๆขึ้นไป ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหท้าํ เช่น

ใหเ้สยีสละ มคีวามเมตตา ความกรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มไีมตรีจติต่อเพือ่นร่วมโลก ไม่

วา่จะเป็นมนุษยห์รือเดรจัฉาน เพราะคนเราทกุคนสตัวท์กุตวั ทีเ่กดิมาในโลกน้ีปรารถนา

ความสุข ปรารถนาไมตรีจติดว้ยกนัท ัง้นัน้ เวลาไดร้บัไมตรีจติก็จะมคีวามสุขใจ เราจงึ

ควรใหค้วามเมตตาต่อกนั ไมว่า่จะเป็นใครจะเป็นคนทีรู่จ้กัหรือไมก่็ตาม ขอใหค้ดิวา่เป็น

เพือ่นเดนิทางกนั ชวีติของพวกเราเป็นการเดนิทาง จากชาตหิน่ึงไปสู่อกีชาตหิน่ึง จากภพ

หน่ึงไปสู่อกีภพหน่ึง จะตอ้งฟนัฝ่าความทกุข ์ ความลาํบากต่างๆมากมาย ถา้ทกุคนมี

ไมตรีจติ มคีวามปรารถนาดต่ีอกนั เวลาเจอกนัก็ยิ้มแยม้แจ่มใสทกัทายกนั ถาม

สารทกุขสุ์กดบิกนั เวลามปีญัหาอะไร มคีวามลาํบากยากเยน็อย่างไร พอจะช่วยเหลอืกนั

ได ้ สงเคราะหก์นัได ้ ก็ทาํกนัไป เมือ่ทาํแลว้จะทาํใหม้คีวามสุขท ัง้ ๒ ฝ่าย ผูก้ระทาํกม็ี

ความสุข ผูท้ีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืก็มคีวามสุข โลกของเราจะไดอ้ยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็น

สุข จะไปไหนมาไหนก็ไมต่อ้งหวาดผวากบัภยัอนัตรายต่างๆ เหมอืนกบัทีเ่ป็นอยู่ใน

ปจัจบุนัน้ี เน่ืองจากจติใจของคนเราขาดแสงสวา่งแห่งธรรม ขาดธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีส่อนใหอ้ยู่ร่วมกนัดว้ยความเมตตา เพราะความหลงทาํใหเ้กดิความโลภ 

เกดิความอยาก เกดิความตอ้งการ เลยลมืมองถงึคนอืน่ไป ตอ้งการอะไรก็ตอ้งแสวงหา

มาใหไ้ดไ้มว่า่จะไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไมก่็ตาม จงึไมม่เีวลามาทกัทาย 

มาแสดงไมตรีจติกนั เพราะมวัแต่แสวงหาความสุข แสวงหาประโยชน ์ จนลมืมองคน

รอบขา้งไป  
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ทาํใหเ้ป็นสงัคมทีไ่รค้วามเมตตาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ เป็นสงัคมทีแ่ก่งแย่งชงิดกีนั เพราะเมือ่มี

ความอยากแลว้ ก็จะตอ้งเอามาใหไ้ด ้ ถา้มผูีอ้ืน่อยากในสิง่เดยีวกนั ก็ตอ้งแก่งแย่งชงิดี

กนั แขง่ขนักนั ต่อสูก้นั ทะเลาะเบาะแวง้ทาํรา้ยกนั เพราะขาดความเมตตานัน่เอง ถา้มี

ความเมตตาแลว้ถงึแมจ้ะตอ้งการอะไร เวลาแสวงหาก็แสวงหาดว้ยความเมตตา ถา้มี

ผูอ้ืน่ตอ้งการสิง่เดยีวกนัก็ตกลงกนั ตัง้กฎกตกิาทีท่กุฝ่ายยอมรบักนั แลว้ก็ทาํกนัไป ถา้

ตกลงกนัไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร ไปหาอย่างอืน่แทนก็ได ้ ถา้เขาตอ้งการจริงๆ เราก็เสยีสละไป 

แทนทีเ่ราจะเสยีเรากลบัได ้ เราเสยีสิง่ทีต่อ้งการไป แต่สิง่ทีเ่ราไดม้าก็คอืความดงีาม ทาํ

ใหเ้ราเป็นคนน่าเคารพเลือ่มใส คนทีเ่สยีสละไดอ้ยู่กบัใครก็ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ใคร แต่คนทีเ่สยีสละไมไ่ดม้กัจะสรา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความวุน่วายใหก้บัผูอ้ืน่เสมอ 

เพราะจะทาํโดยไมค่าํนึงถงึความเดอืดรอ้นทีจ่ะเกดิขึ้นกบัผูอ้ืน่ โลกเราจงึเป็นไปได ้ ๒ 

รูปแบบดว้ยกนัคอื ๑. อยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข โดยนาํพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาใชก้นั ๒. อยู่กนัอย่างวุน่วายเดอืดรอ้น ถา้เอาใจเราเป็นทีต่ ัง้ ตอ้งการ

อะไรก็หามาโดยไมค่าํนึงวา่ จะไปสรา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่

เราจงึควรเหน็ความสาํคญัของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่าไปคดิวา่การปฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะทาํใหเ้ราไมเ่จริญ อย่างน้ีไมใ่ช่ความจริง 

เพราะการกระทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะทาํใหเ้ราทกุคนเจริญร่วมกนั ต่างคน

ต่างก็ปฏบิตั ิทาํหนา้ทีข่องตน ถา้มผูีอ้ืน่เดอืดรอ้นไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ก็ช่วยเหลอื

กนัไป  

เพราะคนเรามคีวามสามารถแตกต่างกนั มบีญุวาสนาบารมแีตกต่างกนั คนทีไ่ดบ้าํเพญ็

บญุบารมวีาสนามามาก ก็จะทาํมาหากนิไดส้ะดวกสบาย รํา่รวยไดอ้ย่างรวดเร็ว คนที่

ไมไ่ดบ้าํเพญ็มา ก็จะลาํบากลาํบน ถา้ไปทาํบาปทาํกรรมมาในอดตี ก็จะมคีวามบกพร่อง

ทางร่างกาย เป็นคนพกิลพกิาร หูหนวกตาบอด แขนขาดขาขาด อดตีเรายอ้นกลบัไป

ไมไ่ด ้ จะไปลบอดตีเพือ่ทาํใหป้จัจบุนัดไีมไ่ด ้ แต่เราสามารถทาํอนาคตและปจัจบุนัใหด้ี

ได ้ ดว้ยการช่วยเหลอืกนั มคีวามกรุณาสงสารต่อผูต้กทกุขไ์ดย้าก โดยคดิวา่ถา้เรา

ลาํบากลาํบนเหมอืนกบัเขาแลว้ ถา้มผูีม้คีวามกรุณามาช่วยเหลอืมาสงเคราะห ์ใหอ้ยู่ดขีึ้น 

มคีวามสุขมากขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลง เราก็จะมคีวามชื่นอกชื่นใจมคีวามสุข ถา้เรามบีญุ
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วาสนาบารม ี อยู่ดกีนิด ี เราจงึไมค่วรลมืคนทีไ่มม่วีาสนาบารม ี คนทีต่กทกุขไ์ดย้าก 

เพราะการช่วยเหลอืกนัก็เป็นการสะสมบญุบารมไีปในตวั เมือ่ถงึเวลาทีผ่ลจะเกดิขึ้น ก็

จะกลบัมาหาเรา เวลาตกทกุขไ์ดย้าก มคีวามเดอืดรอ้น ก็จะมผูีอ้ืน่มาดูแล มาช่วยเหลอื

เรา ดกีวา่หวงเงนิหวงทองเก็บเอาไว ้ ใชก้็ไมไ่ดใ้ช ้ เสยีดาย กลวัจะหมด แลว้ก็ไมไ่ดใ้ช ้

จริงๆ ตายไปก็ทิ้งใหค้นอืน่ไป ไปขา้งหนา้ก็จะลาํบากลาํบน ไมม่อีะไรรองรบั เพราะไม่

หวา่นพชืในปจัจบุนั เหมอืนกบัชาวนาชาวไร่เมือ่ถงึเวลาตอ้งปลูกพชืพนัธุต่์างๆ แต่มี

ความเกยีจครา้น หรือเสยีดาย ไมย่อมเอาลงดนิ ไมย่อมปลูก เอาไปขายกนิหมด พอถงึ

เวลาเก็บเกี่ยวก็จะไมม่ดีอกผลใหเ้ก็บ เพราะไมไ่ดห้วา่นพชืไวน้ ัน่เอง  

ฉนัใดการทาํบญุทาํความดต่ีางๆ ก็เป็นการหวา่นพชืเพือ่ผลทีจ่ะรออยู่ขา้งหนา้ ในภพหนา้

ชาตหินา้ และเพือ่ความสุขในปจัจบุนัดว้ย เพราะการกระทาํความด ีมคีวามเมตตากรุณา 

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เสยีสละ ทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ ภูมใิจ พอใจ ไมห่วิไมก่ระหาย ไมอ่ยาก

กบัสิง่ต่างๆทีไ่รส้าระ เช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆ การเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ 

ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไรก็ไมส่รา้งความอิม่ความพอใจ ใหก้บัเราไดเ้หมอืนกบัการเสยีสละ 

ความเมตตากรุณาต่อเพือ่นร่วมโลก ทกุวนัน้ีทีเ่ราอยู่ดกีนิดกีนั ส่วนหน่ึงก็เกดิจากการที่

ไดห้วา่นพชืไวใ้นอดตีนัน่เอง ในอดตีชาตเิราเคยทาํบญุทาํทาน เคยสงเคราะหช่์วยเหลอื

เพือ่นมนุษยเ์พือ่นสตัวร่์วมโลก เคยเสยีสละ เคยทาํความดไีว ้ พอมาเกดิชาตน้ีิก็ไดร้บั

อานิสงส ์ ทาํใหเ้ราอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข มสีิง่ต่างๆพอเพยีง หรือเหลอืเฟือสาํหรบับาง

คนบางท่าน ถา้ทาํไวม้ากก็จะมรูีปร่างหนา้ตาผวิพรรณทีส่วยงาม เป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกนั

ขึ้นมา ไมม่ใีครใหใ้ครได ้ซื้อไมไ่ด ้ดงัคาํพดูทีว่า่ความดีซ้ือไม่ได ้ตอ้งเกดิจากการกระทาํ

ทางกายวาจาใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางใจ เพราะใจเป็นนาย กายและวาจาเป็นบา่ว จะ

พูดหรือจะทาํอะไรทางกาย จะตอ้งมใีจเป็นผูส้ ัง่การก่อน ใจจะส ัง่การใหไ้ปในทางทีด่ี

หรือไมด่ ี ก็อยู่ทีค่วามรูท้ีถู่กตอ้งหรือไมถู่กตอ้ง ถา้มคีวามรูท้ีถู่กตอ้งทีเ่รียกวา่สมัมาทิฐ ิ

ก็จะส ัง่การกระทาํทางกายทางวาจาไปในทางทีด่ทีีถู่กทีค่วร ทีจ่ะนาํความสุขและความ

เจริญมาให ้ ถา้ใจมผูีส้ ัง่การเป็นผูม้ดืบอด เป็นคนโง ่ โลภโมโทสนั ก็จะไปทาํในสิง่ทีเ่กดิ

โทษขึ้นมา เพราะเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เช่นคนทีช่อบเสพสุรายาเมา 

เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ชอบความเกยีจครา้น เป็นคนทีถู่กความ
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หลงหรือความเหน็ผดิเป็นชอบ ส ัง่การใหไ้ปทาํนัน่เอง เหน็วา่มปีระโยชนน์าํความสุขมาให ้

แต่ความจริงแลว้เป็นสิง่ทีน่าํมาซึง่ความเสือ่มและความทกุข ์ 

คนทีช่อบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ก็เช่นเดยีวกนั 

มมีจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิเป็นชอบส ัง่การ ใหก้ระทาํการกระทาํเหลา่น้ี เพราะคดิวา่จะนาํมา

ซึง่ความสุข นาํมาซึง่ประโยชน ์เพราะสิง่ทีไ่ดจ้ากการะทาํเหลา่น้ี ไมคุ่ม้กบัสิง่ทีเ่สยีไป ได ้

เงนิทองมา ไดข้า้วของ ไดค้นนัน้คนน้ีมา แต่สิง่ทีเ่สยีไปก็คอืความเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ 

เป็นพระอริยบคุคล เพราะการทีจ่ะเป็นไดน้ัน้ ตอ้งไมก่ระทาํผดิศีลธรรม ไมล่ะเมดิศีล ๕ 

คอืตอ้งละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ 

เสพสุรายาเมา จะทาํไดก้็ตอ้งมสีมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ ตอ้งรูว้า่การละเวน้จากการกระทาํ

บาปท ัง้ ๕ ประการน้ี เป็นทางสู่ความสุขและความเจริญอย่างแทจ้ริง เจริญทีใ่จ ใจน้ี

สาํคญักวา่สิง่อืน่ใด สิง่อืน่ๆจะเจริญมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมม่ผีลอะไรกบัใจ ไมเ่หมอืนกบั

ความเสือ่มหรือความเจริญของใจ เวลาใจเสือ่มลงไป ความทกุข ์ ความลาํบาก ความ

ยากเยน็เขญ็ใจต่างๆ ก็จะมมีากขึ้นตามไป ถา้ใจมสีมัมาทฐิทิาํความด ี ก็จะพาใหไ้ปสู่

ความสุขความเจริญกา้วหนา้ ความสุขและทกุขจ์งึอยู่ทีใ่จเป็นหลกั ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามเจริญ

ของวตัถขุา้วของต่างๆ เช่นสมยัน้ีเราวา่บา้นเมอืงเราเจริญกวา่สมยัก่อน เพราะสมยัก่อน

ไมม่ไีฟฟ้า ไมม่นีํา้ประปา ไมม่รีถยนต ์ ไมม่วีทิยุโทรทศัน ์ ไมม่โีทรศพัทม์อืถอื ไมม่ตีกึ

รามบา้นช่อง ไมม่ถีนนหนทาง แต่น่ีเป็นความเจริญทางดา้นวตัถ ุ แต่จติใจของคนเรา

กลบัไมสุ่ขเหมอืนกบัคนสมยัโบราณ มคีวามทกุขค์วามหวาดผวากบัภยัต่างๆ ออกไป

นอกบา้นก็ไมแ่น่ใจวา่จะกลบับา้นโดยสวสัดภิาพหรือไม ่กลบัมาบา้นก็ไมท่ราบวา่ขา้วของ

ยงัจะอยู่ครบถว้นหรือไม ่ 

เพราะความเสือ่มของจติใจของคนมอียู่มาก ทาํใหม้กีารลกัทรพัย ์ มกีารฆ่ากนัอยู่

ตลอดเวลา ตามทีป่รากฏเป็นขา่วในหนา้หนงัสอืพมิพ ์ เปิดวนัไหนก็จะตอ้งมขีา่วคราว

ของการฆ่ากนัทาํลายกนั น้ีคอืผลของความเสือ่มทางดา้นจติใจ ส่งออกมาภายนอกก็

สรา้งเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ในใจก็จะมแีต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ เมือ่ไปทาํสิง่ทีผ่ดิ

แลว้ก็มคีวามหวาดกลวั กลวัจะถูกจบัไปลงโทษ จงึอยู่ไมเ่ป็นสุข แต่ในสมยัโบราณ
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สมยัก่อนนัน้ ถงึแมจ้ะไมเ่จริญทางดา้นวตัถ ุ แต่อยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข มคีวามสบาย

ทางดา้นจติใจ จะไปไหนมาไหนก็ไมก่ลวัวา่จะมใีครมาทาํรา้ย มาปลน้มาจี้ เวลาออกจาก

บา้นไปก็ไมไ่ดใ้ส่กญุแจ ไมไ่ดปิ้ดบา้น กลบัมาขา้วของก็ยงัอยู่ครบทกุอย่าง เพราะคน

สมยัก่อนมคีวามเจริญทางดา้นจติใจ มสีมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ ไมล่ะเมดิศีล ๕ เพราะรู ้

วา่การละเมดิศีลเป็นการทาํลายตนเองและทาํลายผูอ้ืน่ มแีต่ความเมตตากรุณาต่อกนั 

เวลาทาํกบัขา้วกบัปลาอาหารอะไร มกัจะไมท่าํเฉพาะคนทีบ่า้น จะคดิถงึคนขา้งบา้นดว้ย

เสมอ เวลาทาํอาหารเสร็จก็แบง่ส่วนหน่ึงไปใหก้บัเพือ่นบา้น เพือ่นบา้นก็ทาํเช่นเดยีวกนั 

แลว้แบ่งอกีส่วนหน่ึงไวส้าํหรบัทาํบญุใส่บาตร คนสมยัโบราณจงึอยู่กนัอย่างสุขอย่าง

สบาย อยู่ดว้ยความเจริญ รกัษาความเป็นมนุษยไ์วไ้ด ้ พฒันาจติใจใหสู้งขึ้นได ้ ใหไ้ป

เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ได ้ เพราะมเีวลาเขา้วดัเขา้วากนั เพราะไมม่สีถานที่

ต่างๆเหมอืนอย่างสมยัน้ี ทีจ่ะคอยฉุดลากใหพ้วกเราไปแสวงหาความสุขกนั โดยไมรู่ว้า่

เป็นการแสวงหาความทกุข ์ เช่น สถานบนัเทงิต่างๆ โรงภาพยนตร ์ โรงนวด โรงสุรา 

สถานทีข่ายของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ โรงหนงัโรงละคร สถานทีท่ีม่กีารรอ้งราํทาํเพลง จงึไม่

ค่อยมเีวลาเขา้วดักนั ถา้ไม่ไดเ้ขา้วดั โอกาสทีจ่ะพฒันาจติใจใหสู้งขึ้นใหด้ขีึ้น ก็จะไมม่ ี 

เพราะวดัเป็นสถานทีเ่ดยีวในโลกน้ี ทีจ่ะพฒันาจติใจคนใหสู้งขึ้นใหด้ขีึ้น รกัษาป้องกนั

ไมใ่หจ้ติใจตกตํา่ นอกจากวดัแลว้สถานทีอ่ืน่ๆมแีต่จะฉุดลากใหล้งตํา่ เพราะตอ้งใชเ้งนิ

ทอง แลว้ก็จะตดินิสยั อยากจะไปเรื่อยๆ ไปแต่ละครัง้ก็ตอ้งหมดเงนิหมดทองไปเป็น

จาํนวนมาก จนเงนิทองไมพ่อใช ้ เมือ่ไม่พอใชก้็ตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิ ไปโกหกหลอกลวง

ผูอ้ืน่ เพราะเมือ่ถงึเวลาจะตอ้งใชค้นืก็จะไมม่ปีญัญาใชค้นื ถา้กูห้น้ียมืสนิไม่ได ้ ก็ตอ้ง

ฉอ้โกง ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ปลน้จี้ แลว้ก็ต่อสูก้นัฆ่ากนั เป็นชวีติของคนปจัจบุนั เพราะมี

สถานทีฉุ่ดลากใหล้งตํา่มาก ออกไปทางไหน เลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวา มแีต่สถานทีเ่หล่าน้ี

ท ัง้นัน้ วดัวาอารามถงึแมจ้ะมอียู่บา้งก็แทบจะมองไมเ่หน็กนั เพราะใจไมค่ดิถงึการ

เขา้วดัเขา้วากนัเลย เพราะถูกอาํนาจของความเหน็แก่ตวัครอบงาํอยู่ ทาํใหเ้สยีสละได ้

ยาก ถูกความโลภ ความอยากครอบงาํ จงึไมอ่ยากใหเ้งนิทองผูอ้ืน่ อยากจะเอาเงนิทอง

ไปซื้อของทีต่นอยากได ้ เอามาใชใ้นสิง่ทีต่นอยากจะทาํ แลว้ผลเป็นอย่างไรบา้ง อยู่เยน็

