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กัณฑ์ท่ี ๒๘๗

หัดขับรถชีวิต

๒๐ มกราคม ๒๕๕๐
ชีวติ ของเราก็เป็ นเหมือนกับการเดินทาง ร่างกายเป็ นเหมือนรถยนต์ ใจเป็ นเหมือนคนขับ
จะไปสู่ทศิ ทางใดก็ข้นึ อยู่กบั คนขับ ถ้าเป็ นคนทีร่ ู้ทฉ่ี ลาด ก็จะพาไปในทางทีด่ ี มีแต่
ความสุข มีแต่ความเจริญ ถ้าไม่ฉลาด ก็จะพาไปสู่ความวุน่ วาย ความล้มเหลว ความ
ทุกข์ ปัญหาต่างๆ การเข้าวัดจึงเป็ นเหมือนกับการมาหัดขับรถชีวิต เหมือนขับรถยนต์
ก่อนทีจ่ ะขับได้ ก็ตอ้ งหัดขับก่อน ถ้าขับไม่เป็ นแทนทีจ่ ะเหยียบเบรก กลับไปเหยียบ
คันเร่ง แทนทีจ่ ะเข้าเกียร์เดินหน้ากลับเข้าเกียร์ถอยหลัง ก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง
โดยสวัสดิภาพ จะเจอแต่อบุ ตั เิ หตุ เจอปัญหาต่างๆ จึงต้องหัดขับให้เป็ นก่อน ต้องรู้วา่
พวงมาลัย คันเร่ง คันเกียร์ เบรกมีไว้ใช้ทาํ อะไร ถ้ารู้แล้วก็จะขับไปได้อย่างปลอดภัย
ชีวติ ของเราก็เช่นเดียวกัน ต้องรู้วา่ อะไรเป็ นพวงมาลัย เป็ นคันเกียร์ เป็ นคันเร่ง เป็ น
เบรก คันเร่งของใจก็คอื ความอยากทําสิง่ ต่างๆ อยากได้สง่ิ ต่างๆ คันเบรกก็คอื การระงับ
ความอยากต่างๆ พวงมาลัยก็คอื ปัญญา ความรู้ความฉลาด รู้วา่ ควรไปทิศทางใด เมือ่
มาถึงทางแยกควรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปหรือถอยหลัง ถ้ามีปญั ญาก็จะรู้จกั แยกแยะ
ว่า ทําอะไรไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา แต่ถ ้าไม่มปี ญั ญา ทําไปตามความหลง ก็จะไม่รู้ จะ
เป็ นเหมือนกับคนขับทีไ่ ม่มสี ติ ทีม่ นึ เมา ไม่สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นคุณอะไรเป็ น
โทษ ขับรถในขณะทีม่ นึ เมาจึงมักจะประสบอุบตั เิ หตุ เสียชีวติ พิกลพิการเสมอ ถ้ามีสติมี
ปัญญาจะขับด้วยความระมัดระวัง รู้วา่ ควรจะขับเร็วขับช้า ควรไปทางทิศใด ชีวติ ของเรา
ก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้ารู้จกั คันเร่ง รู้จกั คันเบรก รู้จกั พวงมาลัยของใจ ก็จะสามารถพาชีวติ ไปสู่
เป้ าหมายทีต่ อ้ งการได้ คือความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล ปราศจากความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ ความเจ็บปวด
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การทีจ่ ะเกิดปัญญาความรู้ได้ก็ตอ้ งอาศัยผู ้รู้เป็ นคนสอน เวลาขับรถยนต์ ก็ตอ้ งให้คนที่
ขับรถเป็ นช่วยสอนให้ ชีวติ ของเราก็เหมือนกัน ต้องให้คนทีร่ ู้การดําเนินชีวติ ทีถ่ ูกทีด่ ที ่ี
งามสอน ไม่มใี ครจะรู้ดเี ท่ากับพระพุทธเจ้า กับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย เป็ นเหตุทาํ
ให้เราต้องมาวัด มาศึกษา มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เพือ่ จะได้ดาํ เนินชีวติ ของเราไปใน
ทิศทางทีถ่ ูกต้องดีงาม รู้จกั ใช้คนั เร่งไปในทิศทางทีด่ ี เช่นอยากทําบุญ รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ออกบวช เป็ นการกระทําทีด่ ี พาไปสู่ความสุขความเจริญ เราก็
ควรเหยียบคันเร่ง ควรหมุนพวงมาลัยให้ไปในทิศทางนัน้ ส่วนเบรกเราก็ตอ้ งใช้ให้เป็ น
เวลารถจะวิง่ ฝ่ าไฟแดง วิง่ แหกโค้งตกเหว ก็ตอ้ งใช้เบรก เพือ่ ให้รถวิง่ อยู่บนถนน ชีวติ
ของเราก็เหมือนกัน ถ้าจะวิง่ ฝ่ าไฟแดงแหกโค้งตกเหว เช่นไปเสพสุรายาเมา ยาเสพติด
เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนัน ยิงนกตกปลา ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหกหลอกลวง ก็ตอ้ งเหยียบเบรกกัน ต้องหยุดใจไม่ให้ไปทํา
เพราะทําไปแล้วจะเกิดอุบตั เิ หตุ จะชนกับรถคันอืน่ เวลาทีเ่ ราทําผิดศีลผิดธรรม ก็เป็ น
เหมือนกับทําผิดกฎจราจร วิง่ ฝ่ าไฟแดง ก็ตอ้ งมีปญั หาตามมา มีโทษตามมา เวลาขับรถ
ชีวติ ก็ตอ้ งรู้จกั ใช้เบรก รู้จกั ใช้คนั เร่ง แต่สว่ นใหญ่เราจะทํากลับตาลปัตรกัน เพราะไม่มี
สติปญั ญา มึนเมาด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ หลงก็ทาํ ให้เกิดความโลภ
เกิดความอยากขึ้นมา แทนทีจ่ ะเหยียบเบรกไม่ให้ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ก็กลับไป
เหยียบคันเร่ง ให้วง่ิ เร็วยิง่ ขึ้น
เวลาโลภอยากจะได้อะไร ไม่เคยคิดเลยว่า จําเป็ นหรือไม่ เป็ นประโยชน์หรือเป็ นโทษ พอ
เห็นว่าถูกอกถูกใจก็ตอ้ งเอามาให้ได้ เมือ่ ได้มาแล้วก็ตอ้ งมาดูแลรักษา ต้องห่วง ต้อง
กังวล ซึง่ เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เพราะไม่มปี ญั ญานัน่ เอง ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นความสุข อะไร
เป็ นความทุกข์ จึงเหยียบคันเร่งแทนทีจ่ ะเหยียบเบรก เวลาควรเหยียบคันเร่ง ก็กลับไม่
เหยียบ เช่นเวลาควรทําบุญให้ทาน ควรเสียสละ ควรเอาชนะความเกียจคร้าน กลับไม่
เร่งทํากัน กลับไปเหยียบเบรกกัน ไม่ทาํ กัน เวลาจะทําบุญให้ทานสักครัง้ หนึ่ง จะเสียดาย
เงินทอง ไม่เหมือนเวลาไปกินเหล้าเมายา ไปเทีย่ วกลางคืน ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย มีเท่าไหร่
ก็ไม่พอใช้ เพราะเหยียบคันเร่งแทนทีจ่ ะเหยียบเบรก ถ้าเหยียบเบรกแล้ว จะไม่ใช้ในสิง่
ทีฟ่ ่ มุ เฟื อย ทีเ่ ป็ นโทษ เช่นเล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน ถ้าเราสามารถ
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เบรกการกระทําทีไ่ ม่ดไี ม่ชอบได้ ชีวติ ของเราก็จะไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์ ไม่มปี ญั หาต่างๆ
ตามมา ถ้าเหยียบคันเร่งส่งเสริมให้ทาํ ความดีได้ เราก็จะไปสู่ความสุขความเจริญอย่าง
รวดเร็ว เช่นเร่งให้ทาํ บุญอยู่เรื่อยๆ เร่งให้รกั ษาศีลให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป เร่งศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะเร่งทํากัน แต่ไม่ค่อยทํากันเลย เพราะอะไร
เพราะคนขับรถชีวติ ของเรามีแต่ความมึนเมา มีความหลง หลงทาง แทนทีจ่ ะขึ้นเหนือ
กลับลงใต้ แทนทีจ่ ะไปสู่ความเจริญความสุข กลับไปสู่ความทุกข์ความเสือ่ ม จึงต้อง
ปลุกคนขับรถให้หายเมา ด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่
เรื่อยๆ ฟังแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ถ้าฟังอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบตั ิ ก็จะไม่เห็นผล เหมือนกับ
มีคนบอกให้ไปเอาของทีอ่ ยู่ตรงนัน้ มา แต่เราไม่ไปเอามา เราก็จะไม่ได้ของมา
ฉันใดการฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ติ อ้ งทําด้วย
เพราะถ้าไม่ปฏิบตั ไิ ม่ทาํ ก็จะไม่รู้วา่ ดีหรือไม่ มีคุณหรือมีโทษอย่างไร แต่ถา้ นําไปปฏิบตั ิ
ก็จะเห็นผล จะมีกาํ ลังใจทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นพระพุทธเจ้าสอนให้ทาํ ความดี ให้
เสียสละ ใจบุญสุนทาน รักษาศีล เราก็ตอ้ งทํา เมือ่ ทําแล้วก็จะเห็นผล เวลาทําบุญรักษา
ศีล ใจจะมีความสุข ต้องมองผลทีใ่ จ อย่าไปมองทีอ่ น่ื อย่าไปมองว่าทําบุญแล้วจะมีหน้า
มีตา มีคนให้รางวัล มีคนชื่นชมสรรเสริญเยินยอ ซึง่ ไม่ใช่ผลทีเ่ กิดจากการทําบุญ
โดยตรง แต่เป็ นผลพลอยได้ เวลาคนอืน่ เห็นเราทําความดี ก็อนุโมทนาชื่นชม ให้รางวัล
ให้กาํ ลังใจ ผลหลักทีจ่ ะได้จากการทําบุญให้ทานเสียสละ คือความอิม่ เอิบใจ สุขใจ
ภูมใิ จ ไม่โลภไม่อยากกับเรื่องไร้สาระต่างๆ ไปเทีย่ วไปดืม่ จะรู้สกึ เฉยๆ อยู่บา้ นก็มี
ความสุข เพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงนัน่ เอง บุญกุศลนี่แหละคืออาหารทีห่ ล่อเลี้ยงจิตใจ
เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราขาดกันมาก จึงทําให้ต้องไปหาความสุขจากสิง่ ทีเ่ ป็ นความทุกข์ จากการ
เทีย่ วกลางคืน เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ทีม่ แี ต่โทษ ไม่มคี วามสุขเลย แต่เราก็ไม่
สามารถยับยัง้ หักห้ามจิตใจของเราได้ เพราะใจไม่มเี บรกนัน่ เอง เราจึงต้องทําบุญกัน
มากๆ ทําบุญกันอยู่เรื่อยๆ เมือ่ ทําแล้วใจจะอิม่ จะมีความพอ จะไม่หวิ ไม่กระหายกับ
การกระทําเรื่องทีไ่ ร้สาระ ดังนัน้ เวลาทําความดี เช่นทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
ขอให้ดูทใ่ี จเป็ นหลัก ถ้าทําไปแล้วมีความสุข แสดงว่าเราทําถูก ถ้ายังไม่มคี วามสุข ความ
อิม่ เอิบใจ ความพอใจ ก็แสดงว่ายังทําไม่พอหรือทําไม่ถูก ถ้าทําไม่พอก็ตอ้ งทําให้มากๆ
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ขึ้นไป เหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้ารับประทานเพียงคําสองคําก็จะไม่อม่ิ ต้อง
รับประทานไปเรื่อยๆ จนกว่าจะอิม่
ถ้าทําผิดก็ตอ้ งทําใหม่ เช่นทําแล้วหวังผลตอบแทนจากผู ้รับ ต้องการให้เขาขอบอก
ขอบใจ ให้มคี วามสํานึกในบุญในคุณ อย่างนี้เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ถูก เพราะถ้าเขาไม่ขอ
บอกขอบใจ ไม่สาํ นึกในบุญคุณ เราก็จะโกรธจะเสียใจ อย่างนี้ไม่ได้เป็ นการทําบุญ แต่
เป็ นการค้าขาย เป็ นการแลกเปลีย่ น เราทําสิง่ นี้ให้กบั เขา แล้วเขาทําสิง่ นัน้ ให้กบั เรา การ
ทําบุญทีถ่ ูกต้องนัน้ ต้องทําด้วยจิตใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทนจากผูร้ บั เลย
พอใจทีจ่ ะช่วยเหลือ พอใจทีจ่ ะให้ เพราะเห็นว่าเดือดร้อน ทําเพือ่ ผ่อนคลายความ
เดือดร้อนความทุกข์ ให้เบาบางลงไป ให้มคี วามสุข เพราะรู้วา่ เวลาทีเ่ รามีความทุกข์ แล้ว
มีคนช่วยเหลือเรานัน้ เป็ นอย่างไร เราจะมีความสุข สํานึกในบุญคุณผูท้ ช่ี ่วยเหลือเรา ไม่
ว่าจะขอบอกขอบใจเขาหรือไม่ก็ตาม แต่ความสํานึกย่อมมีอยู่ในใจของคนเราทุกคน
แม้แต่เดรัจฉานยังมีความสํานึกเลย แล้วมนุษย์ทม่ี ปี ญั ญาอย่างพวกเรา ทําไมจะไม่มี จะ
ไม่รู้บญ
ุ คุณได้อย่างไร จงทําไปเถิด ไม่ตอ้ งหวังผลตอบแทนจากผูร้ บั รู้อยู่แก่ใจเอง สัก
วันหนึ่ง เมือ่ มีโอกาสตอบแทน มีโอกาสช่วยเหลือ รับรองได้วา่ จะต้องคิดถึงเราก่อน จะ
ยินดีทาํ อย่างยิง่ เลย ทําบุญแล้วต้องไม่หวังอะไรเป็ นสิง่ ตอบแทน ทําไปเพือ่ ความสุขใจ
ภูมใิ จ อิม่ เอิบใจ เมือ่ ทําจนเกิดผลแล้ว รับรองได้วา่ จะติดอกติดใจ จะชอบทําบุญอยู่
เรื่อยๆ เหมือนกับทีพ่ วกเรามาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ มาทํากันแล้วมีความสุขใจ ขอให้ดูท่ี
ตรงนี้เป็ นหลัก ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม ทําบุญให้ทานก็ดูทใ่ี จ รักษาศีลก็ดูทใ่ี จ อย่าไปดูท่ี
อืน่
เวลารักษาศีลแล้วเห็นคนอื่นทําผิดศีลผิดธรรม ก็อาจจะเกิดอิจฉาริษยาขึ้นมา อยากจะ
ทําเหมือนเขา จึงอย่าไปมองผูอ้ น่ื อย่าไปทําตามเขา เช่น เราไม่พูดโกหกหลอกลวง แต่
คนอืน่ เขาพูด เราอย่าไปคิดว่าทําอย่างนัน้ แล้วจะดี ถึงแม้จะได้สง่ิ ต่างๆทีป่ รารถนาก็ตาม
แต่สง่ิ ทีเ่ สียไปนัน้ มีคุณค่ายิง่ กว่า คือจิตใจนัน่ เอง จิตใจจะเจริญหรือเสือ่ มส่วนหนึ่งก็อยู่
ทีศ่ ีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมมาก จิตใจก็จะสูงจะเจริญมาก ถ้ามีศีลธรรมน้อยจิตใจก็จะ
เสือ่ มมาก อยู่ทศ่ี ีลธรรมเป็ นหลัก จะเกิดเป็ นมนุษย์ก็ดี เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระ
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อริยเจ้าก็ดี ต้องมีศีลเป็ นเหตุพาไป ถึงแม้จะทําบุญให้ทานมามากมายก่ายกอง บริจาค
เงินเป็ นร้อยล้านพันล้าน แต่ถา้ ยังทําผิดศีลผิดธรรมอยู่ เวลาตายไปก็จะไม่ได้กลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ เป็ นเทพเป็ นพรหม แต่จะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย ไปตก
นรก ต่างกับคนทีร่ กั ษาศีล แต่ไม่ได้ทาํ บุญเลยแม้แต่บาทเดียว ไม่ได้บริจาคเลย อย่าง
น้อยก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้เกิดเป็ นเทพเป็ นพรหม เพราะมีศีล ๕ เป็ นเหตุ ถ้า
อยากจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทม่ี รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม มีฐานะการเงินทีด่ ี ก็ตอ้ งทําบุญ
ให้ทานด้วย ถ้าไม่ได้ทาํ บุญให้ทาน รักษาแต่ศีลอย่างเดียว กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะ
เป็ นเหมือนทีเ่ คยเป็ นอยู่ ไม่ดขี ้นึ กว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็จะมีอย่างนัน้ มีฐานะ
การเงินอย่างไรก็จะมีอย่างนัน้ ไม่ดขี ้นึ กว่าเดิม ถ้าต้องการให้ดขี ้นึ กว่าเดิม นอกจาก
รักษาศีลแล้วก็ตอ้ งทําบุญให้ทานด้วย ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านัน้ ก็ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไหว้
พระสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เจริญปัญญา ควบคู่ไปกับการ
รักษาศีล ก็จะได้ไปเกิดเป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง เป็ นพระอริยบุคคลบ้าง เป็ นพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ และเป็ นพระพุทธเจ้าตามลําดับ
ถ้าไม่ทาํ เลยก็จะไม่ได้อะไร ชีวติ นี้ก็จะสูญเปล่าไป มัวแต่หาความสุขทีไ่ ม่มสี าระ เช่นดู
หนังฟังเพลง เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เสพสุรายาเมา จึงควรหาความสุขทีม่ ี
ประโยชน์ตามมาด้วย เช่นช่วยเหลือผูอ้ น่ื เสียสละ เมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ กตัญ�ู
กตเวที สํานึกในบุญคุณของผูท้ ม่ี พี ระคุณ และตอบแทนบุญคุณท่าน เป็ นการกระทําทีจ่ ะ
ทําให้เกิดความสุขและมีประโยชน์ตามมา เพราะทําให้จติ ใจเจริญขึ้นไปตามลําดับ จนถึง
ขัน้ สูงสุดได้ในทีส่ ุด เมือ่ ถึงขัน้ สูงสุดแล้วก็จะได้รบั รางวัลทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด คือการไม่
ต้องไปเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากกัน
เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษทีส่ ุด เพราะถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ แม้จะเกิดอยู่ในภพทีด่ กี ็ตาม เช่น
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นพระมหากษัตริย ์ แต่ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งหมดไป