เป็นสุขหรือไม ่ อยู่บา้นเฉยๆไดห้รือไม ่ หรือวา่เวลาอยู่บา้นเฉยๆ มคีวามหงดุหงดิใจ 
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เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งไปสถานทีบ่นัเทงิต่างๆถงึจะมคีวามสุข อย่างน้ีก็เป็น

เหมอืนกบัคนตดิยาเสพตดิ จะอยู่เฉยๆไม่ได ้ ตอ้งมยีาเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาขาดแลว้จะ

หงดุหงดิ ทรุนทรุาย ทรมานจติทรมานใจ ถา้อยู่เฉยๆไมไ่ด ้มคีวามหงดุหงดิใจ มคีวาม

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา มคีวามทรมานใจ แสดงวา่จติใจเสือ่มลงไป ห่างธรรมะ ไมไ่ด ้

พฒันา ไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษา จงึควรคดิถงึจติใจบา้ง  

อย่าคดิตามกเิลส ความโลภ ความอยาก ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ใหค้ดิตาม

ธรรม คดิต่อสูช้าํระกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่ในใจ เพราะถา้

ชาํระไดม้ากนอ้ยเพยีงไรแลว้ ใจจะมคีวามร่มเยน็เป็นสุขมากนอ้ยเพยีงนัน้ ถา้ไมม่คีวาม

โลภ ความอยาก ความหลงเลย อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ไมต่อ้งมอีะไรดู ไมต่อ้งมอีะไรฟงั 

ไมต่อ้งมอีะไรเคี้ยว เพราะใจไมห่วิ ร่างกายก็ไมห่วิ เพราะไดอ้าหารพอเพยีงแลว้ กนิวนั

ละมื้ออย่างพระก็อยู่ไดแ้ลว้ แต่ทีเ่รายงักนิวนัละมื้อหรือสองมื้อไมไ่ดก้นั ก็เพราะใจยงัไม่

พอ ยงัอยากอยู่ ยงัตอ้งกนิมากกวา่นัน้ กนิเสร็จไปหยกๆ พอเหน็ขนมนมเนยเขา้ ก็ตอ้ง

ซื้อมากนิซื้อมาดืม่อกี จะกนิอย่างน้ีไปจนกวา่ถงึเวลาหลบันอนถงึจะหยุด แต่ความจริง

แลว้ร่างกายไมต่อ้งการกนิขนาดน้ีเลย จงึทาํใหร่้างกายมนีํา้หนกัเกนิ ทาํใหอ้ว้น เป็นเหตุ

ของโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ เพราะแพอ้าํนาจของกเิลส ของความโลภ ของความอยาก ถา้ยดึ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นเครื่องดาํเนินแลว้ เราจะมเีครื่องมอืต่อสูก้บัความ

โลภ ความโกรธ ความหลง จะทาํใหเ้ราอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข เพราะถา้สามารถปราบ

กเิลสไดแ้ลว้ อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ไมต่อ้งดิ้นรนหาอะไรมาใหค้วามสุข เราจงึควรเขา้วดั

กนับ่อยๆ เพือ่จะไดม้าทาํความดกีนั มาพฒันาชวีติจติใจใหสู้งขึ้นใหด้ขีึ้น เพือ่ความสุขที่

จะเกดิขึ้นในปจัจบุนั ในอนาคตภพชาตกิ็จะดขีึ้นกวา่เดมิ จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ที่

มรูีปร่างหนา้ตาผวิพรรณทีส่วยงามกวา่เดมิ มฐีานะการเงนิทีด่กีวา่เดมิ มสีตปิญัญา

ความรูค้วามฉลาดมากกวา่เดมิ มอีายุยนืยาวนานกวา่เดมิ มคีวามสุขมากกวา่เดมิ เป็น

สิง่ทีเ่กดิขึ้นจากการบาํเพญ็ในปจัจบุนั ดว้ยการทาํความด ี เสยีสละ มคีวามเมตตากรุณา 

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มไีมตรีจติต่อเพือ่นร่วมโลก ทกุคนก็จะอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข  
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จะพฒันาจติใจขึ้นไปเรื่อยๆจนถงึจดุสูงสุด ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายไดพ้ฒันา เราก็จะไปถงึจดุนัน้เหมอืนกนั สกัวนัหน่ึงพวกเราก็จะกลายเป็นพระ

อรหนัต ์เป็นพระพทุธเจา้กนั จะไดไ้มต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป จะอยู่ในสภาพที่

มแีต่บรมสุข ทีไ่มม่คีวามหวิ ความอยาก ความทกุข ์ความวุน่วายใจไปตลอดอนนัตกาล 

น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการทาํความด ี จากการมาวดัอย่างสมํา่เสมอ จงึควรให ้

ความสาํคญัต่อการพฒันาจติใจ ยิง่กวา่การพฒันาอย่างอืน่ เพราะไมไ่ดเ้ป็นการพฒันาที่

ย ัง่ยนื ไมว่า่จะสรา้งอะไรทาํอะไรมากนอ้ยเพยีงไร พอถงึเวลาก็ตอ้งทิ้งไปจากไป เอาตดิ

ตวัไปไมไ่ด ้ ตอ้งชาํรุดทรุดโทรมเสือ่มไป หายไปหมดไป ดูวดัวาอารามต่างๆ ทีถู่กสรา้ง

มาในอดตี สมยัสุโขทยั สมยัอยุธยา วนัน้ีเป็นอย่างไร เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั ความ

เจริญทางโลกเป็นอย่างน้ี เจริญแลว้ก็ตอ้งเสือ่มหมดไป แต่ความเจริญทางจติใจ ถา้

ไดร้บัการพฒันาไปเรื่อยๆแลว้ จะไมม่คีวามเสือ่มตามมา จะพฒันาไปจนถงึจดุสูงสุด จดุ

ของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย น้ีคอืเป้าหมายของชวีติ จดุหมาย

ปลายทางของการเดนิทางอนัยาวนาน คอืพระนิพพาน เมือ่ไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้เป็น

พระอรหนัต ์ ดว้ยการทาํความดตีามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ถา้ไมบ่าํเพญ็เรากจ็ะ

วนเวยีนอยู่ในโลกของการเวยีนวา่ยตายเกิด ในภพนอ้ยภพใหญ่ สูงๆตํา่ๆ เจริญแลว้ก็

เสือ่ม อย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด จงึควรเลอืกทางเดนิทีถู่กตอ้ง คอืเดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน แลว้เราจะมแีต่ความเจริญความกา้วหนา้โดยถ่ายเดยีว จงึขอฝากเรื่องการ

มาบาํเพญ็ มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหท้่านนาํไป

ประพฤตปิฏบิตั ิเพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึ

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๙๒ 

สรา้งกาํลงัใจ 
๑๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

การบาํเพญ็ศาสนกจิตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน เป็นการสรา้งประโยชนสุ์ข สรา้ง

ความเจริญกา้วหนา้ทางจติใจ สรา้งกาํลงัใจไวต่้อสูก้บัปญัหาต่างๆ อปุสรรคต่างๆ ความ

เดอืดรอ้นวุน่วายต่างๆ ใหช้วีติดาํเนินไปอย่างร่มเยน็เป็นสุขราบรื่นดงีาม ถา้ปราศจาก

กาํลงัใจแลว้ก็จะไมส่ามารถดาํเนินชวีติต่อไปได ้ เมือ่หมดกาํลงัใจแลว้ ก็คดิส ัน้ทาํลาย

ชวีติของตน โดยไมรู่ว้า่สามารถสรา้งกาํลงัใจทีห่มดไป ใหม้กีลบัขึ้นมาใหมไ่ด ้เหมอืนกบั

กาํลงักายทีห่ายไปในยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ไดพ้กัผ่อนหลบันอนกนิอาหาร ร่างกายกจ็ะ

ฟ้ืนขึ้นมาจนหายเป็นปกต ิ กจ็ะมกีาํลงักายทาํอะไรต่อไปได ้ กาํลงัใจก็เช่นเดยีวกนั เมือ่

หมดกาํลงัใจก็อย่าไปทอ้แท ้ อย่าไปคดิส ัน้ทาํลายชวีติของตน เพราะสามารถสรา้ง

กาํลงัใจขึ้นมาใหมไ่ด ้ ใชเ้วลาบา้ง ขอใหรู้จ้กัวธิีสรา้งกาํลงัใจเท่านัน้ เหมอืนรูจ้กัวธิีสรา้ง

กาํลงักาย เวลาขาดกาํลงักายก็พกัผ่อนหลบันอนรบัประทานอาหารใหเ้ต็มที ่ ออกกาํลงั

กาย ต่อไปร่างกายกจ็ะสมบูรณ์แขง็แรง เวลาขาดกาํลงัใจก็ตอ้งเขา้หาพระศาสนา เขา้หา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีเ่ป็นแหลง่ฟ้ืนฟูสรา้งกาํลงัใจ ดว้ยการมาวดั มา

ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นวธิีสรา้งกาํลงัใจ ใหจ้ติใจมี

กาํลงัทีจ่ะเผชญิกบัสิง่ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น ไม่วา่จะดหีรือช ัว่อย่างไร จติใจจะไมห่ว ัน่ไหว ไม่

เสยีหลกั ไม่เสยีใจ จะสามารถผ่านไปไดอ้ย่างสบาย เราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการ

เสริมสรา้งกาํลงัใจอย่างสมํา่เสมอ ดว้ยการมาวดั มาปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

กาํลงัใจมอีงคป์ระกอบอยู ่ ๕ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ศรทัธาความเชื่อ ๒. วิริยะความ

พากเพยีร ๓. สติการระลกึรู ้๔. สมาธิความตัง้ม ัน่ของใจ ๕. ปญัญาความรูค้วามฉลาด  

คุณธรรมท ัง้ ๕ ประการน้ีเราสามารถมาเตมิไดท้ีว่ดั เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เราจะได ้

ยนิไดฟ้งัเรื่องทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน เรื่องทีเ่กี่ยวกบัพระพทุธเจา้ เกี่ยวกบัพระธรรม
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คาํสอนอนัประเสริฐ เกี่ยวกบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ถา้เคยฟงัแลว้เมือ่ไดฟ้งัซ ํา้อกีก็

จะเกดิความเขา้ใจดขีึ้น ทาํใหศ้รทัธาในพระพทุธเจา้ ในพระธรรม ในพระสงฆแ์ก่กลา้

ยิง่ขึ้น เมือ่มศีรทัธาแลว้ก็จะมวีริิยะความพากเพยีรทีจ่ะประกอบกจิกรรมต่างๆ ตามที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดท้าํไวเ้ป็นตวัอย่างเพราะเป็นการกระทาํทีถู่กตอ้ง ทาํ

ใหเ้รากา้วหนา้ มคีวามสุขอย่างแทจ้ริง มคีวามพากเพยีรทีจ่ะเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ไมว่า่จะ

ทาํอะไร จะตอ้งทาํดว้ยสตคิวามรูส้กึตวั รูอ้ยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น รูว้า่กาํลงัคดิ

อะไร กาํลงัพูดอะไร กาํลงัทาํอะไร ถา้มสีตกิาํกบัแลว้การทาํกจิกรรมต่างๆ จะเป็นไป

อย่างถูกตอ้งดงีาม ถา้ไมม่สีตกิ็จะเป็นเหมอืนคนบา้ ไมส่ามารถดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ให ้

ดใีหง้ามเป็นปกตไิด ้ เหมอืนกบัคนท ัว่ไปทาํกนั เพราะไมม่สีต ิ ไมรู่ว้า่กาํลงัคดิอะไรอยู่ 

จะทาํไปตามความคดิโดยไมก่ล ัน่กรองเสยีก่อนวา่ดหีรือไม ่ เช่นคนเสพสุรายาเมา เป็น

ตวัอย่างของคนทีข่าดสต ิ เวลาเสพแลว้จะไมรู่ส้กึตวั วา่กาํลงัคดิอะไร กาํลงัพูดอะไร 

กาํลงัทาํอะไร พอคดิอะไรกท็าํไปตามความคดินัน้ โดยไมแ่ยกแยะวา่ดหีรือช ัว่ เป็นคุณ

หรือเป็นโทษ ส่วนใหญ่เวลาไมม่สีตคิวามคดิจะไหลไปทางตํา่ ไปตามความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เมือ่ปลอ่ยใหไ้ปทางนัน้แลว้ ก็จะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ดงัที่

เหน็กนั เวลาเสพสุรายาเมาแลว้ขบัรถ ก็ไม่สามารถควบคุมรถได ้ ไมรู่ส้ภาพถนนหนทาง

วา่เป็นอย่างไร ควรจะใชค้วามเร็วมากนอ้ยเพยีรไร จงึมกัเกดิอบุตัเิหต ุ 

สตจิงึเป็นคุณธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ ต่อจากศรทัธาความเชื่อและวริิยะความพากเพยีร 

ในการทาํความด ีละเวน้การทาํบาป ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ป็นตน้เหตุ

ของความทกุขค์วามวุน่วายใจ ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมรู่ว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ จงึตอ้งมสีตเิพือ่จะ

ไดรู้ว้า่กาํลงัคดิอะไร ดหีรือไม ่คดิชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือไม ่ถา้มสีติ

จะรูอ้ยู่ตลอดเวลา สตคิอืการมองดูกายกบัใจ ดูใจก่อนเพราะใจเป็นตน้เหตใุหม้สีตอิยูท่ี่

ความคดิ ใหรู้ว้า่กาํลงัคดิอะไร อย่างวนัน้ีคดิมาวดักนั รูว้า่การมาวดัเป็นการกระทาํทีด่ ีก็

ปลอ่ยใหค้วามคดิน้ีไหลไปสู่การกระทาํทางกายและทางวาจา ชวนญาตพิีน่อ้งชวนเพื่อน

ฝูงมา แลว้ก็เดนิทางมาทีว่ดักนั นาํกบัขา้วกบัปลาอาหารของคาวของหวานต่างๆ มาถวาย

พระ เป็นการกระทาํทีม่สีต ิ ถา้ไมม่สีตแิลว้จะไมส่ามารถมาวดัได ้ เพราะยงัหลบันอนอยู่ 

เมือ่คนืน้ีออกไปเทีย่วจนดกึดืน่ เสพสุรายาเมาจนหมดสตไิป นอนจนถงึเวลาน้ีก็ยงัไมต่ื่น
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ขึ้นมา เพราะยงัไมไ่ดส้ตนิ ัน่เอง คนทีไ่มม่สีตแิลว้จะทาํความดไีมไ่ด ้ จะต่อสูก้บัความชัว่

ไมไ่ด ้ จะกลายเป็นทาสของความชัว่ จะถกูความชัว่ฉุดลากใหไ้ปทาํสิง่ต่างๆ ทีเ่สือ่มเสยี

และทาํลายตนในทีสุ่ด คุณธรรมสาํคญัทีค่วรเจริญอย่างยิง่และตลอดเวลาก็คอืสติ สติ

หมายถงึใหรู้อ้ยู่ในปจัจุบนั พยายามดงึใจใหอ้ยู่ที่น้ีเดี๋ยวน้ี เช่นขณะน้ีถา้มสีตกิ็จะรูว้า่

กาํลงัฟงัอะไรอยู่ แต่ถา้นัง่ฟงัไปอย่างไมม่สีต ิ ปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องต่างๆ ทีเ่กดิขึ้น

มาแลว้ก็ด ี ทีจ่ะเกดิขึ้นก็ด ี แสดงวา่ไมม่สีต ิ ถงึแมจ้ะฟงัอยู่แต่ไมรู่เ้รื่องวา่กาํลงัฟงัอะไร 

เสยีงเขา้หูซา้ยแลว้ก็ออกหูขวาไป ไมไ่ดเ้ขา้ไปในใจ เพราะไมม่สีตดิงึเสยีงใหเ้ขา้ไปสู่ใจ ก็

จะไมรู่ว้า่กาํลงัฟงัเรื่องอะไรอยู่ กจ็ะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการฟงั ถา้ไมไ่ดค้ดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ีแต่คุยกนั อย่างทีเ่หน็กนัเวลาไปงานกศุลงานบญุต่างๆ เวลามพีระสวดมนต ์แสดง

พระธรรมเทศนา ส่วนใหญ่จะไมไ่ดฟ้งัพระเทศน ์ไมไ่ดฟ้งัพระสวดกนั มแีต่คุยกนั พนม

มอืไป แลว้ก็กระซบิกระซาบคุยกนั อย่างน้ีแสดงวา่ขาดสตใินการฟงั ประโยชนท์ีจ่ะ

เกดิขึ้นในการฟงัก็จะไมม่ ี 

เวลาฟงัธรรมจะเกดิประโยชนห์ลายประการดว้ยกนั อย่างทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเบื้องตน้วา่ จะ

ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องทีไ่มค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั เรื่องของพระพทุธเจา้ พระธรรมคาํสอน พระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม จะรูจ้กัพระพทุธเจา้ พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกไดด้ขีึ้น จะรูว้า่ทา่นประเสริฐขึ้นมาไดอ้ย่างไร พน้จาก

ความทกุข ์ จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดอ้ย่างไร ก็จะทาํใหเ้กดิศรทัธาทีจ่ะปฏบิตัติาม 

เพราะไมม่อีะไรดเีท่ากบัการหลดุพน้จากความทกุข ์หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ที่

ไมด่เีลย เกดิทไีรก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเสมอ เป็นความทุกข ์

ท ัง้นัน้ ตราบใดทีย่งัเกดิอยู่ตราบนัน้ก็ยงัตอ้งเจอกบัความทกุขอ์ยู่ เมือ่ไดศึ้กษาวา่ท่าน

เหลา่น้ีเมือ่ก่อนก็เป็นเหมอืนเรา เวยีนวา่ยตายเกดิเหมอืนกนั แต่มคีวามขยนัทีจ่ะศึกษา

หาทางออก แลว้ก็เดนิตามทางทีไ่ดศึ้กษาไว ้จนหลดุพน้จากความทกุข ์จากการเวยีนวา่ย

ตายเกดิได ้จงึเกดิศรทัธาความเชื่อทีจ่ะดาํเนินตาม ยดึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

เป็นแผนที ่ เดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ชี้ใหไ้ป ก็จะเกดิวริิยะความขยนัหม ัน่เพยีรขึ้นมา 

ขยนัทาํความด ี ขยนัละการกระทาํทีไ่มด่ ี ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคน
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ชัว่เป็นมติรและความเกยีจครา้น ทีพ่าใหไ้ปสู่ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะ 

จะมกีาํลงัใจต่อตา้นการกระทาํเหลา่น้ี เพราะไดเ้หน็ตวัอย่างทีด่ ี คอืพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวก ทีไ่ดล้ะแลว้และไดพ้บกบัสิง่ทีด่ทีีเ่ลศิกวา่ เราก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ มี

วริิยะความพากเพยีร ทีจ่ะดาํเนินตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เจริญสตอิย่างสมํา่เสมอ 

เพราะไดย้นิแลว้วา่การเจริญสตจิะเป็นเหตใุหไ้ดท้าํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน  

เราจงึตอ้งดูทีใ่จของเราอยู่ทกุขณะ วา่ใจกาํลงัเดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน

หรือไม ่ถา้คดิแวบออกไปนอกทางก็จะไดด้งึกลบัเขา้มาเหมอืนกบัเวลาขบัรถยนต ์ ก็ตอ้ง

มสีตคิอยดูวา่รถวิง่อยู่บนถนนหรือไม ่ ถา้เริ่มส่ายออกไปนอกถนนก็จะไดด้งึกลบัเขา้มา

ได ้ ถา้ไมม่สีตกิ็เหมอืนคนขบัทีด่ืม่สุราจนมนึเมา เวลารถวิง่แหกโคง้ก็จะไมส่ามารถดงึ

กลบัเขา้มาในถนนได ้ ก็จะประสบอบุตัเิหต ุ เกดิความเสยีหายตามมา เพราะไมม่สีติ

นัน่เอง เราจงึตอ้งเจริญสตใิหม้ากๆ ตลอดเวลาต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลยจนถงึเวลาหลบั ควรมี

ความรูส้กึตวัเสมอ อยู่กบัปจัจบุนั อยู่กบัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ ถา้กาํลงัรบัประทานอาหารกใ็ห ้

อยู่กบัการรบัประทานอาหาร อย่าคุยกนั เดีย๋วสาํลกัอาหารตายไปก็ม ี เพราะไมม่สีต ิ

รบัประทานไปก็คุยไปหวัเราะไป อาหารทีอ่ยู่ในปากก็เลยหลดุเขา้ไปในหลอดลม ทาํให ้

หายใจไมอ่อก ทาํใหต้ายได ้ แต่ถา้มสีตแิลว้จะรูอ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัเคี้ยว กาํลงักลนื จะ

ไมไ่ปคุยกนัใหเ้สยีเวลา ดูตวัอย่างเวลาทีพ่ระสงฆฉ์นัอาหารกนั จะไมคุ่ยกนั จะมสีตอิยู่

กบัการรบัประทานอาหารเสมอ การมสีตจิงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เพราะเมือ่มสีตแิลว้ก็

จะทาํใหเ้กดิสมาธิและเกดิปญัญาตามมา เวลามสีตจิติจะไมว่อกแวก ไมส่่ายไปส่ายมา 

จติจะต ัง้ม ัน่ มสีมาธ ิ เช่นฟงัเทศนด์ว้ยสต ิไมส่่งจติไปคดิถงึเรื่องต่างๆ จติก็จะต ัง้ม ัน่อยู่

กบัการฟงั ก็จะมสีมาธิในการฟงั จะทาํใหจ้ติใจสงบ เป็นอานิสงสข์องการฟงัธรรมดว้ย

สต ิ ฟงัแลว้จติกจ็ะสงบ มคีวามสุข มคีวามสบายระงบัความคดิทีส่รา้งความวุน่วาย 

ความกงัวลใจไดร้ะยะหน่ึง ในขณะทีฟ่งัธรรมแลว้ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ก็จะไมม่เีรื่องมาสรา้ง

ความวุน่วายใหก้บัใจ ใจก็จะสงบเยน็สบาย นอกจากนัน้ก็ยงัไดป้ญัญาดว้ย จะรูว้า่อะไร

ถูกอะไรผดิ รูว้า่ควรจะดาํเนินชวีติอย่างไร รูว้า่การดาํเนินตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน เป็นทางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะพาไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข ไปสู่การหลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้ปวง  
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ถา้เดนิไปตามความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ ก็จะพาไปสู่ความทกุข ์

ความวุน่วายใจ เพราะสิง่ต่างๆทีเ่ราอยากเราตอ้งการ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริง 

ใหค้วามสุขเพยีงขณะทีไ่ดม้าใหม่ๆ  แต่หลงัจากนัน้ก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ไมว่า่ได ้

อะไรมา ใหม่ๆ เราจะรูส้กึดอีกดใีจ แลว้ต่อไปก็จะมคีวามกงัวลใจ เพราะถา้รกัอะไรชอบ

อะไร ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ ไมอ่ยากใหจ้ากไป เพราะไมม่ปีญัญา ไมรู่ถ้งึ

ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีแ่ทจ้ริง วา่เป็นอย่างไร จงึไมรู่ว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะอยู่กบัเรา

ไปตลอด ไมม่อีะไรอยู่เหมอืนเดมิไปตลอด ไดอ้ะไรมาในวนัน้ี ต่อไปก็จะเปลีย่นแปลงไป 

จากของใหมก่็กลายเป็นของเก่าไป จากหนุ่มสาวก็กลายเป็นคนแก่ไป จากคนดกีลายเป็น

คนไมด่ไีป เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี มกีารเปลีย่นแปลงเสมอ 

เมือ่เราไมรู่ท้นั ก็จะอยากได ้ เมือ่ไมไ่ดส้มอยาก เมือ่สิง่ทีไ่ดม้าเปลีย่นแปลงไป ไม่เป็น

เหมอืนเดมิเหมอืนกบัวนัแรกทีไ่ดม้า ก็เสยีอกเสยีใจ เป็นเพราะไมม่ปีญัญานัน่เอง ถา้มกี็

จะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง จะเหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด ไมม่อีะไรใน

โลกน้ีทีจ่ะอยู่เหมอืนเดมิ เป็นเหมอืนเดมิไปตลอด จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้จะใหค้วามสุขกบัเราไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งใหค้วามทกุขก์บัเรา เมือ่เกดิ

การเปลีย่นแปลงขึ้นมา หรือในขณะทีย่งัไมเ่ปลีย่นแปลงก็สรา้งความกงัวลความห่วงใย

ใหแ้ลว้ วา่จะเกดิขึ้นเมือ่ไร เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่ถา้ไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆแลว้ จะรูว้า่ไมค่วรยดึตดิกบัอะไร มอีะไรก็มไีด ้ใชใ้หเ้กดิ

คุณเกดิประโยชน ์แต่อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปหวงัใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการเสมอ เวลา

เกดิการเปลีย่นแปลง เกดิการสูญเสยี จะไมท่าํใหเ้สยีอกเสยีใจ เพราะไมไ่ดห้วงั ไม่ได ้

ยดึตดิ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง จะอยู่ก็ได ้จะจากไปก็ได ้ 

ถา้อยู่ก็หาประโยชนห์าความสุขไป เมือ่ถงึเวลาจากไปก็ใหไ้ปโดยด ี ไมเ่สยีอกเสยีใจ 

โกรธแคน้อาฆาตพยาบาท ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะมคีวามทกุข ์ เวลาสูญเสยีอะไรไปจะเสยีอก

เสยีใจ โกรธแคน้โกรธเคอืง อาฆาตพยาบาท กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ทาํใหไ้ปทาํสิง่ที่

เลวรา้ยต่อไป ถา้ไมส่ามารถทาํรา้ยผูอ้ืน่ได ้ก็ทาํรา้ยตนเอง หรือทาํรา้ยท ัง้ผูอ้ืน่และตนเอง 

เวลาสูญเสยีอะไรไปหมด ดงัทีไ่ดย้นิขา่วเมือ่ไมก่ี่วนัทีม่หีวัหนา้ครอบครวัฆ่าภรรยาฆ่าลูก

และฆ่าตนเองไป เพราะเกดิการสูญเสยี จากการมเีงนิมทีองมาไมม่เีงนิมทีอง มหีน้ีมสีนิ 
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ไมม่ปีญัญาทีจ่ะใชค้นืได ้ ก็เลยหมดกาํลงัใจทีจ่ะอยู่ต่อไป แลว้ก็ไมรู่ว้ธิีทีจ่ะแกป้ญัหาน้ี

ไดอ้ย่างไร ก็เลยใชว้ธิีทีไ่มถู่กตอ้ง โดยคดิวา่ฆ่าตนเองและผูอ้ืน่แลว้จะทาํใหป้ญัหาหมด

ไป แต่ความจรงิแลว้ปญัหายงัไมห่มด เพราะปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย ทีส่มบตัขิา้วของเงนิ

ทอง แต่อยู่ทใีจ คอืความหลงความมดืบอด ทาํใหเ้สยีอกเสยีใจ หมดกาํลงัใจ ถา้มสีตมิี

ปญัญาจะรูว้ธิีแกป้ญัหา ถา้มหีน้ีทีย่งัใชค้นืไมไ่ดก้็ยอมรบัความจริง ถา้จะตอ้งถูกยดึขา้ว

ของเงนิทองอะไรไป ก็ใหย้ดึไป จะถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะรางก็ใหจ้บัไป ไมเ่ป็นไร ไมช่า้ก็เร็ว

สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งพน้โทษออกมาจนได ้ เมือ่ยงัมชีวีติอยู่ก็สามารถดาํเนินชวีติต่อไปได ้ ถา้

ไมท่อ้แท ้ ไมผ่ดิหวงัเสยีอย่างแลว้ ไมม่อีะไรทีเ่ราจะทาํไมไ่ด ้ เพราะเมือ่ตอนทีเ่กดิมา

ใหม่ๆ  ก็ไมไ่ดม้อีะไรตดิตวัมาเหมอืนกนัแลว้ทาํไมสามารถสรา้งสิง่ต่างๆใหม้ขีึ้นมาได ้

อย่างทีม่กีนัอยู่ในวนัน้ี ไม่เหน็จะตอ้งกลวัเลย ถา้เกิดสูญเสยีจนหมดสิ้นไป เหลอืแต่

ร่างกายเหลอืแต่ตวัเพยีงอย่างเดยีว ถา้ยงัมชีวีติอยู่ มสีตมิปีญัญา มกีาํลงัใจ ก็เริ่มตน้

ใหมไ่ด ้หาสิง่ต่างๆไดใ้หม ่จะไดม้ากไดน้อ้ยนัน้ก็เป็นอกีเรื่องหน่ึง  

อาจจะเกดิปญัญามดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมากไ็ด ้ วา่ไมค่วรจะแสวงหาแบบเดมิๆอกีต่อไป 

เพราะจะเจอปญัหาแบบเดมิอกี หาไดม้าแลว้เดีย๋วก็จะหมดสิ้นไปอกี สูห้าอย่างอืน่ดกีวา่ 

หาอย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกหากนั คอืหาความสุขในใจของตนเองน้ี

แหละ เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมม่ใีครเอาจากเราไปได ้ ไมสู่ญหายจากเราไป ถา้คดิได ้

อย่างน้ีก็จะออกบวชได ้ ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไดอ้าจจะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตข์ึ้นมาก็ได ้ คนบางคนตอ้งอาศยัเหตกุารณ์เลวรา้ยในชวีติ เคยรํา่รวยแลว้หมด

เน้ือหมดตวัไป จงึเกดิมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่มีอะไรเกดิข้ึนย่อมมีการดบัไปเป็น

ธรรมดา ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ต่อไปก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร ไมอ่ยากจะไดอ้ะไร ถา้เคยมี

สามมีภีรรยา แลว้เกดิตายจากไป ถา้มสีตมิปีญัญาก็จะมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา วา่ไมม่ี

อะไรจรีงัถาวรในโลกน้ี ไมค่วรหลงยดึตดิ ไมค่วรแสวงหา ควรแสวงหาสิง่ทีม่อียู่ในตวั

เรา ทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด คอืความสุขภายในจติในใจ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้เราจะไดพ้บกบัสิง่ทีด่สีิง่ทีเ่ลศิทีม่อียู่ในตวัเรา ทีเ่ราไม่

รูม้าก่อน ถา้ไมม่แีลว้ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จะไมป่รากฏขึ้นมาให ้

เรากราบไหวบู้ชาได ้ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกก็เป็นมนุษยป์ถุชุนเหมอืนกบัเรา 
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แต่มคีวามฉลาดมองเหน็ความเสือ่มของสิง่ต่างๆในโลกน้ี เหน็วา่ไมม่อีะไรจรีงัถาวร ไมม่ี

อะไรใหค้วามสุขไดอ้ย่างแทจ้รงิ จงึตดัจงึละความสุขทางโลก แลว้ก็หาความสุขทางดา้น

จติใจ ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัธิรรม ทาํความดลีะความชัว่ นัง่สมาธิ เจริญปญัญา จน

บรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก น่ี

แหละคอืสิง่ทีเ่ราควรยนิด ี ควรไขวค่วา้หามา ใหเ้ป็นสมบตัขิองเราใหไ้ด ้ ดว้ยการศึกษา 

เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมบ่อยๆ แลว้ก็ปฏบิตัติาม เพือ่จะไดม้กีาํลงัใจทีจ่ะดาํเนินตามทาง

ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมา จงึอยากจะขอฝากเรื่องการมาเสริมสรา้งกาํลงัใจ ดว้ยการ

สรา้งศรทัธาความเชื่อ วริิยะความขยนัหม ัน่เพยีร สตคิวามระลกึรู ้สมาธิความตัง้ม ัน่ของ

จติใจ และปญัญาความฉลาดรูท้นัใหท้่านท ัง้หลายไดน้าํเอาไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่นาํพาชวีติของท่านไปสู่ความสุขและความเจริญในลาํดบัต่อไป การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๙๓ 

สขุตอนตน้ ทกุขต์อนปลาย 
๑๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัทีท่่านมคีวามตัง้ใจมาวดัเพือ่มาสะสมบญุบารมกีนั เอาบญุมาฝากไวใ้น

ธนาคารบญุ เอาทรพัยภ์ายนอกมาแปลงเป็นทรพัยภ์ายใน เหมอืนกบัเอาเงนิไปฝากไวใ้น

ธนาคาร เพราะเชื่อวา่บญุจะตดิตวัไปกบัเรา สามารถเอาบญุทีฝ่ากไวใ้นธนาคารบญุไป

ใชไ้ด ้ เมือ่ไปเกดิในภพต่อไป จะไดม้สีิง่ทีด่ทีีง่ามรอเราอยู่ เหมอืนกบัทีไ่ดพ้บกบัสิง่ทีด่ทีี่

งามในชาตน้ีิ เพราะในอดตีชาตเิราก็เคยสะสมบญุกนัมา จงึทาํใหไ้ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ มี

ฐานะด ี อยู่เยน็เป็นสุข ไมเ่ดอืดรอ้น ไมล่าํบากลาํบน เป็นอานิสงสข์องบญุกศุลทีไ่ดเ้คย

ทาํไวใ้นอดตี ทาํใหเ้รามาทาํกนัต่อ เพือ่จะไดม้อีนาคตคอืภพหนา้ชาตหินา้ ทีด่ขี ึ้นกวา่ที่

เป็นอยู่ในภพน้ีชาตน้ีิ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดต้รสัรูไ้ดรู้ ้

เหน็กนั ไดพ้สูิจนม์าแลว้ เหน็ประจกัษก์บัใจ เพราะเหน็ตวัใจทีไ่ปเวยีนวา่ยตายเกดิใน

ภพนอ้ยภพใหญ่ แต่พวกเรายงัไมเ่หน็กนั ท ัง้ๆทีอ่ยู่กบัเรา เป็นตวัเรา แต่เรากลบัมองไม่

เหน็กนั เหมอืคนตาบอดทีไ่มส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆได ้ ฉนัใดใจของเราก็เป็น

เช่นเดยีวกนั บอดดว้ยโมหะความหลง บอดดว้ยอวิชชาความไมรู่ ้ จงึทาํใหไ้มเ่หน็ตวัเรา

ทีแ่ทจ้ริง ไมเ่หน็ตวัใจ เหน็แต่ร่างกายทีเ่ราคดิวา่เป็นตวัเรา เราจงึไมใ่หค้วามสาํคญักบัใจ 

ไมใ่หค้วามสาํคญักบัภพหนา้ชาตหินา้ แต่ใหค้วามสาํคญักบัภพน้ีชาตน้ีิ กบัความสุขทีจ่ะ

หาไดใ้นชาตน้ีิ แต่ไมค่ดิถงึความสุขในชาตหินา้ โชคดทีีไ่ดม้าเจอพระพทุธเจา้ เจอพระ

ธรรมคาํสอน เจอพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ทีรู่จ้กัตวัใจแลว้นาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา 

ใหรู้ว้า่ตวัเราทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมใ่ช่ร่างกายแต่เป็นใจ ทีก่าํลงัรบัรูอ้ยู่น้ี ถา้ไมม่ใีจจะไม่

สามารถรบัเสยีงทีก่าํลงัพูดอยู่ได ้จะไมเ่ขา้ใจถงึความหมาย เพราะถา้ไมม่ใีจแลว้ ร่างกาย

ก็เป็นเหมอืนคนตาย คนตายน้ีแลคอืร่างกายทีไ่มม่ใีจอยู่แลว้ ไดแ้ยกทางกนัไปแลว้ ไป

กนัคนละทศิละทาง  
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เหมอืนรถยนตท์ีถู่กจอดทิ้งไว ้ ไมม่คีนขบั ก็จะจอดอยู่อย่างนัน้ จะไมข่ยบัเขยื้อนไปไหน

ได ้จนกวา่จะมคีนขบัมาขบัไป ร่างกายน้ีก็เช่นกนั ถา้ไมม่คีนขบัคือใจ ก็จะไมส่ามารถทาํ

อะไรต่อไปได ้ไมส่ามารถรกัษาใหเ้จริญเตบิโต ไมใ่หเ้น่า ไมใ่หแ้ตกสลายไปได ้เพราะไม่

มผูีดู้แลรกัษา คอืใจนัน่เอง ใจน้ีแลคอืตวัทีไ่ปเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นเหมอืนกบัคนขบั

รถยนต ์ พอรถยนตค์นัเก่าพงัไป คนขบัก็ไปหารถคนัใหม ่ ถา้มเีงนิมากก็ซื้อรถคนัใหมท่ี่

ดกีวา่เก่า ถา้มเีงนินอ้ยก็ซื้อรถทีไ่มด่กีวา่เก่า ภพชาตขิองเราก็เป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั 

หลงัจากทีร่่างกายแตกดบัไปแลว้ ใจก็จะไปเกดิใหม ่ ไปหาร่างใหม ่ จะไดร่้างทีด่กีวา่เก่า 

หรือเลวกวา่เก่า ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีท่าํไว ้ถา้ทาํบญุอย่างสมํา่เสมอ ไมท่าํบาปทาํกรรม 

ก็จะไดร่้างใหมท่ีด่กีวา่เดมิ ถา้เกดิเป็นมนุษยก์็จะมรูีปร่างหนา้ตาผวิพรรณสวยงาม

กวา่เดมิ มสีตปิญัญาความฉลาดรูม้ากกวา่เดมิ มฐีานะสูงกวา่เดมิ ถา้ไมไ่ดเ้กดิเป็น

มนุษย ์ก็จะไดเ้กดิเป็นเทพ เป็นพรหม ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไมท่าํบญุมวัแต่ทาํบาป เช่น

วนัน้ีมคีนอกีมากทีไ่มไ่ดเ้ขา้วดักนั แลว้ก็ไปทาํบาปกนั ไปเลน่การพนนั ไปเสพสุรายาเมา 

ไปยงินกตกปลา ไปกระทาํสิง่ทีจ่ะฉุดลากจติใจใหต้กลงไปสู่ทีต่ ํา่ เมือ่แยกออกจาก

ร่างกายไปแลว้ ก็จะไดร่้างใหมท่ีเ่ลวกวา่เก่า ไดร่้างของเดรจัฉาน ไปเกดิเป็นแมวบา้ง 

เป็นสุนขับา้ง เป็นจิ้งจก เป็นตุก๊แกบา้ง เพราะทาํแต่บาปกรรม ไมไ่ดท้าํบญุ ถา้ไมไ่ดร่้าง

ของเดรจัฉาน ก็จะไปเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก ขึ้นอยู่กบับาปกรรมทีท่าํไวว้า่

มมีากนอ้ยเพยีงไร เราจงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้นาํมาส ัง่สอน