ต้องตายไป แล้วก็ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่อกี ต้องมาทําบุญอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ กลับไป
กลับมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะไปถึงจุดทีไ่ ม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีกต่อไป ทีจ่ ะทําให้ถึง
ความอิม่ ตัว ความสบาย ไม่ตอ้ งทําบุญทําทานอีกต่อไป เพราะไม่จาํ เป็ นแล้ว บุญกุศลที่
ได้ทาํ มาได้พาเรามาถึงจุดหมายปลายทางทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษแล้ว คือพระนิพพาน บรมสุข
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นัน่ เอง นี่คอื เป้ าหมายทีเ่ ราควรขับพาชีวติ ของเราไป ต้องมีสติรู้อยู่กบั ตัวอยู่เสมอ
เหมือนกับคนขับรถ ต้องรู้วา่ กําลังขับรถอยู่ ขับเร็วเท่าไหร่ มีรถรามากน้อยเพียงไร มีรถ
ตัดหน้า มีคนตัดหน้าหรือไม่ เพือ่ จะได้หยุดรถทัน
ถ้าขับแบบคนมึนเมา ก็เหมือนกับไม่มสี ตินนั ่ เอง เวลาเกิดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ก็จะไม่รู้ เวลาโกรธขึ้นมาอยากจะทําอะไรก็ทาํ ไปแล้วก็มาเสียใจภายหลัง แต่ถา้ มีสติ
จะรู้อยู่ทกุ ขณะว่า จิตใจกําลังคิดอะไรอยู่ กําลังโกรธ กําลังโลภ กําลังหลงอยู่หรือเปล่า
ถ้าเป็ นก็ระงับดับมันเสีย อย่าปล่อยให้หลุดออกมาทางกายทางวาจา เพราะจะสร้างความ
เสือ่ มเสีย ถ้าไม่มสี ติดูกายดูวาจา ปล่อยให้เคลือ่ นไหวไปตามเรื่องของมัน พอถึงเวลาที่
จะหยุดก็หยุดไม่ทนั เวลาเกิดความโกรธ จะระงับยาก ถ้ามันออกมาทางกายทางวาจา
แล้ว ก็จะเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา แต่ถา้ คอยเฝ้ าดูอยู่ทใ่ี จตลอดเวลา ไม่วา่ จะคิดอะไร มี
ความรู้สกึ อย่างไร ก็ตอ้ งรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ารู้แล้ว จะระงับดับมันได้ ห้ามไม่ให้
ออกไปทางกายทางวาจาได้ เช่นเวลาโกรธอยากจะด่าใคร ถ้ารู้วา่ กําลังโกรธ กําลังจะด่า
ใคร ก็จะดับมันได้ ถ้าเวลาโลภ ก็ตอ้ งรู้วา่ โลภในสิง่ ทีด่ หี รือทีไ่ ม่ดี ในสิง่ ทีด่ กี ็ทาํ ไปเลย
อยากจะทําบุญก็ทาํ ไปเลย อยากจะเสพสุรายาเมาก็ตอ้ งหยุดทันทีเหมือนกัน เราหยุดได้
ถ้ามีสติคอยเฝ้ าดูอยู่ทใ่ี จ ดังนัน้ ตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับไป เราควรเฝ้ าดูใจ
ตลอดเวลา ดูความคิดของเรา ดูอารมณ์ของเรา อย่างขณะนี้อารมณ์ของเราเป็ นอย่างไร
มีความโลภไหม มีความโกรธไหม มีความหลงไหม อยู่เฉยๆได้ไหม ถ้าอยู่เฉยๆได้แสดง
ว่าไม่มคี วามโลภความโกรธความหลง แต่ถา้ นัง่ เฉยๆไม่ได้ แสดงว่ามีความโลภความ
โกรธความหลงแล้ว อยากจะไปทําสิง่ นัน้ อยากจะไปทําสิง่ นี้
นี่คอื การขับรถใจ ขับรถชีวติ ของเรา ต้องคอยเฝ้ าดูทก่ี ายวาจาใจ เอาคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็ นแผนทีพ่ าไป ขับรถชีวติ ของเราตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้
เสียสละ ทําบุญให้ทาน มีความเมตตากรุณา มีความกตัญ�ูกตเวที มีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญา เป็ นทางทีเ่ ราควรจะดําเนินไป พยายามเปิ ดแผนทีด่ ูอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าดูหน
เดียว พอมาถึงทางแยกก็อาจจะหลงทางได้ อาจจะเลี้ยวผิดทาง ไปทางทีไ่ ม่ถูกก็ได้ เรา
จึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้ไม่ลมื ว่าพระพุทธเจ้าทรง
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สอนให้ไปในทางทิศทางใด ถ้าฟังอยู่เรื่อยๆ แล้วนําไปปฏิบตั ิ เราก็จะฉลาดขึ้น จะรู้มาก
ขึ้น ต่อไปไม่ตอ้ งฟังก็ได้ เพราะเข้าใจแล้ว รู้แล้วว่าจะต้องไปทางไหน เหมือนกับดูแผนที่
จนจําได้ข้นึ ใจแล้ว ก็ไม่ตอ้ งดูก็ได้ นี่คือเหตุทท่ี าํ ให้พวกเราต้องมาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ
มาศึกษาและปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เมือ่ ทําแล้วก็จะเห็นผล จะมีกาํ ลังใจที่
จะทําให้มากขึ้น ชีวติ จิตใจก็จะมีความสุขมีความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงความสุขที่
สูงสุด เกิดขึ้นจากการมาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงมีศรัทธาความ
เชื่อ มีวริ ิยะความอุตสาหะ ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพือ่
ความสุขความเจริญทีจ่ ะเป็ นผลตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘๘

คิดแบบคนฉลาดคิด
๒๗ มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้พวกเราได้ตงั้ ใจมาวัดเพือ่ มาบําเพ็ญศาสนกิจ ทีพ่ ระบรมศาสดา พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทีเ่ ราเลือ่ มใสศรัทธากราบไหว้บูชา ได้ทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั ิ ด้วยการ
ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงแก่ชวี ติ จิตใจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ จะได้รู้ความจริงทีไ่ ม่รู้กนั เนื่องจากใจของพวกเราถูกอวิชชา
ความมืดบอด โมหะความหลงครอบงําอยู่ ทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว
เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดวี า่ ดี เห็นสิง่ ทีด่ วี า่ ไม่ดี เห็นว่าบาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี
เพราะตาของพวกเราไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนตาของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย เราเป็ นเหมือนคนตาบอด ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็ นเหมือนคนตา
ดี ถึงแม้คนตาดีจะบอกว่ามีอะไรอยู่ทต่ี รงนัน้ ตรงนี้ คนตาบอดก็มองไม่เห็นอยู่ดี เห็นแต่
ความมืดอย่างเดียว คนตาบอดถ้าเป็ นคนฉลาดก็จะต้องเชื่อคนตาดี ว่าเห็นในสิง่ ทีต่ นไม่
รู้ไม่เห็น แต่คนตาบอดทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญา ก็จะไม่เชื่อคนตาดี จะเชื่อแต่ในสิง่ ทีต่ นเอง
มองเห็นเท่านัน้ ถ้าสิง่ ใดทีต่ นเองมองไม่เห็นก็จะปฏิเสธว่าไม่มี เช่นพวกเรามองไม่เห็น
นรก มองไม่เห็นสวรรค์ ถ้าเราเป็ นคนโง่เขลาเบาปัญญา ก็จะปฏิเสธว่านรกไม่มี สวรรค์
ไม่มี บุญไม่มี บาปไม่มี ทําบุญแล้วไม่เกิดผล ทําไปก็สูญเปล่า เมือ่ ตายไปแล้วก็จบ ไม่
ต้องทําบุญให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ทําไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ เพราะนรกสวรรค์เป็ นสิง่ ทีถ่ ูก
สมมุตขิ ้นึ มา เพือ่ หลอกให้เราทําความดีกนั คนโง่เขลาเบาปัญญาจะคิดอย่างนี้
แต่คนฉลาดเมือ่ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้วา่ นรกมีจริงหรือสวรรค์มจี ริงหรือไม่ ก็ยงั ไม่
กล้าปฏิเสธ แล้วถ้าได้ยนิ ได้ฟงั จากผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
จนมีดวงตาเห็นธรรม มีแสงสว่างภายในใจ เห็นเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
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แล้ว ก็ทาํ ให้ตอ้ งคิดหนัก จะปฏิเสธเลยก็ไม่ได้เพราะยังไม่เห็น จึงคิดว่าน่าเชื่อดีกว่า