พวกเรา เน่ืองจากพวกเรายงัไมส่ามารถเหน็ไดด้ว้ยตวัของเราเอง ท ัง้ๆทีม่คีวามสามารถที่

จะเหน็ได ้ 

เพราะไมรู่จ้กัเปิดตาใน ทีถู่กปิดดว้ยความหลง ความโลภ ความโกรธ จงึทาํใหไ้มเ่หน็ตวั

ใจ ทีเ่ป็นผูก้ระทาํ เป็นผูร้บัผลของบญุและบาป จงึไมเ่ชื่อในเรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องนรก 

เรื่องสวรรค ์ เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะเหน็เพยีงแต่ร่างกายทีใ่จครอบครองอยู่เท่านัน้ 

จงึคดิวา่เมือ่ร่างกายแตกสลายไปแลว้ ถา้เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ไมม่อีะไรที่

จะตามมาต่อไป แต่ไมเ่คยคดิเลยวา่ แลว้เรามาเกดิไดอ้ย่างไร อยู่ดีๆ มาเกดิไดอ้ย่างไร 

ถา้ไมม่ใีจจะมาเกดิไดอ้ย่างไร ถา้เชื่อพระพทุธเจา้ แลว้ปฏบิตัติามคาํสอน ทาํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงตาในของเราทีม่ดืบอด ก็จะเกดิสวา่งขึ้นมา 
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เพราะการกระทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เป็นการชาํระความมดืบอดทีค่รอบงาํ

จติใจนัน่เอง เหมอืนกบัรถยนตท์ีม่ฝีุ่ นมโีคลนปิดบงักระจกหนา้รถไว ้ ทาํใหไ้มส่ามารถ

มองทะลอุอกมาขา้งนอกได ้ แต่ถา้เอานํา้มาลา้งกระจก ชาํระฝุ่ นโคลนใหห้มดไป กระจก

ก็จะใสขึ้นมา คนขบัรถก็จะสามารถมองเหน็ออกมาจากภายในได ้ สามารถเหน็ทางเหน็

อะไรต่างๆได ้ใจของเราก็เป็นอย่างนัน้ ขณะน้ีมองไมเ่หน็นรก ไมเ่หน็สวรรค ์ไมเ่หน็บาป 

ไมเ่หน็บญุ ไมเ่หน็การเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมเ่หน็การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไม่

เหน็มรรคผลนิพพาน เพราะถูกโคลนตมแห่งโมหะความหลง โคลนตมแหง่อวชิชาความ

ไมรู่ ้ปกปิดจติใจ จงึไมเ่หน็สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเหน็กนั จงึไม่

กลวับาปกนั ไมย่นิดทีีจ่ะทาํบญุทาํความดกีนั เพราะมองส ัน้ๆ ชอบหาความสุขใน

ปจัจบุนั ทีเ่ป็นสขุในเบื้องตน้ แต่เป็นทกุขใ์นบัน้ปลาย ไมม่องวา่มคีวามสุขอกีชนิดหน่ึง 

ทีเ่ป็นสุขตอนปลาย แต่ทกุขต์อนตน้  

ความสุขทีเ่ป็นสุขตน้แต่ทกุขป์ลายก็คอื ความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ 

ความสุขจากการดูหนงั ดูละคร ฟงัเพลง รบัประทานอาหารทีถู่กอกถูกใจ ไปเทีย่วตาม

สถานทีต่่างๆ ซื้อขา้วซื้อของต่างๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี คอืของฟุ่มเฟือย

ท ัง้หลาย เช่นเครื่องสาํอาง นํา้หอม เสื้อผา้สวยๆงามๆ และเครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ ทีม่ ี

มากเกนิความจาํเป็น เรามคีวามสุขกบัสิง่เหลา่น้ี เวลาทีอ่อกไปเดนิตามหา้งสรรพสนิคา้ 

ซื้อสิง่ของต่างๆมา จะมคีวามสุขกนั แต่ความสุขแบบน้ีจะไมสุ่ขไปตลอด เพราะเมือ่

ร่างกายแก่ลงไป ก็จะไมม่กีาํลงัวงัชา ทีจ่ะไปทาํอย่างทีเ่คยทาํได ้ ไมส่ามารถหาความสุข

แบบนัน้ได ้ตอ้งอยู่ในบา้น ก็จะรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาหงดุหงดิ ถา้ร่างกายเกดิอาการ

เจ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะตอ้งทกุขท์รมานใจ ยิง่ใกลต้ายก็ยิง่มคีวามทกุขม์ากขึ้นไป เพราะหา

ความสุขภายนอก ทีเ่ป็นสุขเบื้องตน้แลว้ก็ทกุขบ์ ัน้ปลายไมไ่ด ้ แต่ถา้เชื่อพระพทุธเจา้ 

แลว้ทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ซึง่เป็นสิง่ทีค่่อนขา้งจะยากลาํบาก เป็นความทกุข ์

สาํหรบัพวกเรา เราจะทกุขต์อนตน้แต่สุขตอนปลาย เพราะการปฏบิตัติามพระพทุธเจา้

มนัสวนกระแสกบัความอยากของเรา จงึทาํใหรู้ส้กึทกุขย์ากลาํบาก เช่นวนัน้ีตอ้งตื่นแต่

เชา้ เพือ่มาทาํบญุทีว่ดักนั ถา้ไมม่าวดัก็ไมต่อ้งตื่นแต่เชา้ นอนจนถงึเวลาน้ีก็ยงันอนได ้

นอนอย่างสุขอย่างสบาย ไมต่อ้งเสยีเงนิทองไปกบัการทาํบญุ เอาเก็บไวซ้ื้อของฟุ่มเฟือย
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ต่างๆดกีวา่ ถา้เหน็ความสุขทางโลกก็จะคดิอย่างน้ี คดิวา่สาํคญักวา่ความสุขทางธรรม 

แต่ถา้เหน็วา่ความสุขทีเ่กดิจากการทาํบญุ มคุีณค่ากวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการนอนตื่น

สายๆ ซื้อของฟุ่มเฟือย เราก็ยอมเสยีสละเงนิมาทาํบญุ ยอมตื่นแต่เชา้ ไมน่อนตื่นสาย 

ถงึแมจ้ะรูส้กึลาํบากบา้งก็ตาม แต่จะส่งผลใหจ้ติใจมคีวามสุข มคีวามพอใจภูมใิจ เพราะ

การทาํบญุทาํความด ีเป็นการใหอ้าหารกบัใจนัน่เอง  

ต่างกบัการไปเทีย่ว ไปดูละคร ไปฟงัเพลง ไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไมไ่ดเ้ป็นอาหารใจ แต่

เป็นยาพษิ เพราะทาํใหใ้จเกดิความหวิความอยากเพิม่มากขึ้นไปอกี สงัเกตดูต ัง้แต่เกดิ

มาน้ี เราไดไ้ปเทีย่ว ไปกนิ ไปดืม่ ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปซื้อของฟุ่มเฟือยมามากนอ้ย

เพยีงไรแลว้ เราเคยถงึจดุอิม่พอบา้งหรือยงั หรือวา่ยงัอยากทีจ่ะทาํอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ 

เพราะไมเ่ป็นวธิีทีจ่ะใหค้วามอิม่ความพอกบัใจนัน่เอง แต่การทาํความดเีช่นเสยีสละ

ทรพัยส่์วนตวัของเรา เพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทาํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ กลบัทาํใหอ้ิม่เอบิใจสุข

ใจ ทาํใหไ้มต่อ้งการไปเทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไปดูหนงัฟงัเพลงดูละคร ไปเทีย่ว

ทีน่ ัน่ทีน่ี่ เพราะไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอ เหมอืนกบัการทาํบญุทาํความด ี การรกัษาศีล 

การปฏบิตัธิรรม การไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ทีเ่ป็นการใหอ้าหารกบัจติใจ เป็นการสะสม

ความสุขภายในใจ ทีจ่ะอยู่ตดิกบัใจ และจะเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นความสุขทีเ่ต็มเป่ียม

ทีไ่มจ่างหายไป เป็นผลทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา เต็มเป่ียมไปดว้ยความสุข เป็น 

นิพพานัง ปรมงัสขุงั เป็นบรมสุขของพระนิพพาน ของจติใจทีไ่ดท้าํความดจีนมคีวามสุข

เต็มเป่ียม มคีวามดเีท่านัน้คอืบญุและกศุล ทีจ่ะสรา้งความสุขใหก้บัจติใจของเรา และไม่

สูญสลายไปเมือ่เราตายไป เพราะไมไ่ดอ้ยูท่ีร่่างกาย ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่า้วของเงนิทอง ไมไ่ดอ้ยู่

กบัคนนัน้หรือคนน้ี แต่อยู่กบัใจของเรา เมือ่ใจแยกออกจากกายไปสู่ภพใหมช่าตใิหม ่ใจ

ก็จะขนความสุขน้ีไปดว้ย แต่ความสุขภายนอกทีไ่ดจ้ากขา้วของเงนิทองต่างๆ จากคนนัน้

คนน้ี จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ เอาตดิใจไปไมไ่ด ้เมือ่ตายไปก็ตอ้งทิ้งไปหมด 

ถา้ไมไ่ดส้ะสมบญุ สะสมความสุขภายในใจ สะสมทรพัยภ์ายในใจไว ้เวลาใจตอ้งเดนิทาง

ไป ก็จะไปแบบไมม่คีวามสุขตดิตวัไปดว้ย มแีต่ความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจอาลยั

อาวรณ์ เพราะไมไ่ดส้ะสมบญุไว ้ สะสมแต่ความสุขจากสิง่ภายนอก เมือ่ถงึเวลาตอ้งจาก

กนั ก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจเป็นอย่างยิง่  
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สงัเกตดูเวลาทีต่อ้งจากคนทีร่กัไป จะรูส้กึอย่างไร เวลาทีต่อ้งอยู่คนเดยีว ไมม่ใีครเป็น

เพือ่น ไมม่อีะไรดู ไมม่อีะไรฟงั จะรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ไมม่คีวามสุขเลย แต่ถา้

ทาํบญุใหท้านอยู่เรื่อยๆ รกัษาศีล นัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ ก็จะไมท่กุข ์ ไมเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งอยู่

คนเดยีว ก็เลยหดัอยู่แบบคนเดยีวไปก่อน อยู่กบัใครก็ได ้ไมอ่ยู่กบัใครก็ได ้ฝึกทาํใจให ้

ปลอ่ยวาง เพราะรูว้า่เป็นคุณเป็นประโยชน ์ ถา้ยงัยดึตดิอยู่กบัสิง่นัน้สิง่น้ี กบัคนนัน้กบั

คนน้ีอยู่ ก็จะสรา้งความทกุข ์ความเศรา้โศกเสยีใจใหก้บัเรา ในยามทีต่อ้งจากกนั แต่ถา้

สมมตุอิยู่เรื่อยๆวา่ จะตอ้งอยู่คนเดยีวสกัวนัหน่ึง คนทีเ่รารกัเราชอบสกัวนัหน่ึงก็ตอ้ง

จากเราไป ก็ซอ้มอยู่คนเดยีวไปเรื่อยๆ ไมห่วงัพึง่อะไรจากใคร ไมต่อ้งการสิง่นัน้สิง่น้ีจาก

ใคร ไมต่อ้งการความสุขจากใคร ถา้ฝึกทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ ต่อไปจะอยู่คนเดยีวได ้ ไม่

จาํเป็นจะตอ้งมอีะไร วธิีฝึกทีง่า่ยทีสุ่ดก็คอืการมาอยู่วดัน้ีเอง มาถอืศีล ๘ ไมต่อ้งมอีะไร

เป็นเครื่องใหค้วามสุข ไมเ่อาแฟนมา ไมเ่อาวทิยุโทรทศันม์า ไมเ่อาของกนิของขบเคี้ยว

ต่างๆมา มาแต่ตวัเปลา่ๆ มาฝึกอยู่แบบเรียบงา่ย หาความสงบดว้ยการอ่านหนงัสอื

ธรรมะบา้ง ฟงัเทศนบ์า้ง นัง่สมาธิบา้ง ถา้ฝึกทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปจะเคยชนิกบั

การอยู่แบบน้ี จะไมรู่ส้กึวา้เหวอ่ย่างไร ในเบื้องตน้จะรูส้กึวา้เหวบ่า้ง เพราะไมเ่คยอยู่คน

เดยีว ไมเ่คยอยู่เฉยๆ ชอบอยู่รวมกนัหลายๆคน ทาํกจิกรรมร่วมกนั ดูหนงัฟงัเพลง 

รบัประทานอาหาร ดืม่เครื่องดืม่ต่างๆดว้ยกนั เป็นความสุขช ัว่ขณะ แลว้ก็หมดไป เวลา

ไมไ่ดท้าํก็จะมคีวามวา้เหว ่ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เพราะตดิอยู่กบัการกระทาํเหลา่น้ี

นัน่เอง  

เราจงึตอ้งพยายามหกัหา้มจติใจ ไมใ่หไ้ปยดึตดิกบัความสุขแบบน้ี เพราะเป็นสุขใน

ปจัจบุนั แลว้ก็จะเป็นทกุขใ์นอนาคต หดัอยู่แบบทกุขใ์นปจัจบุนั เช่นมาอยู่วดัมาบวชกนั 

ใหม่ๆ จะรูส้กึวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงาบา้ง แต่ถา้ฝึกไปเรื่อยๆทาํไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไป

ความรูส้กึวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงาก็จะหายไป ทาํใหอ้ยู่เฉยๆได ้ อยู่คนเดยีวได ้ ไม่

ตอ้งมสีิง่นัน้สิง่น้ี ไมต่อ้งมคีนนัน้คนน้ี มาใหค้วามสุข จะอยู่อย่างน้ีไปไดจ้นถงึวนัตาย

เลย ถงึแมร่้างกายจะเจ็บไขไ้ดป่้วย จะแก่ชราอย่างไร หรือจะตาย กจ็ะไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัใจ เพราะใจไมไ่ดอ้าศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืแลว้ เหมอืนกบัคนที่ไม่
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อาศยัรถยนตเ์ป็นเครื่องมอื จะไปไหนมาไหน เวลารถเสยีก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่คนทีต่อ้งใช ้

รถทกุวนั ไปไหนมาไหนตอ้งใชร้ถ เวลารถเสยีก็จะหงดุหงดิใจราํคาญใจ เพราะไปไหน

ไมไ่ด ้แต่คนทีไ่มไ่ปไหน อยู่บา้นตลอดเวลา จะไมเ่ดอืดรอ้นเลยเวลารถเสยี หรือไมม่รีถ

ใช ้ จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ใจก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไมอ่าศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข

แลว้ ร่างกายจะเป็นอย่างไร ก็ไมท่าํใหใ้จทกุขวุ์น่วายเลย จะอยู่เฉยๆไดอ้ย่างสบาย เวลา

ใกลต้ายก็นอนไป แลว้ก็ภาวนาทาํจติใจใหส้งบ ปลอ่ยใหร่้างกายหยุดหายใจไป ไมท่รุนทุ

รายวุน่วายใจ ไมท่กุข ์ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมเ่สยีดายอาลยัอาวรณ์กบัอะไรท ัง้สิ้น เพราะ

ไดป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างแลว้ เป็นสิง่ทีพ่วกเราควรฝึกกนั สาํรวจดูวา่ยงัยดึตดิกบัอะไร 

ถา้ไมจ่าํเป็นก็ลองหยุดดูสกัพกัหน่ึง เช่นดูโทรทศันถ์า้ไมจ่าํเป็น ก็ลองไมดู่สกัระยะหน่ึง 

ดูหนงัฟงัเพลงถา้ไมม่คีวามจาํเป็น ก็อยา่ไปดูอย่าไปฟงั ไมจ่าํเป็นตอ้งกนิอาหารที่

เอร็ดอร่อยเสมอไป ก็หดักนิตามมตีามเกดิบา้ง เหมอืนกบัพระ เวลาไปบณิฑบาตได ้

อาหารอะไรมา ก็กนิตามมตีามเกดิ อย่าไปเลอืก อย่าไปจูจ้ี้จกุจกิ อย่าไปฝนัวา่วนัน้ี

อยากจะกนิอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี อยากจะหาความสุขจากการดูหนงัเรื่องนัน้เรื่องน้ี  

ลองเลกิการกระทาํเหลา่น้ีดู แลว้อยู่แบบเฉยๆบา้ง เช่นวนัน้ีวนัเสาร ์หลงัจากกลบัจากวดั

ไปแลว้ก็ไมต่อ้งไปไหน ถา้ไมม่ธุีระจาํเป็น ไมต่อ้งจบัจ่ายกบัขา้วกบัปลาอาหาร เพือ่เลี้ยง

ปากเลี้ยงทอ้ง ก็กลบัไปอยู่บา้นเฉยๆ ไมต่อ้งเปิดโทรทศันดู์ เปิดเพลงฟงั ถา้อยากจะฟงั

อะไร ก็เปิดธรรมะฟงั ถา้อยากจะดูอะไร กเ็ปิดหนงัสอืธรรมะดู ถา้ไมอ่ยากดูไมอ่ยากฟงั

ก็นัง่ทาํสมาธิกนั กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไปเรื่อยๆ ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอะไร คดิแต่พทุ

โธๆคาํเดยีว ลองทาํดู ถา้ทาํไดแ้ลว้ใจจะมคีวามสงบน่ิง ไมห่วิ ไมก่ระหาย ไมอ่ยากทาํ

อะไร อยู่เฉยๆไดน้านอย่างมคีวามสุข ไมห่งดุหงดิใจราํคาญใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาแต่

อย่างใด มคีวามอิม่ความพอ เป็นสิง่ทีม่อียู่ในตวัเรา แต่เราไมเ่คยทาํใหเ้กดิขึ้นมา เพราะ

มวัไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก ยิง่หาเท่าไหร่ก็ยิง่วุน่วายขึ้นไปเท่านัน้ เพราะบาง

ทกี็ไมไ่ดด้งัใจ ก็เสยีใจผดิหวงั เวลาไดด้งัใจก็ดอีกดใีจ ก็อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี ก็ตอ้ง

หาไปอยู่เรื่อยๆ เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ สูห้าความสุขในตวัเราไมไ่ด ้ ดว้ยการควบคุมกาย

วาจาใจ ใหท้าํใหน้อ้ยทีสุ่ด ทาํแต่สิง่ทีจ่าํเป็น เช่นทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งไปเทีย่ว ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปดืม่ ไปทาํอะไรต่างๆ ใหห้นักลบัมาอยู่ทีบ่า้น มา
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ทาํกจิกรรมภายในใจ ถา้นัง่ทาํสมาธิไมไ่ด ้ ก็สวดมนตไ์ปก่อน สวดไปในใจไปเรื่อยๆ 

หลายๆรอบ จนรูส้กึพอ อยากจะหยุดก็หยุดดู ดูวา่ใจน่ิงใจสบายหรือยงั ถา้ยงัไปคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็กลบัมาสวดใหม ่ต่อสูก้บัความคดิ อย่าปลอ่ยใหค้ดิไปแบบไมม่ขีอบ

ไมม่เีขต เพราะไมไ่ดน้าํความสุขมาให ้การหยุดคดิต่างหากทีจ่ะใหค้วามสุข  

แต่เราไมส่ามารถหยุดคดิไดด้ว้ยความตัง้ใจ ตอ้งมอีบุายแหง่สมาธิ คอืการสวดมนตก์็ด ี

บริกรรมพทุโธๆก็ด ี ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้รบัรองไดว้า่ อกีไมน่านใจก็จะหยุดคดิได ้ จะไดพ้บ

กบัความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน เป็นความสุขทีด่ทีีเ่ลศิกวา่ความสุขภายนอก ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ สขุอืน่ๆในโลกน้ี ไม่เสมอเท่ากบัความสขุ ที่เกดิจากความ

สงบของจติใจ จะสงบไดก้็ตอ้งหยุดคดิ ตอ้งบริกรรมพทุโธๆ ตอ้งสวดมนต ์ มสีติ

ควบคุมบงัคบัไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ ถา้สามารถใหจ้ติอยู่กบับทสวดมนตห์รืออยู่กบัคาํ

บริกรรมพทุโธไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ จะไดพ้บกบัความสงบอย่างแน่นอน จงึควรเหน็

ความสาํคญัของทรพัยภ์ายใน คอืความสุขภายในใจ มากกวา่ทรพัยภ์ายนอก คอื

ความสุขภายนอก พยายามลดละความสุขภายนอก แลว้หนัมาเพิม่ความสุขภายในกนั 

จะไดม้ทีีพ่ึง่อย่างแทจ้ริง เพราะต่อไปเมือ่ร่างกายตอ้งแก่ลง ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตาย

ไป ใจจะไดไ้มท่กุขก์บัร่างก่าย เพราะไมไ่ดอ้าศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืใหค้วามสุขแลว้ 

ใหห้ม ัน่มาวดักนั มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาปฏบิตัธิรรม อยู่ทีบ่า้นก็เช่นเดยีวกนั 

ใหห้ม ัน่รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะไปเรื่อยๆ แลว้จติใจ

จะมเีครื่องหลอ่เลี้ยง ทาํใหม้คีวามอิม่ มคีวามสุข มคีวามพอ ขอใหน้าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใน

วนัน้ี ไปปฏบิตัติามสมควรแก่กาํลงัแห่งสตปิญัญาศรทัธาความเพยีร เพือ่ประโยชนสุ์ขที่

จะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๙๔ 

ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู ้
๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

วนัน้ีเรามาทาํบญุกนั มาบาํเพญ็ มาปฏบิตัธิรรม ตามหนา้ทีข่องพทุธศาสนิกชนทีพ่งึ

กระทาํกนั เพราะเรามศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธเจา้ ในพระธรรมคาํสอน ในพระอรยิ

สงฆส์าวก วา่เป็นผูรู้จ้ริงเหน็จริง เป็นคาํสอนทีถู่กตอ้งตามหลกัความจรงิ สามารถยงั

ประโยชนใ์หก้บัผูป้ฏบิตัไิดอ้ย่างแน่นอน ไมม่อีะไรตอ้งเคลอืบแคลงสงสยั หนา้ทีข่องเรา

จงึอยู่ทีก่ารปฏบิตัติามเท่านัน้ เพราะพระพทุธเจา้ก็ด ี พระอริยสงฆส์าวกก็ด ี ได ้

กล ัน่กรองสิง่แปลกปลอมต่างๆออกไปหมดแลว้ เหลอืแต่ความจริงลว้นๆ สิง่

แปลกปลอมต่างๆไมม่อียู่ในใจของพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายแลว้ 

เพราะไดร้บัการชาํระจนสะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความหลงอนัเป็นเหตทุาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ 

เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็สิง่ทีม่วีา่ไมม่ ี เหน็สิง่ทีไ่มม่วีา่ม ี เมือ่ไมม่สีิง่หลอกลวงเจอืปน

อยู่ในจติใจแลว้ ก็มแีต่ความจริงลว้นๆ ความจริงน้ีแล ทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากความเกดิแก่เจ็บตาย 

หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ยงัไมไ่ดช้าํระจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ก็ยงัจะมี

ความหลงครอบงาํอยู่ ก็จะมคีวามเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่โลกน้ีเป็นสิง่ทีน่่ายนิด ี เหน็วา่

การไดเ้กดิเป็นสิง่ทีน่่ายนิด ี เพราะเหน็เพยีงขา้งเดยีว เวลาเกดิเราจะดอีกดใีจกนั ไดลู้ก

ไดห้ลาน ทกุคนดอีกดใีจ มคีวามสุข เพราะไมไ่ดม้องอกีดา้นหน่ึง คอืดา้นลบ เวลาเกิด

ความเสือ่มขึ้นมา เกดิความดบัขึ้นมา เหน็เพยีงดา้นเดยีว เป็นลกัษณะของจติทีม่คีวาม

หลงครอบงาํ ไมเ่หน็อย่างครบถว้นบริบูรณ์ เหน็ในส่วนทีอ่ยากจะเหน็  

ส่วนทีไ่มอ่ยากเหน็ก็พยายามทีจ่ะลมืๆมนัไป พยายามไมค่ดิถงึมนั เมือ่ไมค่ดิถงึมนั ก็

เหมอืนกบัวา่ไมม่สีิง่น ัน้ แต่ความจริงแลว้ ไมช่า้ก็เร็ว สิง่ทีพ่ยายามลมืกนั ไมค่ดิถงึกนั ก็

จะโผลอ่อกมาใหเ้หน็จนได ้ เวลาทีค่นรกัจากเราไป ต่อใหไ้มค่ดิเพยีงไร ก็หา้มไมไ่ด ้
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เพราะเหน็อยู่ตาํตา เมือ่เกดิขึ้นมาแลว้ ความทกุขค์วามเศรา้โศกเสยีใจก็จะรุมเรา้จติใจ 

ทาํใหก้นิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั บางคนเสยีหลกั ไมส่ามารถดาํเนินชวีติต่อไปได ้ ตอ้งฆ่าตวั

ตายไปก็มเีป็นจาํนวนมาก เป็นอานิสงสเ์ป็นผลของความหลงทีค่รอบงาํจติใจ จะเป็น

อย่างน้ี จะคดิวา่ถา้คดิแต่สิง่ทีด่อีย่างเดยีว จะเป็นคุณเป็นประโยชน ์คดิวา่คนทีค่ดิแต่สิง่

ทีไ่มด่ ีเช่นความเสื่อม ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นการคดิทีไ่มด่ ีไม่เป็นมงคลแก่

ชวีติ คนทีม่คีวามหลงจะคดิอย่างน้ี คดิแต่จะไดจ้ะเจริญจะมคีวามสุข เป็นความคดิของ

คนทีม่คีวามหลงครอบงาํอยู่ แต่คนทีไ่ดท้าํลายความหลงหมดสิ้นไปจากใจแลว้ จะไมค่ดิ

อย่างนัน้ จะมองทกุอย่างตามหลกัความเป็นจริง เพราะความจริงเป็นสิ่งที่ลบลา้งไม่ได ้

เป็นสิง่ทีท่กุคนจะตอ้งเผชญิ จะตอ้งสมัผสั ถา้รูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัความจริงท ัง้หลาย ไมว่า่

จะเป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ เจริญหรือเสือ่ม ก็จะไมท่าํใหใ้จเสยีหลกั เพราะใจสามารถ

รบัรูท้กุสภาพได ้ เพราะใจไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัสิ่งต่างๆ ทีส่มัผสัรบัรูเ้ลย ธรรมชาตขิองใจเป็น

อย่างน้ี เป็นเหมอืนกระจกทีส่ะทอ้นภาพความจริง คนสวยเวลาไปยนืหนา้กระจก ก็ไมไ่ด ้

ทาํใหก้ระจกสวยตามไปดว้ย กระจกเพยีงสะทอ้นภาพของคนสวยเท่านัน้ เช่นเดยีวกบั

คนไมส่วย เวลาไปยนือยู่ทีห่นา้กระจก กระจกก็จะสะทอ้นภาพของคนไมส่วยเท่านัน้ 

กระจกก็ไมไ่ดไ้มส่วยตามไปดว้ย  

ใจของเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ไมม่กีเิลสตณัหาความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงาํ

แลว้ จะรบัรูท้กุสิง่ทกุอย่างตามความเป็นจริง ดว้ยความปลอ่ยวาง เป็นอเุบกขา ไมย่นิดี

ยนิรา้ย ไมร่กัไมช่งั ไมอ่ยากใหอ้ยู่ ไมอ่ยากใหห้ายไป เพราะใจรูว้า่ไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัสิง่

ต่างๆทีส่มัผสัรบัรู ้ ทีม่าแลว้ก็ไป เกดิแลว้ก็ดบั เป็นอยู่อย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ถา้พจิารณาดูก็

จะเหน็วา่มนัเป็นอย่างน้ี วนัน้ีเราเหน็รูปคนนัน้เหน็รูปคนน้ี เดีย๋วสกัระยะหน่ึงรูปคนนัน้

รูปคนน้ีก็หายไป เปลีย่นเป็นรูปของคนนัน้คนน้ีอกีเปลีย่นไปเรื่อยๆ เสยีงทีเ่ราไดย้นิก็

เช่นเดยีวกนั ไดย้นิแลว้ก็ผ่านไป จะชอบหรือไมช่อบก็ผ่านไป ถา้มคีวามหลงก็จะมี

ปฏกิริิยาตอบโตก้บัสิง่ต่างๆทีไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ ถา้เป็นสิง่ทีช่อบก็จะเกดิความสุขใจ ก็จะเกดิ

ตณัหาความอยาก เกดิความโลภอยากจะได ้ ถา้ไปเจอสิง่ทีไ่มช่อบก็จะเกดิตณัหาความ

ไมช่อบไมอ่ยากได ้ อยากจะใหห้ายไป เกดิความโกรธ ความเกลยีด ทีเ่ป็นผลของความ

หลงท ัง้นัน้ ถา้ยงัไมไ่ดช้าํระความหลง จติใจจะแกวง่ไปแกวง่มา ระหวา่งความรกักบั
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ความชงั ความโลภกบัความโกรธ เมือ่จติยงัแกวง่อยู่ จติจะหาความสุขไมไ่ด ้ไม่วา่จะได ้

อะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมไ่ดท้าํใหจ้ติมคีวามสุขอย่างแทจ้ริง มแีต่จะเป็นระเบดิ

เวลาคอยสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติ เวลาทีส่ิ่งต่างๆทีไ่ดม้าตอ้งสูญหมดไป ตอ้งจากจติไป 

ถงึเวลานัน้จติทีม่คีวามหลงครอบงาํอยู่ จะเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ น่ีคอืจติของ

ปถุชุนอย่างพวกเราท ัง้หลาย ซึง่ต่างจากจติของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดช้าํระจนสะอาดบริสุทธิ์ 

ไมม่คีวามหลงเหลอือยู่แลว้ เมือ่ไมม่คีวามหลงก็ไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวามโกรธ จติของ

พระอรหนัตก์็เป็นเช่นเดยีวกนั ท่านจงึนาํเอาสิง่ทีถู่กตอ้ง ทีด่ทีีค่วรสาํหรบัจติใจ มาส ัง่

สอนพวกเรา เพือ่เราจะไดม้คีวามสุขอย่างแทจ้ริง  

ถา้ยงัไมไ่ดร้บัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราก็จะไมรู่ห้นา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของเราวา่อยู่ตรงไหน 

จะไมรู่ว้า่ความสุขทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินา้ทีท่ีแ่ทจ้ริงเป็นอย่างไร เราก็จะวนเวยีนอยู่กบั

ความทกุขไ์ปอย่างไมรู่จ้กัจบสิ้น เกดิแลว้ตาย ตายแลว้เกดิ ไดแ้ลว้เสยีไป แต่ถา้นาํเอา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ทีส่อนใหท้าํลายใหช้าํระความหลงทีม่อียูใ่น

จติในใจใหห้มดสิ้นไป ถา้หมดไปเมือ่ไรแลว้จติจะไดร้บัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีไ่มม่ี

ทกุขเ์จอืปน ไปตลอดอนนัตกาล ไมม่กีารเสือ่ม ไม่เหมอืนกบัความสุขทีพ่วกเราไดร้บักนั

ในภพน้ีชาตน้ีิ หรือในภพอืน่ๆ เป็นความสุขทีไ่มจ่รีงัถาวร เป็นความสุขทีม่าแลว้ก็ไป ที่

ทาํใหเ้กดิความทกุขต์ามมา เวลาไดอ้ะไรมาก็มคีวามสุข พอสูญเสยีไปความทกุขก์็มา

แทนที ่ จะเป็นอย่างน้ีอยู่ไปเรื่อยๆ ถา้ยงัหลง ยงัยนิดกีบัสิง่ต่างๆ ทีเ่หน็ดว้ยตา ไดย้นิ

ดว้ยหู ลิ้มรสดว้ยลิ้น ดมกลิน่ดว้ยจมกู และสมัผสัดว้ยกาย เราก็จะตอ้งวนเวยีนกบัอยู่

ความสุขความทกุขไ์ปเรื่อยๆ แต่ถา้ปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ ตามพระอรหนัตสาวก ตดั

ความยนิด ีความผูกพนั ในรูปในเสยีงในกลิน่ในรสในโผฏฐพัพะต่างๆ ไมย่นิด ีไมอ่ยาก

ไดม้าครอบครอง สมัผสัแลว้ปลอ่ยวาง รบัรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง ไมม่คีวามผูกพนั ถา้สามารถ

ทาํได ้ใจจะเขา้สู่ความเป็นอเุบกขา เขา้สู่ความสงบ เขา้สู่ความน่ิง เขา้สู่ความสบาย เขา้สู่

ความสุขทีแ่ทจ้ริง หนา้ทีข่องเราทีแ่ทจ้รงิจงึอยู่ทีต่รงน้ี อยู่ตรงทีดู่แลรกัษาใจไมใ่หไ้ป

ยนิดยีนิรา้ยกบัอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่อะไรจะมาสมัผสัก็เพยีงรบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง จะทาํไดก้็

ตอ้งปฏบิตัธิรรม ตอ้งเจริญสต ิ สตเิป็นตวัสาํคญัทีสุ่ดในการดูแลรกัษาจติใจ ใหป้ลอ่ย

วางสิง่ต่างๆ เวลาสมัผสัอะไรตอ้งรูว้า่กาํลงัสมัผสั รูอ้ยู่เสมอ รูว้า่เกดิแลว้ก็ดบั มาแลว้ก็
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ไป ถา้รูอ้ย่างน้ีเรียกวา่มปีญัญา ถา้รูด้ว้ยปญัญาแลว้ก็จะไมย่นิดยีนิรา้ย ไมผู่กพนั ไมย่ดึ

ตดิ รูว้า่มาแลว้ก็ตอ้งไป ไมม่อีะไรอยู่กบัใจไปไดต้ลอด อย่างน้ีเรียกวา่มปีญัญา  

ถา้มสีตก็ิรูว้า่ขณะน้ีกาํลงัสมัผสัอะไร กาํลงัไดย้นิเสยีง กาํลงัเหน็ภาพ จะรูท้นัเวลาความ

หลงปรากฏขึ้นมา เช่นเหน็ภาพแลว้ก็เกดิความชอบหรือเกดิความชงัขึ้นมา ถา้มสีตจิะรูว้า่

กาํลงัชอบหรือชงัหรือเฉยๆ ถา้ชอบก็รูว้า่กาํลงัหลงแลว้ กาํลงัจะพาไปสู่ความทกุข ์ ถา้

ชอบอะไรก็ตอ้งตดัใจอย่าไปชอบมนั ถา้เกลยีดอะไรก็ตอ้งตดัใจอย่าไปเกลยีดมนั เพราะ

ไมไ่ดม้าทาํอะไรใหก้บัเรา ไมไ่ดส้รา้งความสุขความประเสริฐใหก้บัใจ ทาํลายใจไมไ่ด ้ ไม่

ตอ้งกลวัเวลาสมัผสักบัสิง่ทีน่่ากลวั ไมต่อ้งยนิดเีวลาสมัผสักบัสิง่ทีร่กัทีช่อบ เพราะใจ

ไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัสิง่เหลา่น้ี ใจเพยีงแต่รบัรูเ้ทา่นัน้เอง สิง่ต่างๆทีไ่ดม้า ทีม่อียู่ทกุวนัน้ี อกี

ไมน่านก็จากเราไป หรือไมเ่ช่นนัน้เราก็จากมนัไป ไมไ่ดอ้ยู่กบัใจไปตลอด เหมอืนกบัภาพ

ทีป่รากฏในกระจก ไมไ่ดอ้ยู่ในกระจกไปตลอด เดีย๋วก็หายไป คนน้ีเดนิผ่านไป อกีคนก็

เดนิเขา้มาทีห่นา้กระจก ก็เป็นภาพของคนอกีคนหน่ึงไป ภาพทีป่รากฏในกระจกไมไ่ด ้

เป็นของกระจก ฉนัใดสิง่ต่างๆทีใ่จรบัรูก้็เป็นอย่างนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นของใจ ใจเป็นเพียงผูร้บั

รูเ้ท่านัน้เอง ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม สมมตุตวิา่วนัน้ีมคีนเอาเงนิมาใหก้อ้นหน่ึง ก็อย่าไป

คดิวา่เป็นของเรา ใหเ้พยีงแต่รบัรูว้า่ไดร้บัเงนิกอ้นนัน้มา ไมช่า้ก็เร็วเงนิกอ้นนัน้ก็ตอ้งจาก

เราไป ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง เอาไปซื้อขา้วซื้อของก็จากเราไป เอาไปใหค้นอืน่ เอาไปทาํบญุทาํ

ทาน ก็จากเราไป เอาไปซื้อสุรามาดืม่ ก็จากเราไปเหมอืนกนั ไมไ่ดอ้ยู่กบัใจไปตลอด จงึ

ไมค่วรยนิดกีบัอะไรท ัง้สิ้น เพราะเมือ่ยนิดแีลว้ก็เกดิความยดึตดิขึ้นมา เกิดความอยาก

ขึ้นมา อยากจะไดอ้กี เวลาใครใหเ้งนิมาก็ดอีกดใีจ มคีวามยดึตดิกบัเงนิกบัทอง 

อยากจะไดเ้งนิอยากจะไดท้องอกี เมือ่เงนิทีไ่ดม้าหมดไปก็ตอ้งไปหามาใหม ่ ก็ตอ้งหาอยู่

เรื่อยๆ หาไดก้็ดใีจ หาไมไ่ดก้็เสยีใจ ไมม่เีงนิไมม่ทีองก็อยู่ไมไ่ด ้ทกุขวุ์น่วายใจ  

แต่ใจนัน้ความจริงไมม่เีงนิไมม่ทีองก็อยู่ได ้ ไมม่อีะไรก็อยู่ได ้ ไมม่ร่ีางกายก็อยู่ได ้ เวลา

ร่างกายแตกดบัไปแลว้ ใจไมไ่ดแ้ตกดบัไปกบัร่างกาย ใจก็ไปหาร่างกายใหม ่ ตามบญุ

ตามกรรม ถา้ยงัมคีวามหลงอยู่ก็จะเป็นอย่างน้ี ถา้หมดความหลงแลว้ก็ไมไ่ปหาใหม ่

เพราะรูว้า่หามาไดเ้ท่าไรก็เหมอืนเดมิ ไดม้าแลว้ก็ตอ้งทกุขก์บัมนัอกี ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง
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ตาย ตอ้งเลี้ยงดูมนั ตอ้งทาํมาหากนิ ลาํบากลาํบนทกุวนัน้ีก็เพราะร่างกายน้ีเอง เมือ่มี

ร่างกายก็ตอ้งมอีาหารหลอ่เลี้ยง มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษาโรค มทีีอ่ยู่อาศยั ก็ตอ้งไปหาสิง่