เพราะคนทีต่ าบอดเหมือนเรายังเห็นได้ ถ้าเราทําอย่างทีเ่ ขาทํา ก็อาจจะเห็นได้เหมือนกัน
คนตาบอดทีฉ่ ลาดจะคิดอย่างนี้ จะไม่ปฏิเสธสิง่ ทีค่ นตาดีบอก ถึงแม้จะมองไม่เห็น พอ
ได้ทาํ ตามทีค่ นตาดีสอนให้ทาํ แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วความมืดบอดก็จะหายไปจากจิตจากใจ
ความสว่างก็จะปรากฏขึ้นมา ก็จะเห็นสิง่ ต่างๆทีค่ นตาดีคนตาสว่างเห็นกัน เมือ่ เห็นแล้วก็
จะได้ไม่ตอ้ งมาทุกข์ มาเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ทุกวันนี้ทเ่ี รายังมีความเศร้า
โศกเสียใจทุกข์ใจกันอยู่ เพราะมองไม่เห็นเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
มองเห็นกัน เราจะเห็นว่าเวลาทีค่ นตายจากเราไป ก็จากไปเลย สูญหายไปเลย เพาะไม่รู้
ว่าเขาไม่ได้สูญหายไปไหน เขาเพียงแต่เปลีย่ นร่างกายเท่านัน้ เอง เหมือนกับเปลีย่ น
เสื้อผ้า พอเสื้อผ้าขาด เราก็ซ้อื เสื้อผ้าใหม่มาใส่ เสื้อผ้าก็ไม่ใช่ตวั เรา ฉันใดร่างกายก็เป็ น
เหมือนเสื้อผ้าของใจ ใจเอาร่างกายมาใส่ เอามาเป็ นเครื่องมือ เวลาใจจะทําอะไรก็อาศัย
เครื่องมือ ถ้าไม่มเี ครื่องมือก็ทาํ ไม่ได้ ต้องมีร่างกาย อยากจะทําบุญต้องมีร่างกายพาไป
ทํา จะทําบาปก็ตอ้ งมีร่างกายพาไปทํา เมือ่ ทําไปแล้วผลก็ยอ้ นกลับมาทีใ่ จ คือความสุข
หรือความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการกระทําของใจ เมือ่ ร่างกายแตกดับไป ใจก็ไม่ได้แตกดับไป
กับร่างกายด้วย ใจก็เป็ นเหมือนร่างกายของเรา เมือ่ เสื้อผ้าขาดไปแล้ว กายก็ไม่ได้ตายไป
ด้วย ก็หาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ใหม่เท่านัน้ เอง
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วนํามาสังสอนพวกเรา
่
เพือ่ ไม่ให้หลงยึดติดกับ
ร่างกายว่าเป็ นตัวเราของเรา แต่เป็ นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านัน้ เอง มีใส่ก็ใส่ไป มีใช้ก็ใช้
ไป เมือ่ ถึงเวลาจะแตกจะดับก็ปล่อยไป เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจคือผูร้ ู้ ผู ้ฟัง
อยู่ขณะนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็ นใจ ใจรับฟังผ่านร่างกาย ผ่านเสียงทีเ่ ข้าไปสัมผัสกับหู แล้ว
ให้ใจรับรู้วา่ พูดอะไร ใจก็คดิ ตามไป นี่คอื ใจไม่ใช่ร่างกาย เป็ นคนละส่วนกัน เป็ น
เหมือนกับโทรศัพท์มอื ถือ เครื่องโทรศัพท์มอื ถือกับคลืน่ โทรศัพท์ทเ่ี ข้าไปในเครื่องเป็ น
คนละส่วนกัน ถ้าเครื่องโทรศัพท์เสีย ก็เปลีย่ นเครื่องใหม่ได้ คลืน่ โทรศัพท์ไม่ได้เสียตาม
ไปด้วย ฉันใดเมือ่ ร่างกายแตกดับไปแล้ว จิตก็ไปหาร่างใหม่ต่อไปเท่านัน้ เอง ไม่ได้ไป
ไหน จะได้ร่างดีกว่าเก่าหรือไม่ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้าถึงวาระของบุญจะส่งผล
ก็จะทําให้ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ได้ไปเกิดบนสวรรค์ เป็ นเทพเป็ นพรหม เป็ นพระ
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อริยบุคคลขัน้ ต่างๆ เป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ในภพชาติต่อไปก็ได้ เป็ นฐานะที่
เกิดขึ้นจากการทําบุญ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ เมือ่ ถึงวาระ
ทีบ่ ญ
ุ จะส่งผล ก็จะทําให้ได้ไปพบกับสิง่ ทีด่ กี ว่าเก่า ถ้ากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะได้เป็ น
มนุษย์ทม่ี รี ูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่า มีฐานะการเงินการทองดีกว่าเก่า มีสติปญั ญา
ฉลาดแหลมคมกว่าเก่า มีอายุยนื ยาวนานกว่าเก่า ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็ นวาระของ
บาปส่งผล เมือ่ ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย ในชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง เป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ น
เปรตบ้าง เป็ นอสุรกายบ้าง ไปตกนรกบ้าง เป็ นอานิสงส์ผลของการทําบาป เช่นฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ไม่มใี ครห้ามได้
เพราะการกระทําเป็ นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ชนิดใด ก็จะได้ผลชนิดนัน้
ปลูกต้นทุเรียน ก็จะได้ทเุ รียน จะให้เป็ นส้มเป็ นแตงโมไม่ได้ เพราะเหตุและผลเป็ นอย่าง
นัน้ ทําดีทาํ บุญทํากุศล ก็จะได้ดไี ด้สุขได้เจริญ ได้เป็ นมนุษย์ ได้เป็ นเทพ ได้เป็ นพรหม
ได้เป็ นพระอริยเจ้า ทําบาปก็ไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต ไปตกนรก ไปเป็ นผี เป็ นหลัก
กรรม เป็ นกฎแห่งกรรม ไม่มใี ครยับยัง้ ได้ จะยับยัง้ ได้ก็ต่อเมือ่ ไม่กระทําอะไรทัง้ นัน้ ถ้า
ไม่กระทําอะไรก็จะไม่มผี ลอะไรตามมา ถ้าไม่ทาํ บุญ ไม่ทาํ บาปเลย ก็จะไม่มภี พชาติ
ตามมา มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านัน้ ทีล่ ะทัง้ บาปละบุญได้ หลังจากทีไ่ ด้บาํ เพ็ญ
บุญกุศลจนจิตใจสะอาดบริสทุ ธิ์ปราศจากความโลภ ความโกรธแล้ว ก็จะไม่มคี วาม
อยากทีจ่ ะทําอะไรอีกต่อไป เพราะมีความอิม่ มีความพออยู่ในใจ ไม่หวิ ไม่อยาก ไม่
ต้องการอะไร ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําอะไรอีกต่อไป ไม่ตอ้ งทําความดี เพราะทําไปก็
ไม่ได้มากกว่าเดิม เหมือนกับนํา้ ทีเ่ ต็มแก้วแล้ว ต่อให้เติมนํา้ เข้าไปอีกมากน้อยเพียงไร
นํา้ ในแก้วก็จะมีแค่เพียงเต็มแก้วเท่านัน้ ไม่สามารถมีมากกว่านัน้ ไปได้ เทเข้าไปอีกนํา้ ก็
ต้องล้นไหลออกมา ฉันใดจิตใจของผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั ธิ รรม จนบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ น
พระอรหันต์แล้ว จิตใจจะเต็มเปี่ ยมด้วยบรมสุข มีแต่ความสุข ไม่มคี วามทุกข์ มีแต่
ความอิม่ ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามกระหาย เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ทําบุญอีกต่อไป ส่วนบาปนัน้ ก็ไม่ทาํ อยู่แล้ว เพราะคนทีม่ ปี ญั ญาย่อมรู้แก่ใจว่า เมือ่ ทํา
บาปแล้วเป็ นอย่างไร
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คนทีย่ งั ไม่บรรลุจะไม่รู้ทว่ี า่ ไม่ตอ้ งทําบุญไปตลอด เพราะบุญก็มจี ดุ อิม่ ตัวเหมือนกัน เมือ่
ทําจนเต็มเปี่ ยมอยู่ในใจแล้ว ก็ไม่สามารถทําให้มมี ากไปกว่านัน้ ได้ เหมือนกับรับประทาน
อาหาร เมือ่ รับประทานจนเต็มท้องแล้ว ก็รบั ประทานเข้าไปอีกไม่ได้ ฉันใดก็ฉนั นัน้ เป็ น
จิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านัน้ ทีจ่ ะละได้ทงั้ บาปและบุญ คือไม่ทาํ อะไรอีก
ต่อไป เมือ่ ไม่มกี ารกระทํากรรม ไม่วา่ จะเป็ นบาปหรือเป็ นบุญแล้ว ผลของบาปหรือบุญ
คือการไปเกิดทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ก็จะไม่มตี ามมาอีกต่อไป หลังจากทีร่ ่างกายของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ได้แตกดับไปแล้ว ท่านก็ไม่ไปไหนแล้ว ท่านอยู่ในพระนิพพาน ในจิตทีม่ ี
ความอิม่ มีความสุขเต็มทีแ่ ล้วนัน่ เอง และจะอยู่อย่างนัน้ ไปตลอดอนันตกาล ส่วนจิต