เหลา่น้ีมาเยยีวยา มาดูแลรกัษา ชวีติก็วุน่วายอยู่กบัเรื่องเหลา่น้ี หาความสุขไมเ่จอ เพราะ

ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จปลอ่ยวาง อยู่ทีใ่จสงบน่ิงเท่านัน้ ถา้ไมส่งบน่ิงแลว้จะหาความสุข

ไมเ่จอ จะสงบน่ิงไดก้็ต่อเมือ่ไดก้าํจดัความหลงต่างๆใหห้มดไป เมือ่หมดไปแลว้ก็จะไมม่ี

ปฏกิริิยาตอบโตก้บัสิง่ต่างๆ ทีใ่จสมัผสั อะไรมาสมัผสัก็รบัรูเ้ฉยๆ รูว้า่มาแลว้เดีย๋วก็ไป 

รูว้า่ไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองใจ ไมม่อีะไรทีใ่จจะครอบครองได ้มแีต่ตวัใจเท่านัน้ทีเ่ป็นสมบตัิ

ของใจ และเป็นสมบตัทิีป่ระเสรฐิทีสุ่ด ถา้รูจ้กัดูแลรกัษาใจดว้ยการชาํระความหลงให ้

หมดไป เพราะเมือ่ความหลงถูกกาํจดัหมดสิ้นไปแลว้ ใจจะสบาย จะสงบ จะอิม่ จะพอ 

ไมต่อ้งการอะไรอกีต่อไป มคีวามสุขเต็มเป่ียมอยู่ในใจ มคีวามอิ่มเต็มทีอ่ยู่ในใจ ไม่วา่จะ

ไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมสุ่ขไมอ่ิม่เหมอืนกบัความสุข ทีไ่ดจ้ากการกาํจดัชาํระ

ความหลงใหห้มดไป น้ีแลคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดค้น้พบ 

ไดช้าํระจนจติใจของท่านสะอาดหมดจดบรสุิทธิ์ผุดผ่องแลว้ จงึนาํเอาความรูน้ี้มาส ัง่สอน

พวกเรา คาํวา่ตรสัรูก้็อยู่ตรงน้ีเอง รูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีใ่จ ทีไ่ดร้บัการชาํระความ

หลงจนหมดสิ้นไป  

พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่สอนวธิีทีจ่ะพาใหไ้ปถงึจดุน้ี เพราะคนส่วนใหญ่ยงัไมส่ามารถชาํระ

จติดว้ยสตดิว้ยปญัญาได ้ เพราะยงัไมไ่ดส้ะสมสตปิญัญาบารมมีามากพอทีจ่ะชาํระความ

หลงไดท้นัท ี จงึตอ้งกา้วไปจากข ัน้ตํา่ไปสู่ข ัน้สูง สตปิญัญาบารมเีป็นธรรมข ัน้สูง ถา้ฟงั

แลว้เขา้ใจก็สามารถกาํจดัความหลงไดท้นัท ี แสดงวา่ไดบ้าํเพญ็สตปิญัญามามากแลว้ 

เขา้ใจความหมายทีว่า่ใหม้สีตรูิอ้ยู่ทีใ่จ ใหม้ปีญัญากาํจดัความหลง สามารถทาํความหลง

ใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ แต่ถา้ฟงัแลว้ยงัไมเ่ขา้ใจ ยงักาํจดัความหลงไมไ่ด ้ กาํจดั

ความยนิดยีนิรา้ยไมไ่ด ้ กาํจดัความรกัความเกลยีดความชงัไมไ่ด ้ ก็แสดงวา่ยงัขาดสติ

ขาดปญัญา ก็ตอ้งบาํเพญ็ธรรมทีต่ ํา่ลงมาคอืสมาธิก่อน ทาํจติใจใหส้งบรวมลงเป็นหน่ึง

ก่อน ขณะทีจ่ติสงบรวมลงเป็นหน่ึง ความหลงก็ถูกระงบัไปชัว่คราว เหมอืนกบัถูกฉีด

ยาสลบ เวลาทีค่วามหลงถูกระงบัดบัไป จติจะมคีวามสุข เหมอืนกบัไดห้ลดุพน้ เพยีงแต่

เป็นการหลดุพน้ช ัว่คราว เพราะความหลงยงัไมไ่ดถู้กทาํลายไปอย่างถาวร กาํลงัของ
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สมาธิอย่างเดยีวไมส่ามารถทาํลายความหลงได ้ ตอ้งปญัญาเท่านัน้ แต่อย่างนอ้ยก็จะทาํ

ใหจ้ติไดส้มัผสักบัความสุข กบัความอิม่ความพอ ทีเ่กดิขึ้นเวลาทีค่วามหลงถูกระงบัไป 

ถา้ไดส้มัผสักบัความสงบแบบน้ีแลว้ จะรูว้า่เป้าหมายของการบาํเพญ็อยู่ทีต่รงน้ีเอง พอ

ออกจากสมาธิแลว้ เวลาความหลงแสดงอาการรกัหรือชงัขึ้นมา ก็จะสรา้งความทกุขใ์ห ้

เหน็ทนัท ี จติจะรูท้นัทวีา่น่ีคอืสิง่ทีจ่ะตอ้งกาํจดั คอืความรกัและความชงั ความยนิดยีนิ

รา้ยท ัง้หลาย ความอยากท ัง้หลาย ความโกรธความเกลยีดท ัง้หลาย จะตอ้งไมป่รากฏ

ขึ้นมาในใจ เพราะเวลาปรากฏขึ้นมา มนัเป็นเหมอืนเขม็ทิม่แทงจติใจ  

ถา้ยงัไมม่สีมาธิจะไมเ่ขา้ใจจะไมรู่ ้ ถา้ฟงัอยา่งน้ียงัไมเ่ขา้ใจ แสดงวา่ยงัไมม่สีมาธิ ก็ตอ้ง

ทาํสมาธิใหไ้ด ้ ถา้นัง่สมาธิจติยงัไมส่งบ ยงันัง่สมาธิไมไ่ด ้ ก็แสดงวา่ไมม่ศีีลเป็นเครื่อง

สนบัสนุน ก็ตอ้งรกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ไปก่อน เพือ่จติใจจะไดไ้มวุ่น่วายกบัเรื่องต่างๆ ถา้ยงั

รกัษาศีลไมไ่ดก้็แสดงวา่ยงัมคีวามโลภ มคีวามยดึตดิในเงนิทอง ในขา้วของ ในบคุคล

ต่างๆอยู่ ก็ตอ้งทาํบญุทาํทานก่อน ตอ้งปลอ่ยวาง อย่าไปเสยีดายเงนิเสยีดายทอง เก็บไว ้

เท่าทีจ่าํเป็น ไวดู้แลรกัษาชวีติของเรา และเผือ่วนัขา้งหนา้ทีเ่ราเดอืดรอ้น ถา้มมีากกวา่นัน้

ก็อย่าเก็บเอาไว ้ เอาไปทาํบญุทาํทานแจกจ่ายผูอ้ืน่ เพือ่จะไดต้ดัความยดึตดิในเงนิทอง 

ตดัการพึง่พาอาศยัเงนิทอง เพราะถา้มเีงนิมากแลว้มกัจะเอาไปซื้อความสุขกนั ไปซื้อของ

ฟุ่มเฟือย ไปเทีย่ว ไปดูหนงัฟงัเพลงกนั จะไมส่นใจกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิทีอ่ยู่ในใจ ไม่

สนใจรกัษาศีล พอเงนิหมดก็ตอ้งหาเงนิมาใหม ่ หาดว้ยวธิีทีสุ่จริตไมไ่ดก้็ตอ้งทจุริต ไป

ฉอ้โกง ลกัเลก็ขโมยนอ้ย โกหกหลอกลวง เพือ่ใหไ้ดเ้งนิไดท้องมา แต่ถา้เอาเงนิทองที่

เหลอืใชม้าทาํบญุทาํทาน มาแจกจ่าย ความโลภความอยากไดก้็จะนอ้ยลงไป ทาํใหจ้ติมี

ความสงบ มคีวามสบาย มคีวามสุข ไมอ่ยากจะเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เวลาหาเงนิหาทองก็จะ

หาในกรอบของศีลธรรม ทาํใหม้ศีีลมธีรรมขึ้นมา พอนัง่ทาํสมาธิ จติก็จะสงบลงได ้ จะ

เหน็ความสุขทีเ่กดิจากการระงบัดบัของความหลงชัว่ขณะหน่ึง เมือ่เจริญปญัญาก็จะ

กาํจดัความรกัความชงั ความโลภความอยากต่างๆใหห้มดไปได ้ โดยพจิารณาใหเ้หน็วา่

ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่รีงัถาวร ไมม่อีะไรเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง ไมม่อีะไรจะอยู่กบัใจไป

ตลอด มแีลว้ก็กลายเป็นภาระความทกุข ์ ความห่วงใย ความกงัวล เวลาจากกนัก็ตอ้ง

เศรา้โศกเสยีใจ  
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ถา้เหน็ดว้ยปญัญาวา่เป็นไตรลกัษณ์แลว้ ใจก็จะปลอ่ยวาง จะไมย่นิดยีนิรา้ยกบัอะไร 

เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ สกัแต่วา่รู ้ไมอ่ยากจะได ้นอกจากเอามาเพือ่ใชต้ามความจาํเป็น

เท่านัน้ เอาอาหารมาเลี้ยงร่างกาย เอาเสื้อผา้มาใส่ เอาทีอ่ยู่อาศยัไวห้ลบแดดหลบฝน เอา

ยามารกัษาโรค ดูแลรกัษาใหอ้ยู่ไปจนถงึวนัสุดทา้ย เมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายจะแตกดบัก็

ปลอ่ยไป ไมท่กุขไ์มเ่สยีใจไมห่วาดกลวักบัความแตกดบัของร่างกาย เพราะมปีญัญา ไม่

ยดึไมต่ดิ ไดป้ลอ่ยวางแลว้ จติของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายเป็นอย่างน้ี ได ้

เจริญปญัญาจนปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างหมดแลว้ แมแ้ต่ร่างกายกป็ลอ่ยวาง ไมย่ดึไม่

ตดิ เวลาอยู่ก็ไมก่ลวั เวลาตายก็ไมก่ลวั เป็นตายเท่ากนัสาํหรบัจติของพระพทุธเจา้ จติ

ของพระอรหนัต ์ เพราะรูว้า่ไมไ่ดไ้มเ่สยีอะไร รูว้า่เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายไปใน

ทีสุ่ด น้ีแลคอืความสุขทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ถา้กาํจดัความหลงได ้ จติจะเป็นอย่างน้ี จะอยู่

อย่างเป็นสุข และตายอย่างเป็นสุข ไมต่อ้งไปเกดิตายใหมอ่กีต่อไป จงึควรหม ัน่ปฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอน ทาํไดข้ ัน้ไหนก็ทาํไป พยายามขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญปญัญา จนถงึวมิตุหิลดุพน้ ถา้เราปฏบิตัอิย่างไมย่่อทอ้ไม่

หยุดย ัง้สกัวนัหน่ึงจติของเรากจ็ะสะอาดบรสุิทธิ์ เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๙๕ 

การต่อสูภ้ายในใจ 
๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

วนัน้ีเรามาวดัเพือ่มาเตมิบญุเตมิกศุล เตมิความดงีามกนั เสริมสรา้งกาํลงัจติกาํลงัใจ ที่

จะผลกัดนัใหเ้ราไปสู่ความสุขและความเจริญ เพราะชวีติของเราเป็นการต่อสูภ้ายในใจ

ระหวา่ง ๒ ฝ่าย ระหวา่งบญุกบับาป กศุลกบัอกศุล ธรรมะกบัอธรรม ปญัญากบัความ

หลง ความเหน็ทีถู่กตอ้งกบัความเหน็ผดิเป็นชอบ สมัมาทฐิกิบัมจิฉาทฐิ ิ ทีต่่อสูก้นัอยู่

ภายในใจของพวกเราตลอดเวลา ฝ่ายทีม่กีาํลงัมากกวา่ก็จะเป็นผูส้ ัง่การใหเ้ราไปทาํสิง่

ต่างๆ ถา้ฝ่ายดมีกีาํลงัมากกวา่ก็จะส ัง่ใหเ้ราไปทาํสิง่ทีด่ ี ถา้ฝ่ายไมด่มีกีาํลงัมากกวา่กจ็ะ

ส ัง่ใหเ้ราไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี อย่างวนัน้ีพวกเรามกีาํลงัของฝ่ายดมีากกวา่จงึส ัง่ใหเ้รามาวดั 

มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรมกนั เพราะการมาวดั

เป็นสิง่ทีส่าํคญั เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เหมอืนกบัรถยนตท์ีต่อ้งเขา้สถานีบริการเพือ่เตมินํา้มนั 

ถา้ไมไ่ดเ้ขา้ก็จะวิง่ไปไดไ้มน่าน นํา้มนัก็จะตอ้งหมด จะไมส่ามารถวิง่ต่อไปได ้การเขา้วดั

ก็เพือ่เตมิพลงัของความดงีามท ัง้หลาย ไวต่้อสูก้บัพลงัของความไมด่ ี ทีม่อียู่ในจติในใจ

ของพวกเราทกุคน ถา้อยู่ห่างวดัเราจะมกีาํลงัทาํความดนีอ้ย ถา้เขา้วดัอยู่เรื่อยๆ เราจะมี

พลงัทาํความดมีากขึ้นไปเรื่อยๆ จนมมีากกวา่พลงัของความไมด่ ี ทาํใหเ้ราไมต่อ้งไปทาํ

ในสิง่ทีเ่ราตอ้งเสยีอกเสยีใจ ตอ้งทกุขต์อ้งวุน่วายใจอกีต่อไป เราจงึควรใหค้วามสาํคญั

ต่อการเตมิพลงัความด ี เตมิบญุเตมิกศุล เตมิธรรมะ เตมิปญัญา เตมิสมัมาทฐิคิวาม

เหน็ชอบใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป ดว้ยการฟงัธรรมในเบื้องตน้ เพราะการฟงัธรรมเป็น

การศึกษาหาความรู ้ ใหรู้ว้า่อะไรดอีะไรไมด่ ี อะไรถูกตอ้งอะไรไมถู่กตอ้ง อะไรเป็นบญุ 

อะไรเป็นบาป อะไรเป็นเหตขุองความสุขความเจริญ อะไรเป็นเหตขุองความทกุขค์วาม

เสือ่มเสยีท ัง้หลาย  
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เมือ่ไดย้นิแลว้จะไดรู้ว้า่เป็นอย่างไร ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งั เราก็ตอ้งเชื่อคนอืน่หรือเชื่อ

ความคดิของเราเอง ซึง่อาจจะถูกก็ไดอ้าจจะผดิก็ได ้ ถา้เป็นความคดิทีถู่กก็โชคดไีป ถา้

เป็นความคดิทีผ่ดิก็จะตอ้งเสยีใจในภายหลงัแต่ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ เราจะม ัน่ใจได ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์เพราะทกุคาํสอนของพระพทุธเจา้ลว้น

เป็นความจริงท ัง้สิ้น ถูกตอ้งตามหลกัความเป็นจริง สามารถนาํเอาไปปฏบิตัไิดอ้ย่าง

ม ัน่ใจ วา่จะไมผ่ดิพลาด ไมต่อ้งมาเสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไหใ้นภายหลงั น้ีคอื

อานุภาพของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นธรรมทีจ่ะนาํใหผู้ป้ฏบิตัหิลดุพน้จาก

ความทกุข ์ จากความเสือ่ม ความเศรา้โศกเสยีใจ จากความหวาดผวา ความวุน่วายของ

จติใจ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดด้าํเนินมาแลว้ ไดพ้สูิจนม์าแลว้ ถา้เป็น

ยาก็เป็นยาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัรบัรองยาแลว้ วา่เป็นยาทีม่คุีณภาพ สามารถ

รกัษาโรคตามทีไ่ดโ้ฆษณาไว ้ฉนัใดธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็ฉนันัน้ สามารถชาํระ

โรคภยัไขเ้จ็บทางดา้นจติใจได ้ ถา้เรานาํเอาธรรมโอสถ คอืพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เขา้มาปฏบิตักิบัจติกบัใจเราแลว้ ต่อไปใจก็จะหายจากโรคต่างๆ โรคของใจก็

คอืความวุน่วายใจ ทกุขใ์จ กงัวลใจ เศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ หวาดกลวักบัสิง่ต่างๆ 

เป็นสิง่ทีพ่ระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้สามารถกาํจดัใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจได ้

สามารถกาํจดัความเหน็ผดิทีจ่ะพาใหไ้ปทาํในสิง่ทีผ่ดิในสิง่ทีเ่สยีได ้ เราจงึตอ้งหม ัน่ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เสมอ เพราะการฟงัเทศนต์ามกาลตามเวลาเป็นมงคลแก่ชวีติ ดงัในพระ

บาลทีีแ่สดงไวว้า่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั  

เพราะจะไดรู้จ้กัผดิถูกดชี ัว่ รูจ้กัการดาํเนินชวีติ เพือ่ความสุขความเจริญกา้วหนา้ ไกล

จากความทกุข ์ ความวุน่วายท ัง้หลาย เราจงึตอ้งถอืเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม

อยู่เรื่อยๆ อย่างนอ้ยทีสุ่ดอาทติยห์น่ึงตอ้งฟงัเทศน ์๑ ครัง้ เช่นในวนัพระ เป็นวนัธรรม

สวนะ เป็นวนัฟงัธรรม พระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิวต้ ัง้แต่ ๒,๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ และมี

การปฏบิตัติามกนัมาอย่างต่อเน่ือง เพราะไดร้บัประโยชนจ์ากการฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ีเอง 

ทาํใหเ้ราเหน็ความผดิเป็นชอบทีม่อียู่ในตวัเรา แลว้นาํไปแกไ้ข เพือ่จะไดด้าํเนินชวีติไปสู่

ความสุขความเจริญ ความเหน็ผดิเป็นชอบมอียู่มากมายหลายอย่างดว้ยกนั เช่นเหน็วา่

การรกัษาศีลทาํใหไ้มเ่จริญกา้วหนา้ ทาํใหอ้ยู่ในสงัคมในปจัจบุนัไมไ่ด ้ เพราะคดิวา่ถา้ไม่
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โกหกแลว้จะขายของไมไ่ด ้ เวลาเขาถามวา่ราคาตน้ทนุเท่าไร ก็ไมก่ลา้บอกราคาจรงิๆไป 

ตอ้งโกหกไป เพราะกลวัวา่ถา้บอกราคาจรงิแลว้เขาจะไมซ่ื้อ เพราะเหน็วา่เอากาํไรมากไป 

เรื่องอย่างน้ีเราไมต่อ้งกงัวล เพราะถา้ไมอ่ยากจะพูดก็น่ิงเฉยเสยี หรือวา่บอกไมไ่ดก้็หมด

เรื่อง ไมจ่าํเป็นตอ้งโกหกหลอกลวงกนั อนัไหนพูดไดก้็พูดไป อนัไหนพูดไมไ่ดก้็ไม่ตอ้ง

พูด ไมต่อ้งไปกงัวลวา่เขาจะซื้อหรือไม ่ ถา้ไมซ่ื้อก็ไมเ่ป็นไรเพราะคนทีเ่ขา้รา้นก็ไมไ่ดซ้ื้อ

กนัทกุคน บางคนอาจจะมาสอบถามราคาดูเท่านัน้เอง เพือ่เปรียบเทยีบกบัราคาของรา้น

อืน่ แต่ถา้เราต ัง้ม ัน่อยู่ในความซือ่สตัยสุ์จริต ไมพู่ดโกหก เขาก็จะไดรู้ว้า่เราเป็นคนด ีไม่

โกหกเพราะถา้เราโกหกไป เขาก็จะรูอ้ยู่ด ี เพราะเมือ่ไปถามรา้นอืน่ ไปเปรียบเทยีบราคา

กบัรา้นอืน่ ก็จะรูว้า่ไมใ่ช่ราคาจริง รูว้า่เราเป็นคนไมด่ ี พูดปดมดเทจ็ แทนทีอ่ยากจะ

กลบัมาซื้อของ มาทาํมาคา้ขายกบัเรา เขาก็จะตดัเราออกไป แต่ถา้เขารูว้า่เราเป็นคนด ี

เป็นคนซือ่สตัยสุ์จริต พูดความจริง หรือถา้พูดความจริงไมไ่ดก้็ไมพู่ด เขาจะเคารพเรา 

เพราะเหน็วา่เราไมพู่ดปด ถา้ตอ้งทาํการคา้กบัเรา เขาก็จะม ัน่ใจวา่เราจะไมโ่กหก

หลอกลวง น้ีคอืความเหน็ผดิของคนในสงัคม  

อกีอย่างหน่ึงก็คอืการเสพสุรายาเมา คดิวา่ถา้ไมด่ืม่สุราแลว้จะไมเ่จริญกา้วหนา้ จะเขา้

สงัคมไมไ่ด ้ เพราะเวลามงีานเลี้ยง ตอ้งมสุีราใหด้ืม่ ถา้เราไมด่ืม่ก็กลายเป็นเชยคน

ลา้สมยั ก็กลวัวา่ต่อไปเขาจะไมค่บคา้สมาคมกบัเรา กลวัจะไมไ่ดเ้ลือ่นตาํแหน่ง เพราะ

เป็นคนเชย เป็นคนลา้สมยั น้ีก็เป็นความคดิทีผ่ดิเช่นเดยีวกนั เพราะคนทีจ่ะเลือ่น

ตาํแหน่งใหก้บัเรา ไมไ่ดดู้ตรงทีว่า่เรากนิเหลา้หรือไม ่ เขาดูตรงทีว่า่เรามคีวามสามารถ มี

ความรูม้ากนอ้ยเพยีงไรต่างหาก เขาจะเหน็วา่การเสพสุรายาเมาเป็นส่วนลบ เพราะถา้ดืม่

สุราเกนิความสามารถทีจ่ะประคบัประคองจติใจของตนเองได ้ ก็จะกลายเป็นคนทีม่ ี

ความประพฤตทิีไ่มด่ ี สรา้งความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่ จะไมท่าํงานไดเ้ต็มที ่ เพราะเมือ่ดืม่

จนเมามากๆ ก็จะนอนตื่นสายมาทาํงานไมท่นัหรือมาไมไ่ด ้ คนทีม่ปีญัญา มคีวามเหน็ที่

ถูกตอ้งแลว้ จะรูว้า่คนทีเ่สพสุรายาเมาเป็นคนทีไ่มน่่าไวว้างใจ ไมน่่าส่งเสริม ไม่

เหมอืนกบัคนทีไ่มเ่สพสุรายาเมา ถงึแมจ้ะเขา้สงัคมไมเ่ป็น ก็ไมเ่สยีหายอะไร เพราะเรื่อง

ของสงัคมไมไ่ดเ้กี่ยวกบัเรื่องของการงาน ถา้ตอ้งเขา้สงัคมก็ไมจ่าํเป็นตอ้งดืม่สุรา เพราะ

มนีํา้อย่างอืน่ใหด้ืม่ ดืม่นํา้เปลา่ๆ นํา้อดัลม นํา้ผลไมก้็ได ้ ไมม่กีฎหมายบงัคบัใหด้ืม่สุรา 
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ถา้ไมด่ืม่สุราจะผดิกฎหมาย จะตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะรางแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะวา่

เราไมอ่ยากจะใหค้นอืน่มองวา่ เราเป็นคนดอ้ยคนลา้สมยั อยากจะใหเ้ขาเหน็วา่เราเป็น

คนทนัสมยั เป็นคนเก่ง ก็เลยตอ้งดืม่ น้ีก็เป็นความเหน็ผดิทีเ่ราจะไมรู่ ้ถา้ไมไ่ดฟ้งัเทศน์

ฟงัธรรม ไมไ่ดศึ้กษาจากคนทีฉ่ลาด คนทีรู่ ้ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ทีอ่ยู่ห่างไกลจากพวกอบายมขุเหลา่น้ี  

ห่างจากการเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติรและความ

เกยีจครา้น เพราะเหน็ดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้วา่ มแีต่จะฉุดลากใหล้งไปสู่ทีต่ ํา่ ไมไ่ด ้

เสริมสรา้งรายได ้ มแีต่เสริมสรา้งรายจ่าย ทาํลายทรพัยส์นิเงนิทองทีม่อียู่ใหห้มดไป ถา้

ไมส่ามารถหามาใหมด่ว้ยความสุจริต ก็ตอ้งหามาดว้ยการทจุริตต่างๆ ไปฉอ้โกง ไปลกั

ไปขโมย ไปโกหกหลอกลวง ไปฆ่าผูอ้ืน่ เพือ่จะไดม้เีงนิมาใชก้บัอบายมขุต่างๆ 

พระพทุธเจา้ทรงเหน็อย่างแจง้ชดัแลว้วา่ เป็นสิง่ทีไ่มด่ไีมค่วร คนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอบายมขุ 

ในทางพระพทุธศาสนาถอืวา่เป็นคนทีม่มีจิฉาทฐิ ิ มคีวามเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กลบั

ตาลปตัร เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั ขาดปญัญา ถูกความหลงครอบงาํจติใจ ดงันัน้ถา้เรา

กาํลงัเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุต่างๆ ขอใหเ้ตอืนตวัเองวา่เรากาํลงัหลงทาง กาํลงัเดนิผดิทาง 

ไมไ่ดไ้ปสู่ความสุขความเจริญ แต่กาํลงัเดนิเขา้สู่กองทกุข ์ สู่ความเสือ่มเสยี ควรรีบถอย

ออกมา ถา้เสพสุรายาเมาก็พยายามเลกิเสยี ถา้เลน่การพนนัก็พยายามเลกิเลน่ ถา้ชอบ

เทีย่วกลางคนืก็พยายามเลกิเทีย่ว ถา้ชอบคบคนชัว่เป็นมติรก็พยายามเลกิคบ คนชัว่ก็

คอืคนทีช่อบเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ชอบเทีย่วกลางคนืฯลฯ เป็นคนไมด่ ี ไม่ควร

คบคา้สมาคมดว้ย เพราะจะชวนไปทาํแต่สิง่เหลา่น้ี ท่านสอนใหค้บคนด ีคบบณัฑติ ที่จะ

พาเราไปสู่ความสุขและความเจริญ บณัฑติก็คอืคนทีม่สีมัมาทฐิ ิมคีวามเหน็ชอบ เหน็วา่

อบายมขุจะพาไปสู่ความเสือ่มเสยี บณัฑติท ัง้หลายเช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก 

จะไมเ่กี่ยวขอ้งกบัอบายมขุเลย จะไมเ่สพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคน

ชัว่เป็นมติร และไมม่คีวามเกยีจครา้น น้ีคอืสญัลกัษณ์ของบณัฑติ  

บณัฑติจะขยนัหม ัน่เพยีรทาํงานทาํการ ศึกษาหาความรูอ้ยู่เรื่อยๆ แมจ้ะมอีายุมาก

เพยีงใดก็ตาม ก็ยงัตอ้งศึกษาอยู่เรื่อยๆ เพราะการศึกษาของชวีติจะสิ้นสุดไดก้็ต่อเมือ่จติ
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ไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตแ์ลว้เท่านัน้ ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลกุ็ถอืวา่ยงัไม่

ฉลาดพอ ยงัไมไ่ดเ้ป็นบณัฑติ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ เพราะยงัตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของความ

หลง ของความเหน็ผดิอยู่ จะมากจะนอ้ยเท่านัน้เอง ถา้ไดศึ้กษาธรรมะมากๆ ความเหน็

ผดิเป็นชอบก็จะนอ้ยลงไปตามลาํดบั และหมดไปในทีสุ่ด ถา้ยงัไมห่มดก็ตอ้งศึกษาไป

เรื่อยๆอย่างต่อเน่ือง เราจงึตอ้งใฝ่รูใ้ฝ่ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูท้าง

พระพทุธศาสนา เพราะเป็นความรูท้ีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงได ้

ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแทจ้ริง เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ความรูอ้ย่างอืน่ในโลกก็เพยีงแต่ช่วยใหท้าํมาหากนิไดด้ขีึ้น ไดเ้งนิทอง

มากขึ้น ถา้เรียนจบปริญญาตรีแลว้ไปเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก เวลาไปหางานทาํ

ก็จะไดง้านทีด่กีวา่เก่า เพราะทางโลกยอมรบัวา่มคีวามรูม้ากขึ้น สามารถทาํประโยชนไ์ด ้

มากกวา่คนทีเ่รียนจบปริญญาตร ี ก็ยนิดทีีจ่ะจา้งในเงนิเดอืนทีสู่งขึ้นกวา่เดมิ แต่กไ็ด ้

เพยีงเท่านัน้ เพราะความรูท้างโลกน้ี ต่อใหรู้ม้ากเท่าไร ก็เป็นความรูท้่วมหวัเอาตวัไม่รอด 

จะเรียนจนจบปริญญาเอกก็ตามแต่ ก็ยงัไมส่ามารถกาํจดัความทกุขใ์หห้มดไปจากจติ

จากใจได ้ ไมส่ามารถกาํจดัโมหะความหลง มิจฉาทิฐคิวามเหน็ผดิเป็นชอบได ้ คนทีจ่บ

ปริญญาเอกจงึกนิเหลา้เมายา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื แลว้ก็ไปทาํผดิศีลผดิธรรม 

ไปทาํการทจุรติต่างๆ ไปตดิคุกตดิตะราง ถกูจาํคุกตลอดชวีติ ถูกประหารชวีติไปเลยก็ม ี 

เพราะความรูท้างโลกเป็นเพยีงความรูท้างวชิาชพีเท่านัน้เอง ใหรู้จ้กัวธิีทาํมาหากนิ แต่

ไมไ่ดส้อนใหท้าํมาหากนิดว้ยวธิีใด ไม่ไดส้อนวธิีทีท่าํแลว้ไมเ่กดิความทกุข ์ เกดิความ

วุน่วายใจขึ้นมา เพยีงแต่สอนวธิีหาเงนิหาทองเท่านัน้เอง ถา้เป็นธรรมะแลว้จะสอนวธิหีา

เงนิหาทองทีถู่กตอ้ง แบบไมวุ่น่วายใจ ไมท่กุขใ์จ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ดว้ยสมัมาชพี ไม่

ผดิศีล ผดิธรรม ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปด

มดเทจ็ ไมเ่สพสุรายาเมา ใหห้าแบบน้ี หาดว้ยปญัญา รูว้า่สิง่ทีห่ามาไดน้ี้ไมจ่รีงัถาวร ไม่

อยู่กบัเราไปตลอด ไมแ่น่นอน ไดม้าวนัน้ีพรุ่งน้ีอาจจะสูญไปก็ได ้จงึตอ้งมปีญัญาเพือ่จะ

ไดไ้มห่ลงยดึตดิ ไมม่อีปุาทาน เตรียมใจไวเ้สมอวา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเสยีไป จะตอ้งหมด

ไป จะหมดไปอย่างไร เสยีไปเมือ่ไร ไมม่ใีครรู ้ เวลาไดเ้งนิไดท้องมาจะไดไ้มห่ลงดอีกดี

ใจ วา่จะอยู่กบัเราไปตลอด อาจจะหมดไปในวนัใดวนัหน่ึงก็ได ้ จะไมป่ระมาทยดึตดิกบั
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เงนิทอง อาศยัเงนิทองเป็นเครื่องใหค้วามสุข คนฉลาดแลว้จะไมใ่ชเ้งนิทองซื้อความสุข 

เพยีงแต่อาศยัดูแลรกัษาอตัภาพชวีติร่างกาย เพือ่จะไดไ้ปทาํความด ี ไปทาํบญุทาํกศุล 

ไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ สะสมคุณงามความดไีวต่้อสู ้ ไวก้าํจดัสิง่ทีไ่มด่ทีีม่อียู่ในใจ สรา้ง

สมัมาทิฐคิวามเหน็ทีถู่กตอ้งใหเ้กดิขึ้น เพือ่ทาํลายความเหน็ผดิเป็นชอบ น่ีคอืงานที่

แทจ้รงิของพวกเรา คอืการสรา้งความด ี สรา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งธรรมะ สรา้งปญัญา 

สรา้งสมัมาทฐิ ิ เพือ่ทาํลายกาํจดัความไมด่ ี ทาํลายบาป ทาํลายอกศุล ทาํลายมจิฉาทฐิ ิ

ทาํลายความหลงใหห้มดสิ้นไป น่ีคอืงานของพวกเรา เพราะถา้ทาํจนสาํเร็จแลว้ จะไดร้บั

รางวลัทีไ่มม่อีะไรในโลกน้ีสามารถใหก้บัเราได ้ คอืความพน้ทกุข ์ เราจะอยู่เหนือความ

ทกุขท์ ัง้ปวง  

คนอืน่จะรอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์กบัเรื่องอะไรก็ตาม แต่เราจะรูส้กึ

เฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้นเลย เวลาเสยีอะไรไป แมจ้ะเสยีคนรกัไป เสยีชวีติของเราไป จะไม่

รูส้กึเศรา้โศกเสยีใจ กระวนกระวายใจ ทกุขใ์จเลย เพราะมบีญุ มกีศุล มธีรรมะ มี

ปญัญาไวก้าํจดัความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากบาป จากอกศุล จากความเหน็ผดิเป็นชอบ 

จากความหลง น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดร้บั ถา้บาํเพญ็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน อย่างที่

พวกเราท ัง้หลายไดม้าบาํเพญ็กนัในวนัน้ี เรากาํลงัเตมิบญุเตมิกศุล เตมิธรรมะ เตมิ

ปญัญา เตมิสมัมาทฐิ ิเพือ่พาเราไปสู่ความสุข ความเจริญ ความพน้ทกุข ์ขอใหพ้วกเรามี

ความแน่วแน่ม ัน่ใจ ในการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ไม่

ทอ้ถอย อย่างนอ้ยตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ทาํบญุอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ถา้

ทาํไดม้ากกวา่นัน้ไดย้ิง่ด ี อย่างนอ้ยก็คอือาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ควรจะทาํมากขึ้นไปกวา่นัน้ 

ถา้ทาํไดท้กุวนัเลยยิง่ดใีหญ่ หรือทาํทกุลมหายใจเขา้ออกเลย เราอาจจะคดิวา่ทาํได ้

อย่างไรทกุลมหายใจเขา้ออก ก็คอืการระลกึถงึความตายน้ีเอง ระลกึถงึการดบัของสิง่

ต่างๆ ทีเ่ราทาํไดท้กุลมหายใจเขา้ออก ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ใหร้ะลกึถงึ

ความตายทกุลมหายใจเขา้ออก เพราะถา้ระลกึแลว้จะไดไ้มป่ระมาท ไมห่ลงยดึตดิกบัสิง่

ต่างๆในโลกน้ี จะทาํใหม้แีต่ความขยนั ทีจ่ะทาํแต่ความด ี สะสมบญุ สะสมกศุล สรา้ง

ปญัญา สรา้งความเหน็ชอบใหก้บัจติใจของเรา เมือ่ทาํไดอ้ย่างน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่การ

หลดุพน้จากความทกุข ์ จะไมห่า่งไกลจากเราเลย จะอยู่ใกลแ้ค่เอื้อมน้ีเอง จงึขอใหท้า่น
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ท ัง้หลายนาํเรื่องราวทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีแ่ทจ้ริงทีจ่ะตามมา

ต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๙๖ 

สปุฏปินัโน 
๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาบาํเพญ็ มาสรา้งสรณะทีพ่ึง่ทางใจทีป่ระเสริฐทีสุ่ด

กนั เพราะในโลกน้ีไมม่อีะไรจะเป็นทีพ่ึง่แก่จติใจไดอ้ย่างแทจ้ริง นอกจากพระรตันตรยั 

คอืพระพทุธรตันะ พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราอยู่เหนือความ

ทกุขท์ ัง้หลาย หยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไปได ้ เมือ่ไม่เกดิก็ไมต่อ้ง

แก่ ไมต่อ้งเจ็บ ไมต่อ้งตาย น่ีคอืสิง่ทีพ่ระรตันตรยั ทีเ่รายดึเป็นสรณะทีพ่ึง่ทางจติใจ

ใหก้บัเราได ้ ทีพ่ึง่อืน่ๆทีม่อียู่ในโลกน้ี ไมส่ามารถทาํใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุข ์ จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ใหเ้ราอยู่เหนือความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความ

ตาย การพลดัพรากจากกนัได ้ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะทาํใหเ้รารูส้กึเฉยๆ ไม่วุน่วายใจ ไม่

เศรา้โศกเสยีใจ เวลาทีเ่ราตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งจากคนทีเ่รารกัไป มพีระ

รตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ท่านัน้ ทีจ่ะช่วยเราได ้ทีจ่ะทาํใหเ้ราไมว่า้วุน่

ขุน่มวั เศรา้โศกเสยีใจ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม น่ีคอืความวเิศษ ความประเสริฐของ

พระรตันตรยั เป็นวาสนาของพวกเราทีไ่ดม้าพบกบัพระรตันตรยั เพราะไมเ่ป็นสิง่ทีจ่ะ

ปรากฏขึ้นตลอดเวลา ถงึแมจ้ะไดเ้กดิเป็นมนุษยใ์นสมยัทีม่พีระรตันตรยัก็ตาม ถา้ไป

เกดิในประเทศทีพ่ระธรรมคาํสอนแผ่ไปไมถ่งึ เราก็จะไมรู่จ้กั จะไมไ่ดพ้บกบัพระ

รตันตรยั ในบางสมยัก็จะไมม่พีระรตันตรยัปรากฏขึ้นเลย นานๆทจีงึจะมพีระรตันตรยั

ปรากฏขึ้นมาใหเ้ป็นทีพ่ึง่แก่สตัวโ์ลกได ้ อย่างในสมยัปจัจบุนัน้ี พระพทุธเจา้ก็ไดท้รง

ทาํนายไวว้า่ พระรตันตรยัคอืพระพทุธศาสนาน้ี จะอยู่กบัโลกไดเ้พยีงหา้พนัปีเท่านัน้ น่ีก็

ผ่านมาแลว้ ๒๕๕๐ ปี อกีไมน่านพระรตันตรยัก็จะหายไปจากโลกน้ี ถา้เราไดก้ลบัมาเกดิ

ใหมใ่นคราวหนา้ ก็อาจจะไมไ่ดพ้บกบัพระรตันตรยัก็ได ้ เราก็จะไมม่ทีีพ่ึง่ทางใจ ทีจ่ะ

ช่วยกาํจดัปดัเป่า ความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจต่างๆใหก้บัเราได ้ จะมแีต่ความรุ่ม

รอ้นวุน่วายใจ  
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พวกเราโชคดทีีไ่ดพ้บพระรตันตรยั จงึไมค่วรปลอ่ยใหพ้ระรตันตรยัหลดุจากมอืเราไป 

ควรสรา้งพระรตันตรยัใหอ้ยู่กบัจติใจของเราไปตลอด เราควรสนใจศึกษา เพือ่นอ้มเอา

พระรตันตรยัเขา้สู่จติใจ ดว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิ ตามทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสงฆ์