ของพวกเรายังไม่ถงึ จุดอิม่ ตัว ยังมีความหิว มีความกระหาย ก็ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้
ความหิว ความกระหาย ความอยากฉุดลากพาไปทําบาปทํากรรม ถ้ายังอยากจะมีเงินมี
ทอง มีความสุขจากสมบัตขิ ้าวของเงินทอง จากการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
ก็ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้ไปในทางบาป อย่าไปฉ้อโกงลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื เวลาโกรธก็ตอ้ ง
หักห้ามจิตใจ อย่าอาฆาตพยาบาท อย่าไปฆ่าผูอ้ น่ื เพราะต้องไปใช้เวรใช้กรรม ตกนรก
หมกไหม้ ทุกข์ทรมานจิตใจ ถ้าหักห้ามจิตใจไม่ให้ทาํ บาปได้ ภพชาติข ้างหน้าก็จะดีข้นึ ไป
เรื่อยๆ ได้เกิดเป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง เป็ นมนุษย์บา้ งสลับกันไป จนกว่าจิตจะมี
ความอิม่ มีความสุขเต็มที่ ก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป นี่คอื คําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ทีพ่ วก
เราได้ยนิ ได้ฟงั กัน และเป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราจะต้องเอาไปปฏิบตั ิ เพือ่ จะได้มคี วามเห็นที่
ถูกต้อง
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นของเรานัน้ ไม่ใช่เป็ น
ของเราอย่างแท้จริง เป็ นเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ เอง ร่างกายของเราก็เป็ นของเรา
เพียงระยะหนึ่ง พออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ก็ตอ้ งคืนเขาไป อาจจะต้องคืนไปก่อนนัน้ ก็ได้
บางคนอายุเพียงหนึ่งวันก็ตายไปก็มี หนึ่งเดือนตายไปก็มี หนึ่งปี ตายไปก็มี ยีส่ บิ ปี
สามสิบปี สีส่ บิ ปี ตายไปก็มี ไม่แน่นอน เรื่องอายุขยั ของคนเรา แต่เรื่องทีแ่ น่นอนก็คอื
ต้องคืนเขาไปทุกคน พวกเราทุกคนทีอ่ ยู่ในศาลานี้ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืนร่างกายนี้ไปสู่ดนิ
นํา้ ลมไฟ ทีเ่ ป็ นเจ้าของเดิม แต่ใจของเราไม่ได้ไปกับร่างกาย จะไปตามบุญตามกรรม
ต่อไป ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ละเว้นจากการทําบาปทํากรรม เวลา
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ร่างกายแตกดับไป ก็จะไปสู่ทด่ี ี สู่สุคติ เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ แล้วนํามา
สังสอนพวกเรา
่
ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วนําไปปฏิบตั ติ าม ก็จะได้รบั ผลประโยชน์ทด่ี ี
เช่นเดียวกับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีเ่ ชือ่ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
า ทุกสิง่ ทุก
อย่างทีเ่ รามีอยู่น้ ี ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ก็พยายามตัดความยึดติดในร่างกาย ใน
สมบัตติ ่างๆ มีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็สละให้ผูอ้ น่ื หมด แล้วก็
ออกบวช อยู่แบบนักบวช มีเพียงแต่ปจั จัยสีไ่ ว้คอยดูแลรักษาร่างกายเท่านัน้ ส่วนจิตใจ
ก็มธี รรมะทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิเจริญปัญญา ทําจิตใจให้สงบ เพือ่ กําจัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีค่ อยฉุดลากให้ไปทําบุญ ให้ไปทําบาป ให้ไปเวียนว่าย
ตายเกิด ในภพน้อยในภพใหญ่ให้หมดสิ้นไป จนใจสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นนิพพานขึ้นมาแล้ว ใจก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์ ไม่ตอ้ งไป
ทุกข์กบั การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากกัน เหมือนทีพ่ วกเรากําลังทุกข์กนั
อยู่
เวลาทีเ่ ราสูญเสียญาติพน่ี อ้ ง คนทีเ่ รารักไป เราก็รอ้ งห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับกัน
เพราะหลงยึดติดร่างกายของคนนัน้ คนนี้วา่ เป็ นพีน่ อ้ งของเรา เป็ นญาติของเรา แต่ความ
จริงแล้วเขาเป็ นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไรแตกต่างกันเลย ต่างกันตรงที่
ร่างกายมีใจมาครอบครอง จึงทําให้ร่างกายนี้พูดได้ ทําได้ มีความรู้สกึ แต่ผูท้ พ่ี ูด ผูท้ ฟ่ี งั
ผูท้ ม่ี คี วามรู้สกึ นี้ไม่ใช่ร่างกาย เป็ นใจต่างหาก ถ้าร่างกายไม่มใี จเมือ่ ไหร่แล้ว ก็จะไม่รู้สกึ
อะไร จะฟังอะไรไม่ได้ยนิ จะไม่รู้เรื่องอะไรทัง้ สิ้น ลองไปพูดกับคนตายดู ลองไปสะกิด
ร่างกายของคนตายดู เอาเข็มไปทิม่ ร่างกายของคนตายดู จะสะดุงขึ
้ ้นมาหรือไม่ จะไม่มี
ปฏิกริ ิยาตอบโต้เลย เหมือนต้นไม้ เอามีดไปฟันก็จะไม่มอี าการสะดุง้ เพราะไม่มกี ารรับรู้
นัน่ เอง เพราะไม่มผี ูร้ บั รู้ในต้นไม้ ร่างของคนตายก็เหมือนต้นไม้ เพราะไม่มใี จผูร้ บั รู้อยู่
กับร่างกายแล้ว จะเอาไปทําอะไรก็ไม่เดือดร้อน จะเอาไปฝังก็ไม่เดือดร้อน จะเอาไปเผาก็
ไม่เดือดร้อน เพราะใจผูเ้ ป็ นเจ้าของผูค้ รอบครอง ไม่ได้อยู่ในร่างนัน้ แล้ว ได้ออกเดินทาง
ไปสู่ร่างใหม่แล้ว จะได้ร่างอะไรก็ข้นึ อยู่กบั บุญกับกรรมทีท่ าํ ไว้ นี่คอื ความจริงที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้กนั ไม่ให้หลง ไม่ให้ยดึ ไม่ให้ตดิ ไม่ตอ้ งกลัวว่าร่างกายจะ
เป็ นอะไรไป ไม่ตอ้ งเสียดาย ถึงเวลาจะเป็ นอะไรก็ให้เป็ นไป แต่ขณะทีย่ งั อยู่ก็ดูแลรักษา
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กันไป เพราะยังต้องอาศัยร่างกายมาช่วยทําใจให้หลุดพ้นจากความหลง จากความทุกข์
จากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มรี ่างกายก็จะไม่สามารถมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําบุญทํา
ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ ปฏิบตั ธิ รรมได้ เราจึงต้องดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ดี เพือ่ จะได้เอา
มาช่วยเหลือจิตใจให้ได้ปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
อย่าเอาร่างกายไปทําในสิง่ ทีไ่ ร้สาระ ไร้คุณไร้ประโยชน์ ไปสะสมลาภยศสรรเสริญสุข
ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา แต่จะทําให้เราหลง ทําให้มคี วามทุกข์มากยิง่ ขึ้นไป คนเรา
เวลาไม่มเี งินมีทองนัน้ มีความทุกข์นอ้ ยกว่าคนมีเงินมีทอง เพราะคนมีเงินมีทองจะต้อง
กังวลต้องห่วง ต้องดูแลรักษา เวลาสูญเสียไปก็จะต้องทุกข์มาก คนทีไ่ ม่มเี งินมีทองก็ไม่
ต้องมาทุกข์กบั การดูแลรักษา ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ไม่ตอ้ งร้องห่มร้องไห้เสียอก
เสียใจ เพราะไม่มเี งินทีจ่ ะเสียไปนัน่ เอง แต่คนทีม่ กี ลับมีความทุกข์มากกว่าคนไม่มี
ยกเว้นคนทีม่ แี ล้วฉลาด มีแล้วไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หวง มีก็เอามาใช้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ทําบุญทําทาน ให้ผูอ้ น่ื มีความสุข ตนเองก็จะมีความสุข
ตาม อย่างนี้ก็เป็ นประโยชน์ ถ้ารู้จกั ใช้สง่ิ ทีม่ อี ยู่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งชีวติ
ของเราก็จะต้องหมดสิ้นไป เงินทองหามาได้มากน้อยเพียงไร ก็จะกลายเป็ นสมบัตขิ อง