สาวกท ัง้หลาย ไดส้ ัง่สอนใหพ้วกเราปฏบิตักินั เพราะเป็นวธิีเดยีวทีจ่ะทาํใหพ้ระรตันตรยั

อยู่กบัเราไปตลอด ไมสู่ญหายไปจากจติจากใจ ถงึแมจ้ะยงัไมไ่ดบ้รรลถุงึทีส่ิ้นสุดแห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิ ยงัตอ้งกลบัมาเกดิอกีก็ตาม เราจะมพีระรตันตรยัอยู่ในใจของเรา

เสมอ ถงึแมโ้ลกทีเ่รามาเกดิอาจจะไมม่พีระรตันตรยัปรากฏอยู่ก็ตาม เราจะมพีระ

รตันตรยัอยู่ในใจไวเ้ป็นทีพ่ึง่ของเราเสมอ ดกีวา่มพีระรตันตรยัในโลกน้ี แต่ไมไ่ดอ้ยู่ใน

ใจของเรา เช่นในขณะน้ีพวกเราก็รูจ้กัพระรตันตรยักนั รูว้า่มพีระพทุธ มพีระธรรม มี

พระสงฆ ์แต่พระรตันตรยัทีเ่รารูจ้กัน้ี ยงัไมไ่ดเ้ขา้มาอยู่ในใจของเรา ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขา้มาอยู่

ในใจ เราก็ยงัตอ้งมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั เศรา้โศกเสยีใจ กงัวลใจ ห่วงใย หวาดกลวัอยู่ น่ี

คอืสิง่ทีจ่ะบง่บอกใหพ้วกเรารูว้า่เรามพีระรตันตรยัอยู่ในใจหรือยงั ถา้มแีลว้ เราจะไม่

วุน่วาย ไมท่กุขก์บัอะไร เราจะสามารถดาํเนินชวีติไปไดอ้ย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมว่า่จะมี

อะไรเกดิขึ้นก็ตาม จะเป็นเหตกุารณ์เลวรา้ยขนาดไหนก็ตาม ก็จะไมท่าํใหจ้ติใจของเรา

ตอ้งวา้วุน่ขุน่มวัเศรา้โศกเสยีใจ วธิทีีจ่ะทาํใหม้พีระรตันตรยัเกดิขึ้นภายในใจของเราได ้ก็

คอืการปฏิบตัดีิ ปฏิบตัชิอบ สปุฏปินัโน ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รง

สอนใหท้าํความด ี ละการกระทาํบาป ชาํระจติใจใหบ้ริสุทธิ์ กาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ น่ีคอืวธิีนาํเอาพระรตันตรยัเขา้มาสู่ภายในใจ ยดึเอา

พระพทุธเจา้ พระธรรมคาํสอน พระอริยสงฆส์าวกเป็นตวัอย่าง ท่านดาํเนินชวีติอย่างไร 

ท่านประพฤตอิย่างไร ท่านปฏบิตัอิย่างไร ท่านส ัง่สอนอย่างไร เราก็ปฏบิตัติาม ถา้ไม่

ปฏบิตัติาม ถงึแมจ้ะมพีระพทุธรูปอยู่ในบา้นไวก้ราบไหวบู้ชา มพีระไวห้อ้ยทีค่อ กย็งั

ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจเรา เพราะพระพทุธรูปมไีวเ้พือ่เตอืนสตเิตอืนใจ ใหเ้ราประพฤตติาม

พระพทุธเจา้ ตามพระอริยสงฆส์าวกเท่านัน้  
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ถา้เราหอ้ยพระแต่ปฏบิตัสิวนทางกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เช่นทรงสอนใหล้ะ

อบายมขุต่างๆ เช่นสุรายาเมา เล่นการพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร มคีวาม

เกยีจครา้น แต่เรายงัเกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหลา่น้ีอยู่ ยงัเสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื เลน่การ

พนนัอยู่ ถงึแมจ้ะหอ้ยพระราคาเป็นลา้นก็ตาม ก็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรกบัเราเลย เพราะ

พระทีห่อ้ยคอไมส่ามารถเป็นสรณะของเราได ้ สรณะทีแ่ทจ้ริงตอ้งเกดิจากการกระทาํ

ความด ีละการกระทาํบาป ละเวน้จากอบายมขุต่างๆ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลงต่างหาก ทีเ่ป็นสรณะของเรา จงึควรทาํความเขา้ใจไวว้า่ การจะมสีรณะมทีีพ่ึง่ได ้เรา

ตอ้งปฏบิตั ิ ตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํเอาคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาดาํเนินในชวีติประจาํวนัของเรา เช่นทรงสอนใหท้าํความด ีมคีวามกตญั�ู

กตเวท ีสาํนึกในบญุคุณของผูม้พีระคุณ และตอบแทนบญุคุณตามสมควรแก่ฐานะ เช่น

บดิามารดา ครูบาอาจารย ์ ผูม้พีระคุณ เราไมค่วรลมืท่าน ควรราํลกึถงึพระคุณของท่าน

อยู่เสมอ ถงึแมจ้ะไมไ่ดอ้ยู่กบัท่าน ก็ควรกราบท่านไหวท้า่นเสมอ อย่างนอ้ยก็ทกุเชา้ทกุ

เยน็ เวลาทีก่ราบพระเสร็จแลว้ ก็กราบพอ่กราบแม ่ เพือ่จะไดร้าํลกึถงึบญุคุณทีท่่านได ้

ใหก้บัเรา เพราะถา้ไมม่คุีณพ่อคุณแม ่ เราก็จะไมส่ามารถมชีวีติอยู่มาไดจ้นทกุวนัน้ี พ่อ

แมเ่ป็นผูใ้หก้าํเนิดกบัเรา เราตอ้งราํลกึถงึท่านอยู่เสมอ ถา้ไมร่าํลกึแลว้ เวลาไปทาํธุระ

ต่างๆ ก็จะลมืท่านได ้ อาจจะปลอ่ยปละละเลยไมดู่แลท่านเลย เพราะมเีรื่องต่างๆทีต่อ้ง

ทาํมากมาย แต่ถา้เรากราบไหว ้ ราํลกึถงึคุณพ่อคุณแมอ่ยู่ทกุเชา้ทกุเยน็ ก็จะทาํใหไ้มล่มื 

จะทาํใหค้ดิถงึท่าน อยากจะไปเยีย่มท่าน อยากจะไปดูแลท่าน น่ีคอืการกระทาํความดใีน

เบื้องตน้ ทรงสอนใหม้คีวามกตญั�ูกตเวท ี 

แลว้ก็ใหม้สีมัมาคารวะ ใหรู้จ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ รูจ้กัผูห้ลกัผูใ้หญ่ คนเราเกดิมาในโลกน้ี มฐีานะ

ไมเ่ท่าเทยีมกนั มคีนสูงกวา่ เสมอเท่า และตํา่กวา่เรา คนทีสู่งกวา่ก็ตอ้งใหค้วามเคารพ 

เช่นครูบาอาจารย ์บดิามารดา พระสงฆอ์งคเ์จา้ ทางสงัคมถอืวา่เป็นบคุคลทีสู่งกวา่ ตอ้ง

ใหค้วามเคารพ รูจ้กักราบไหว ้ ไมต่ตีนเสมอท่าน ตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตน เจยีมเน้ือเจียม

ตวั แลว้ก็ทรงสอนใหม้คีวามเสยีสละ ใหค้ิดถงึผูอ้ืน่ คดิถงึความลาํบาก ความทกุขข์อง

ผูอ้ืน่ มอีะไรพอทีจ่ะช่วยเหลอืกนัได ้ ก็ไมค่วรดูดาย เพราะเป็นการทาํความด ี สรา้ง

ความสุขใหก้บัใจ คนทีม่คีวามเสยีสละ จะไมเ่หน็แก่ตวั เป็นคนใจกวา้ง มคีวามสุข 
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เพราะคดิถงึผูอ้ืน่ดว้ย วา่เขาก็มจีติมใีจเหมอืนเรา มคีวามตอ้งการความสุขเหมอืนเรา ถา้

มคีวามสุขพอเพยีงแลว้ ก็ควรแบ่งปนัความสุขใหก้บัผูอ้ืน่ จะทาํใหเ้รามคีวามสุขมาก

ยิง่ขึ้น ทรงสอนใหม้คีวามเมตตา มไีมตรีจติ ไมจ่องเวรจองกรรม รูจ้กัใหอ้ภยั สอนใหม้ี

ความกรุณา สงสารผูต้กทกุขไ์ดย้าก ยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืกนั ตามฐานะตามกาํลงัทีจ่ะทาํ

ได ้ น่ีเป็นตวัอย่างของการกระทาํความด ี เราสามารถทาํไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน 

เมือ่ไดท้าํความดแีลว้ จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุข ไมวุ่น่วายใจ ไมท่กุขใ์จ แลว้ก็สอนใหล้ะ

เวน้จากการกระทาํบาป ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด

มดเทจ็ เสพสุรายาเมา เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ราไปทกุข ์ไปวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ คนที่

มศีีลแลว้จะมจีติใจทีส่งบเยน็สบาย คนทีไ่มม่ศีีลจติใจจะวุน่วาย เพราะเวลาทาํผดิศีล

แลว้ จะหวาดกลวั ทีจ่ะตอ้งรบัใชโ้ทษ เวลาพูดปดมดเทจ็หรือลกัทรพัย ์จะกลวัวา่คนอืน่

จะรู ้ จะตาํหนิ จะประณาม จะไมค่บคา้สมาคมดว้ย จะเหน็วา่เป็นคนเลว เป็นคนไมด่ ี

เราทกุคนสามารถป้องกนัตวัเรา ไมใ่หเ้ป็นคนเลว ไมใ่หเ้ป็นคนไม่ดไีด ้ ดว้ยการมศีีลมี

ธรรม  

ตอ้งมสีตเิสมอ เวลาทาํอะไรพูดอะไร ตอ้งรูว้า่อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือไม ่ถา้พูดปด

ก็ตอ้งรู ้ ก่อนจะพูดปดถา้มสีตรูิว้า่กาํลงัจะพูดปด ก็อย่าไปพูดเสยี ใหค้ดิวา่การพูดปด

เสยีหายมากกวา่สิง่ทีเ่ราพยายามจะรกัษาไว ้ เราอยากจะรกัษาชื่อเสยี เราก็พูดปดไป แต่

แทนทีจ่ะรกัษาชื่อเสยีง กลบัทาํใหเ้สยีชื่อเสยีงเพิม่มากขึ้นไปอกี เราทาํผดิอะไร แทนทีจ่ะ

โกหกวา่ไมไ่ดท้าํ ก็ยอมรบัเสยีดกีวา่ รบัแลว้ก็สบายใจ ผูอ้ืน่ก็เหน็ใจ ยกโทษใหก้บัเรา 

ไมป่ระณาม เพราะเป็นเรื่องธรรมดาทีพ่ล ัง้เผลอผดิพลาดได ้ คนทีย่อมรบัความผดิ ถอื

วา่เป็นคนซือ่ตรง เป็นคนด ีแต่คนทีพ่ยายามพูดปด เพือ่ปกปิดความผดิ ถอืวา่เป็นคนโง ่

เป็นคนไมด่ ี เวลาทีจ่ะพูดอะไรจงึควรมสีต ิ ตอ้งพูดความจรงิ ถงึแมจ้ะสรา้งความ

เสยีหายใหก้บัเราบา้ง ก็ยงัดกีวา่พูดปด เช่นทาํผดิแลว้ ก็ยอมรบัผดิเสยี ก็เท่านัน้เอง 

ดกีวา่ไปปกปิด ทาํใหไ้มส่บายใจ กงัวลกลวัจะถูกจบัได ้ วา่ไดพู้ดปดมดเทจ็ แต่ถา้

ยอมรบัผดิแลว้ จะสบายใจ ใครจะวา่อะไรก็พรอ้มใหว้า่ จะประณามก็พรอ้มใหป้ระณาม 

แต่เราจะสบายใจ ไมวุ่น่วายใจ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาดงัสุภาษติโบราณทีว่า่ สี่เทา้ยงัรู ้

พลาด นักปราชญย์งัรูพ้ล ัง้ แลว้ปถุชุนอย่างเราอย่างท่าน จะไม่ผิดพลาดบา้งเลยหรือ 
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แต่เราตอ้งเอาความผดิพลาดมาเป็นบทเรียนสอนเรา ตอ้งยอมรบัผดิ จะไดจ้าํไวเ้ป็น

บทเรียน ต่อไปจะไดไ้มท่าํอกี แต่ถา้เราปกปิดความผดิ คดิวา่คนอืน่ไมรู่ ้คราวต่อไปก็จะ

กลบัไปทาํผดิซํา้อกี เพราะคดิวา่ทาํไปแลว้สามารถปกปิดได ้ คนอืน่ไมรู่ ้ แต่ภายในใจ

กลบัสะสมความทกุขค์วามวุน่วายใจ ใหม้มีากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนตดิเป็นนิสยัไป ทาํให ้

แกย้าก เวลาอยากจะเป็นคนด ีไมอ่ยากพูดปด จะรูส้กึทาํไดย้าก เพราะเคยพูดปดจนตดิ

เป็นนิสยันัน่เอง การกระทาํอย่างอืน่ก็เช่นเดยีวกนั การลกัทรพัย ์ การฉอ้โกง การ

ประพฤตผิดิประเวณี การเสพสุรายาเมา การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ถา้ปลอ่ยใหท้าํไปเรื่อยๆ ก็

จะตดิเป็นนิสยัไป แลว้จะแกย้าก จะเจริญกา้วหนา้เป็นคนดไีมไ่ด ้หาความร่มเยน็เป็นสุข

ภายในจติใจไมไ่ด ้ 

จงึควรมสีตเิฝ้าดูการกระทาํใหอ้ยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่เสมอ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ขอใหเ้หน็วา่ศีลธรรมมค่ีายิง่

กวา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมส่ามารถส่งใหไ้ปเกดิในสุคต ิ ใหไ้ปเป็น

มนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นพระอรยิบคุคลได ้มศีีลเท่านัน้ทีจ่ะส่งเราไปได ้ดงัใน

ทา้ยศีลทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเมือ่ครู่น้ีวา่ สเีลนะ สคุติ ยนัติ ศีลเป็นเหตทุีจ่ะพาไปสู่สุคต ิ คอื

ภพของมนุษย ์ ของเทวดา ของพรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ศีลจงึมคุีณค่ายิง่กวา่

เพชรนิลจนิดาทีม่อียู่ในโลกน้ี ถา้หาเพชรนิลจนิดามาดว้ยการกระทาํผดิศีล เช่นไปฉอ้โกง 

ลกัทรพัย ์ โกหกหลอกลวง เราก็จะมคีวามรํา่รวยในชาตน้ีิ แต่ใจของเราไดเ้สือ่มจาก

ความเป็นมนุษยไ์ปแลว้ กลายเป็นเดรจัฉาน กลายเป็นเปรต กลายเป็นสตัวน์รกไปแลว้ 

เมือ่ร่างกายแตกดบัไป เพชรนิลจนิดาทีห่ามาดว้ยการฉอ้โกง ลกัขโมย โกหกหลอกลวง 

ฆ่าผูอ้ืน่ ก็จะไมส่ามารถยบัย ัง้การไปเกดิในอบายได ้ มแีต่ศีลเท่านัน้ทีจ่ะยบัย ัง้ได ้ ถา้

รกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์แลว้ อบายจะไมส่ามารถฉุดลากเราไปได ้เพราะมศีีลเป็นเครื่องคุม้กนั

ดงึเอาไวน้ ัน่เอง ศีลจงึมคุีณค่ายิง่กวา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ขอใหเ้ราจงเหน็ศีลวา่มคุีณค่ายิง่

กวา่อะไรท ัง้สิ้น แมแ้ต่ชวีติของเรา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไวว้า่ ใหส้ละทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทองเพือ่รกัษาอวยัวะ ใหส้ละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ ใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาคุณ

งามความด ี คอืศีลธรรมน้ีเอง เพราะศีลธรรมจะทาํใหไ้ปเกดิในภพชาตทิีด่ ี ถา้ไมร่กัษา

ศีล เวลาตายไปแลว้ จะไดภ้พชาตทิีเ่ลว จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์จะตอ้งไปเกดิใน
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อบาย เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก น่ีคอืทีไ่ปของผูท้ีก่ระทาํผดิ

ศีลผดิธรรม  

เราจงึควรปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพราะการปฏบิตัเิป็นการเสริมสรา้ง

สรณะทีพ่ึง่ทางจติใจ เมือ่เรากระทาํแต่ความด ี ละเวน้จากการกระทาํบาปแลว้ จะไมม่ี

อะไรมาสรา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเราได ้ แต่ถา้เราไมป่ฏบิตัติาม ไมท่าํ

ความด ี ไมล่ะเวน้จากการกระทาํบาป เราจะมแีต่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจตลอดเวลา 

จงึขอใหเ้ราเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วา่เป็นวถิทีางทีจ่ะพาเราไปสู่ความร่มเยน็

เป็นสุข ไปสู่ความเจริญ พระพทุธเจา้ทรงดาํเนินมาอย่างน้ี ทรงทาํความด ีละเวน้จากการ

กระทาํบาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง จนหมดสิ้นไปจากจติจากใจ จงึได ้

กลายเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมา เมือ่ก่อนนัน้พระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืนเรา 

เป็นปถุชุนทีย่งัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง มคีวามทกุขก์บัความเกดิแก่เจ็บตาย 

กบัการพลดัพรากจากกนั แต่หลงัจากทีไ่ดท้รงปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ละเวน้จากการทาํบาป

ทาํกรรม กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง จนหมดสิ้นไปจากจติจากใจแลว้ 

พระทยัของพระพทุธเจา้ก็มสีรณะปรากฏขึ้นมาเป็นทีพ่ึง่ ทีส่ามารถกาํจดัความทกุข ์

ความวุน่วายใจต่างๆได ้ พระพทุธเจา้จงึไมเ่ดอืดรอ้นกบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

การพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม เป็นบคุคล เป็นวตัถขุา้วของต่างๆ 

จะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัพระพทุธเจา้ไดเ้ลย เพราะมเีกราะคุม้กนัคอืพระรตันตรยัน้ี

เอง พระพทุธเจา้จงึทรงนาํความรูน้ี้มาส ัง่สอนพวกเรา เพราะเหน็วา่พวกเรายงัตอ้งทกุข ์

ตอ้งวุน่วายใจอยู่ อยากจะใหพ้วกเราหลดุพน้จากความทกุขจ์ากความวุน่วายใจท ัง้หลาย 

จงึไดอ้ตุส่าหเ์สยีสละเวลาตลอด ๔๕ พรรษาดว้ยกนั ประกาศสอนพระศาสนาใหส้ตัว ์

โลกอย่างพวกเรา จะไดรู้จ้กัวธิีสรา้งทีพ่ึง่อนัประเสริฐ เพือ่จะไดอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข 

ไมม่คีวามทกุข ์ความวุน่วายใจ ขอใหพ้วกเราใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินตามพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ทาํดอียู่เรื่อยๆ ละเวน้จากการกระทาํบาป ลดละความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่ในจติในใจใหน้อ้ยลงไปและหมดสิ้นไป เพราะถา้ทาํไดแ้ลว้ 

รบัรองไดว้า่จะไมม่คีวามทกุข ์ความเศรา้โศกเสยีใจ ความวุน่วายใจ ความหวาดกลวัเลย 
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จงึขอใหน้าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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