ผูอ้ น่ื ไป แต่ถา้ เอามาทําบุญทําทานก่อน ก็จะเป็ นสมบัตขิ องเรา เป็ นบุญเป็ นกุศลติดตัว
กับใจเราไป เมือ่ ไปเกิดข้างหน้า ก็จะได้ไปเกิดดีกว่าเก่า เพราะบุญกุศลจะทําให้รวยกว่า
เก่าดีกว่าเก่า เราจึงไม่ควรมองข้ามการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มี
อะไรก็อย่ายึดอย่าติด เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากมันไป สิง่ ไหน
จําเป็ นจะต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้ เพือ่ ดูแลรักษาชีวติ ของเรา ส่วนทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นก็อย่าเก็บ
เอาไว้ให้เป็ นภาระทางด้านจิตใจ ให้เกิดความทุกข์ ทําให้เป็ นคนใจแคบ ขาดความเมตตา
ไม่มคี วามสุขกับทรัพย์สมบัตทิ ม่ี อี ยู่ แต่ถา้ เอาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจะมีความสุข อย่าง
วันนี้เราเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระ เราก็มคี วามสุข ความเย็นใจ ความปี ติ
ความภูมใิ จ ถ้าไม่ได้ทาํ เราก็จะไม่มคี วามรู้สกึ แบบนี้
จะมีแต่ความอยากได้เงินทองเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ อยากจะใช้เงินทองไปในทางทีไ่ ม่มี
ประโยชน์ เอาไปเทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย แล้วก็ทาํ ให้อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก เพราะ
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ต้องไปเทีย่ วอีก ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ใหม่อกี เทีย่ วเท่าไหร่ซ้อื มาเท่าไหร่ก็ไม่อม่ิ ไม่พอ
จนเงินทองไม่พอใช้ก็ตอ้ งดิ้นรนหาเงินหาทอง เพือ่ มาเทีย่ วเพือ่ มาซื้อของฟุ่มเฟื อยอีก
ต่างกับการทําบุญ ทําได้มากเท่าไหร่แล้ว จิตใจจะมีความอิม่ มีความพอมากยิง่ ขึ้นไป
เท่านัน้ ทําให้ไม่อยากจะได้อะไร อยู่เฉยๆอยู่ทบ่ี า้ นก็มคี วามสุข เป็ นอานิสงส์จากการทีไ่ ด้
ช่วยเหลือคนอื่น ให้ของให้เงินทองคนอืน่ ทําให้จติ ใจของเรามีความอิม่ ความสุข ความ
พอ ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่อยากไปเทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย เพราะรู้วา่ ไม่มปี ระโยชน์กบั
จิตใจ ไม่ได้ให้ความอิม่ ความสุขกับจิตใจ จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
า
ไม่มอี ะไรเป็ นของเราในโลกนี้ แม้กระทังร่่ างกายก็ไม่ใช่ของเรา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืน
เจ้าของเดิม คือดินนํา้ ลมไฟไป แล้วใจก็จะต้องไปต่อ จะไปสุขไปทุกข์ ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ บาปที่
ได้ทาํ ไว้ ถ้าทําบุญไว้ก็จะไปดี ไปสู่ความสุขความเจริญ ถ้าทําบาปไว้ก็จะไปไม่ดี ไปสู่
ความทุกข์ความวุน่ วายใจ เรามีทางเลือกคือทําดีหรือทําไม่ดี ยึดติดหรือไม่ยดึ ติด ถ้าไม่
ยึดไม่ตดิ เราก็จะสบาย เวลาต้องพลัดพรากจากอะไรไป ก็จะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้า
โศกเสียใจ ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เพราะเรารู้วา่ ของต่างๆทีเ่ รามีอยู่น้ ไี ม่ใช่ของเรา เรายืม
เขามา สักวันหนึ่งเจ้าของก็ตอ้ งมาทวงเอาคืนไป ไม่เห็นต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศก
เสียใจอะไร นี่คอื ประโยชน์ทเ่ี ราจะได้รบั จากการมาวัด มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมปฏิบตั ธิ รรม
จิตใจจะร่มเย็นเป็ นสุข ท่ามกลางความวุน่ วาย ท่ามกลางเหตุการณ์ทเ่ี ลวร้ายต่างๆ จิตใจ
จะผ่านไปได้อย่างราบรื่น อย่างสะดวก อย่างสบายเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้นเลย จึง
ขอให้ท่านทัง้ หลายจงมีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และนําไปปฏิบตั ิ
ให้มากเท่าทีจ่ ะมากได้ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘๙

ศาสนาไม่ได้สอนให้ขอ
๒๘ มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้เรามาวัดเพือ่ มาประกอบคุณงามความดี
สร้างความร่มเย็นเป็ นสุข
ความ
เจริญก้าวหน้า กําจัดความทุกข์ กําจัดภัยอันตรายทัง้ หลาย ไม่ให้เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลาย
ชีวติ จิตใจของเรา เพราะเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ เชื่อ
ว่าความดีความชัว่ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเรา เราจะดีจะชัว่ อยู่ทต่ี วั เรา ไม่มใี คร
สามารถมาเสกมาเป่ าให้เราดีให้เราชัว่ ได้ ถ้าสามารถเสกเป่ าได้แล้ว ไม่มใี ครจะมี
ความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้า พระองค์จะเสกให้พวกเราได้กลายเป็ นพระอรหันต์กนั
ไปหมดเลย จะได้ไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย การเวียนว่ายตาย
เกิดในภพน้อยภพใหญ่ เพราะไม่เป็ นสิง่ ทีด่ เี ลย เกิดแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งมาเจอกับความทุกข์
เจอกับเรื่องราวต่างๆทีไ่ ม่ปรารถนากัน
ถ้าพระพุทธเจ้ามีอาํ นาจเหนือหลักกรรมแล้ว
พระองค์กจ็ ะเสกเป่ าให้พวกเราได้บรรลุถงึ พระนิพพานกัน โดยไม่ตอ้ งทําอะไรเลย แต่
เนื่องจากหลักกรรมอยู่เหนือความสามารถของทุกๆคน ไม่วา่ จะเป็ นพระอริยเจ้า อย่าง
พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลายก็ดี หรือปุถชุ นธรรมดาอย่างพวกเราทัง้ หลายก็ดี
จึงไม่มใี ครสามารถไปห้ามหลักกรรม คือเหตุและผลได้ เหตุก็คอื การกระทําทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ทีพ่ วกเราทํากันอยู่ทกุ วันนี้ แล้วก็ส่งให้เกิดผลตามมา คือความสุข
ความเจริญ ความทุกข์ ความเสื่อมเสีย ไม่มใี ครล้มล้างได้ จะต้องอยู่ภายใต้กฎแห่ง
กรรมนี้ดว้ ยกันทุกคน ทางเดียวทีพ่ ระพุทธเจ้าจะช่วยเหลือพวกเรา ให้สุขให้เจริญได้ ก็
คือสังสอนให้
่
รู้วา่ เหตุทจ่ี ะทําให้เกิดความสุขความเจริญนัน้ เป็ นอย่างไร เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความทุกข์ความเสือ่ มเสียนัน้ เป็ นอย่างไร
เมือ่ รู้แล้วเราจะได้ทาํ แต่เหตุทด่ี ี ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเจริญก้าวหน้า ความร่มเย็นเป็ นสุข
แล้วก็ละเว้นเหตุทจ่ี ะสร้างความทุกข์ สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั เรา มีอยู่เท่านี้ท่ี
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พระพุทธเจ้าจะช่วยเราได้ คือสอนเรา ชี้บอกทางสู่ความดี ความประเสริฐเลิศโลก แต่ไม่
สามารถฉุดดึงลากเราไปได้ หรือเสกเป่ าให้เราได้ เราเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องเป็ นผูเ้ ดินไปเอง
ด้วยการปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ถ้าไม่ทาํ ก็จะไม่มที างทีเ่ ราจะดีได้ จะเจริญ
ได้เลย ต่อให้จดุ ธู ปเทียนบูชากราบไหว้พระพุทธรูป อธิษฐานขอสิง่ ต่างๆ มากน้อย
เพียงไรก็ตาม ก็จะไม่สมั ฤทธิ์ผล เพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ขอ เพราะขอกันไม่ได้
ความสุขความเจริญขอกันไม่ได้ ความไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายใจก็ขอกันไม่ได้ ต้องทํากันเอง
ไม่ยากเย็นอะไรถ้ารู้จกั วิธี
ทุกวันนี้ทเ่ี ราไม่ค่อยได้พบกับความสุขและความเจริญ
เท่าทีค่ วร และยังอยู่ภายใต้อาํ นาจของความทุกข์ของความวุน่ วายใจอยู่ ก็เพราะไม่มี
ความรู้ ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพอ หรือได้ฟงั แล้วแต่ยงั
ไม่สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ เพราะมีสง่ิ คอยฉุดลาก ให้ไปทําตรงกันข้ามกับทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั ิ เช่นไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทัง้ ๕ คือ ๑. เสพสุรายาเมา ๒. เล่น
การพนัน ๓. เทีย่ วกลางคืน ๔. คบคนชัว่ เป็ นมิตร ๕. เกียจคร้าน ถ้ามีอยู่ในผูใ้ ดแล้วก็
จะนําไปสู่ความเสือ่ มความหายนะ เพราะไม่ได้ส่งเสริมคุณงามความดีความสุขและความ
เจริญ ผูท้ ไ่ี ปเกี่ยวข้องกับสิง่ เหล่านี้แล้วชีวติ มีแต่จะปักหัวลงตํา่ ดิง่ ลงไปสู่อบาย ไม่ชา้ ก็
เร็วก็จะต้องไปทําผิดศีลผิดธรรม
เพราะไม่สร้างรายได้มแี ต่สร้างรายจ่าย
เวลาเสพสุรายาเมาก็ตอ้ งเสียเงินเสียทอง
เสียเวลาทํามาหากิน แล้วจะไปเอาเงินทองมาจากทีไ่ หน เมือ่ เสพสุรายาเมาจนเงินทอง
หมดไปแล้ว ก็ยงั เลิกดืม่ ไม่ได้ เพราะติดเป็ นนิสยั ไปแล้ว วันไหนไม่ได้เสพก็จะเกิด
อาการทุรนทุราย ต้องดิ้นรนหามาดืม่ ให้ได้ เมือ่ ไม่มเี งินซื้อก็จะต้องไปลักขโมย เรื่องของ
อบายมุขต่างๆ เป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ ไม่สร้างรายได้สาํ หรับใช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ
คนเราทุกคนเกิดมาต้องมีปจั จัย ๔ เป็ นเครื่องอยู่เครื่องอาศัย ถ้าไม่มที อ่ี ยู่อาศัย ไม่มี
อาหารรับประทาน ไม่มเี สื้อผ้าใส่ ไม่มยี ารักษาโรค ก็จะลําบากลําบน และอาจจะถึงแก่
กรรมไปได้ จึงต้องมีรายได้มาจุนเจือ ก็ตอ้ งมีความขยันหมันเพี
่ ยร ในเบื้องต้นก็ขยัน
ศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆ เป็ นเด็กก็ขยันไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ ไปหาความรู้ เรียน
ให้มากๆ เรียนให้สูง ๆ เพราะยิง่ เรียนได้มากเรียนได้สูงเท่าไร เวลาออกมาทํามาหากิน
หางานหาการ ก็จะได้รายได้ดี ได้งานทีส่ บาย ไม่ตอ้ งเหน็ดเหนื่อย ไม่ตอ้ งใช้กาํ ลังกาย
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ใช้แต่สติปญั ญาความรู้ทไ่ี ด้เรียนมา จะได้มรี ายได้มาก เพือ่ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนหนึ่งก็เอามาดูแลรักษาร่างกาย ซื้ออาหารรับประทาน ซื้อเสื้อผ้าใส่ ซื้อยารักษาโรค
ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ซื้อบ้านพักไว้อยู่อาศัย แต่ตอ้ งรู้จกั ประมาณ ไม่ควรใช้เกินฐานะ เกิน
ความจําเป็ น
เพราะจะเป็ นความฟุ่มเฟื อย
ทีจ่ ะขูดรีดเงินทองทีห่ ามาด้วยความ
ยากลําบาก ให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็จะฉุดลากให้ไปทําในสิง่ ทีเ่ สียหายต่อไป
เวลาใช้เงินใช้ทองจึงต้องรู้จกั ประมาณ
ไม่ควรใช้เกินรายได้ ทีน่ อกจากใช้กบั ปัจจัย ๔ แล้ว ควรแบ่งไว้อีก ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งก็
เก็บไว้เผือ่ วันข้างหน้า เวลาทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทํามาหากินหารายได้ได้ ก็ตอ้ ง
อาศัยเงินส่วนนี้ไว้ดูแล อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทําบุญทําประโยชน์ เพราะชีวติ ของเราไม่ได้
จบเพียงแค่ชาติน้ เี ท่านัน้ ยังต้องดําเนินต่อไปอีก หลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว ใจของเรา
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็จะต้องไปเกิดใหม่ ไปเกิดสูงเกิดตํา่ ก็อยู่ทก่ี ารกระทําของเราใน
ปัจจุบนั นี้ ทําบาปหรือทําบุญ ถ้าทําบาปก็ตอ้ งไปเกิดทีต่ าํ ่ ถ้าทําบุญเราก็ไปเกิดทีส่ ูง มี
ฐานะทีด่ กี ว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิม มีเงินทองมากมายกว่าเดิม มี
สติปญั ญาฉลาดรู้มากกว่าเดิม เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาหลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว ถ้า
อยากจะมีทรัพย์ มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ก็ตอ้ งทําบุญให้ทาน มีเงินทองอย่าหวงอย่าเก็บ
ไว้ อย่าเอาไปใช้กบั ของทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ เช่นเอาไปดืม่ สุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ ว
กลางคืน ไม่เกิดประโยชน์ทงั้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั ก็จะดูดทรัพย์สมบัติ
เงินทองทีม่ อี ยู่ให้หดหายไป แล้วก็จะต้องไปทําบาปทํากรรมต่อไป ในอนาคตก็จะไม่มี
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง รูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามกว่าเดิม รอเราอยู่ข ้างหน้า แต่ถา้
เอาเงินส่วนทีเ่ ก็บไว้เพือ่ ทําบุญมาช่วยเหลือผูอ้ น่ื มาสงเคราะห์ผูอ้ น่ื ก็เหมือนกับเอาเงิน
ไปฝากในธนาคารบุญ ทีเ่ ราจะเบิกได้ในภพหน้าชาติหน้า พอไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า ก็
จะมีเงินมีทองรอเราอยู่ ไปเกิดบนกองเงินกองทอง มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิม
ไม่วา่ จะให้ดว้ ยเงินด้วยทองก็ดี ให้กาํ ลังจิตกําลังใจก็ดี ให้ธรรมะเพือ่ ให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็ดี ให้วชิ าความรู้ก็ดี เป็ นการให้ทงั้ สิ้นเรียกว่าทาน
แปลว่าให้ ไม่ได้หมายความว่าเวลาให้กบั ฆราวาสจะเป็ นทาน ให้กบั พระจะเป็ นบุญ จะ
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ให้กบั พระหรือให้กบั ฆราวาสก็เป็ นทานเหมือนกัน บุญคือผลทีเ่ กิดจากการให้ เมือ่ ให้แล้ว
ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นก็คอื บุญ คือความสุขใจ ไม่วา่ จะให้กบั พระก็ดี ให้กบั ฆราวาสก็ดี ก็เป็ น
บุญเหมือนกัน ประโยชน์อาจจะมีมากน้อยต่างกันไป ให้กบั ฆราวาสกับให้กบั พระ
ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึ้นตามมาไม่เท่ากัน ให้กบั คนไม่ดปี ระโยชน์จะน้อยกว่าให้กบั คนดี
เพราะคนดีย่อมทําประโยชน์มากกว่าคนไม่ดนี นั ่ เอง คนไม่ดนี อกจากไม่ทาํ ประโยชน์แล้ว
ยังสร้างความวุน่ วายให้กบั ผูอ้ น่ื อีก เช่นคนเสพสุรายาเมากับคนไม่เสพสุรายาเมา ถ้าให้
เงินไป คนหนึ่งก็จะซื้อสุราดืม่ แล้วก็เกิดอาการมึนเมา แล้วก็ออกไปอาละวาด สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ชาวบ้าน ให้กบั คนทีไ่ ม่ดม่ื ทีม่ คี วามขยัน ชอบทํางานทําการ ทํา
ความสะอาด ก็จะไปทําประโยชน์ เห็นสถานทีใ่ ดสกปรกก็จะทําความสะอาด ไม่วา่ จะอยู่
ทีไ่ หน ถ้าเป็ นคนรักความสะอาด ชอบทําความสะอาด ก็จะทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆ นี่
คือความแตกต่างระหว่างการให้คนดีกบั คนไม่ดี นอกจากเป็ นบุญแล้วยังมีประโยชน์หรือ
มีโทษตามมาด้วย ช่วยคนไม่ดกี ็ช่วยให้เขาไปสร้างความวุน่ วาย สร้างความเดือดร้อน
ให้กบั ผูอ้ น่ื เช่นช่วยโจรผูร้ า้ ยเป็ นต้น ช่วยไม่ให้ถูกตํารวจจับ พอเผลอเขาก็อาจจะฆ่าเรา
ได้ เหมือนกับช่วยงูพษิ ถ้าไม่ระมัดระวังก็จะกัดเราได้ การให้หรือการช่วยเหลือผูอ้ น่ื จึงมี
ผลแตกต่างกัน ถ้าช่วยคนดีประโยชน์สุขก็จะเกิดตามมา
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่า ถ้าช่วยคนธรรมดาจะได้ประโยชน์ ๑ เท่า ช่วยพระภิกษุ
จะได้ประโยชน์สบิ เท่า ช่วยพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันจะได้รอ้ ยเท่า พระสกิทาคามีได้
พันเท่า พระอนาคามีได้หมืน่ เท่า พระอรหันต์ได้แสนเท่า พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ล ้านเท่า
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็ นพันล้านเท่า
นี้คอื ความแตกต่างของมนุษย์
ความสามารถทีจ่ ะทําประโยชน์ให้กบั โลกได้ ไม่มใี ครจะทําประโยชน์ได้มากเท่ากับพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูต้ รัสรูโ้ ดยชอบด้วยตนเอง แล้วประกาศพระธรรมคําสอน
ให้กบั สัตว์โลก เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเ่ รากราบไหว้กันอยู่น้ ี หลังจากทีไ่ ด้
ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ไม่ได้เก็บธรรมไว้เฉยๆ ถ้าเก็บไว้เฉยๆก็จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกันคือ ๑. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ๒. พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า ทีห่ ลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วก็ไม่ประกาศสอนผูอ้ น่ื ไม่สอนเรื่องมรรคผล
นิพพาน เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ ไม่สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ทรงอยู่
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เฉยๆเงียบๆ ไม่ทราบเป็ นเพราะอะไร อาจจะเป็ นเพราะคนทีจ่ ะฟังไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะ
เข้าถึงได้ก็ได้ เพราะอยู่ในยุคมืด ทีม่ แี ต่ความมืดบอดมีแต่ความหลงใหล กับการ
แสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แสวงหาลาภยศสรรเสริญ คนเหล่านี้จะ
ไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เห็น
ว่าสอนไปก็ไร้ประโยชน์ เสียเวลาก็เลยไม่สงั ่ ไม่สอน
พระพุทธเจ้าของเราหลังจากทีท่ รงตรัสรู้ใหม่ๆ ก็มคี วามรู้สกึ อย่างนัน้ เหมือนกัน ว่าสิ่งที่
ได้ทรงตรัสรู้นนั้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมากสําหรับมนุษย์ทวๆไปจะชื
ั่
่นชมยินดีได้ จะไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้ เพราะสอนตรงกันข้ามกับความอยาก ความปรารถนาของมนุษย์ เพราะ
มนุษย์ทกุ คนมีความอยากจะรํา่ รวย มีตาํ แหน่งมีฐานะสูงๆ มีบริษทั บริวาร มีคน
สรรเสริญเยินยอยกย่อง นับถือเคารพบูชาทัง้ นัน้ ไม่มใี ครอยากจะยากจนตํา่ ต้อย ไม่มี
ความสามารถหาความสุขจากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ได้ เช่นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ที่
ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าไปสู่ใจ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนากันทัง้ นัน้
กลับทรงสังสอนไม่
่
ให้แสวงหาสิง่ เหล่านี้ ให้แสวงหาความดีงาม ด้วยการเสียสละ มีเงินมี
ทองแทนทีจ่ ะเอาไปซื้อข้าวซื้อของมาใช้มากิน มาให้ความสุขกับตน ก็ให้เอาไปแจกจ่าย
ไปสงเคราะห์ ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็จะเป็ นสิง่ ทีย่ ากสําหรับคนทัวไปจะทํ
่
าได้ ในเบื้องต้นจึง
ทรงมีความรู้สกึ ท้อแท้ไม่อยากจะสังสอน
่
แต่หลังจากนัน้ ไม่นานท้าวมหาพรหมก็ได้มา
อาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลก ขอให้พจิ ารณาว่าสัตว์โลกก็มอี ยู่
หลายระดับด้วยกัน เป็ นเหมือนกับบัว ๔ เหล่า พวกทีเ่ ป็ นคนดีมากๆก็มี ดีปานกลางก็มี
ดีนอ้ ยก็มี และไม่ดกี ็มี ก็แบ่งเป็ น ๔ พวกด้วยกัน จึงอยากให้ทรงช่วยเหลือคนดี คนที่
ชอบทําบุญทําทาน รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เมือ่ เป็ นดังนัน้
พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงถอดพระทัย แต่ทรงตัดสินพระทัยทีจ่ ะประกาศสอนพระศาสนา
ให้กบั สัตว์โลก
ในเบื้องต้นทรงมุง่ ไปสอนพวกทีเ่ ก่งทีด่ ที ส่ี ุดก่อน คือพวกนักบวชทัง้ หลาย เช่นพระปัญจ
วัคคียท์ งั้ ๕ ทีเ่ ป็ นนักบวช ทีเ่ คยติดตามพระพุทธเจ้า หลังจากนัน้ ก็สงสอนนั
ั่
กบวชใน
ลัทธิอน่ื ๆ ก็ปรากฏมีผูส้ ามารถนําเอาไปปฏิบตั ิ และบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้เป็ นจํานวน
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มากหลังจากนัน้ ก็ได้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้า ในการเผยแผ่พระธรรมคําสอนมาอยู่เรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบนั นี้ พระพุทธศาสนาจึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะความสามารถของ
พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว ถ้าทรงตัดสินพระทัยไม่ประกาศพระศาสนาแล้ว ก็จะไม่มี
พระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกในขณะนี้เลย นี่คอื ความสามารถของคนๆเดียว ที่
สามารถช่วยเหลือสัตว์โลกให้พน้ ทุกข์ได้ เป็ นจํานวนมากมายก่ายกอง ดังนัน้ การทีเ่ รา
เลือกทําบุญกับบุคคล จึงเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ไม่เสียหายตรงไหน เพราะต้องเล็งถึง
ประโยชน์สุขทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา แต่ก็ไม่ได้ให้เราไร้ความปรานี ถ้าเดือดร้อนจริงๆ เช่นไม่
มีอาหารรับประทาน ไม่มยี ารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงแม้จะเป็ นคนไม่ดหี รือเป็ นคน
เลวก็ตาม ก็ตอ้ งให้ความช่วยเหลือ เพราะเป็ นหลักของมนุษยธรรม เช่นเวลา ตํารวจไป
จับผูร้ า้ ย แล้วเกิดการต่อสูก้ นั จนผูร้ า้ ยบาดเจ็บ ตํารวจก็ตอ้ งเอาไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ก่อนให้หายดี แล้วจึงค่อยจับไปลงโทษต่อไป การช่วยเหลือกันในเรื่องทีจ่ าํ เป็ น คือเรื่อง
ปัจจัย ๔ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นคนดีหรือไม่ดหี รือแม้แต่เดรัจฉาน ก็ตอ้ งช่วยเหลือกัน เวลาเห็น
สุนขั ไม่มอี าหารรับประทาน มาขออาศัยอยู่ ก็ไม่ควรขับไล่ไสส่ง พอจะเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไป
ปล่อยให้อยู่อาศัยไป อย่างนี้ก็เป็ นบุญเป็ นกุศลเหมือนกัน
บุญคือความสุขใจ แต่ประโยชน์ทจ่ี ะได้จากสุนขั ก็อาจจะไม่มากเท่ากับมนุษย์ แต่สนุ ขั
บางตัวก็ยงั ดีกว่ามนุษย์บางคน สุนขั ยังช่วยเห่ายังช่วยเฝ้ าบ้านให้ แต่คนบางคนแทนทีจ่ ะ
เฝ้ าบ้านให้ กลับขนข้าวของออกไปจากบ้านช่องจนหมดก็มี เพราะฉะนัน้ เวลาจะ
ช่วยเหลือใคร สงเคราะห์ใคร ก็ตอ้ งรู้จกั เลือก เลือกคนดีทจ่ี ะทําคุณทําประโยชน์ให้กบั
เรา ให้กบั สังคม ให้กบั ตัวเขาเอง ถ้าไปช่วยคนไม่ดี ก็จะช่วยให้เขาสร้างปัญหา สร้าง
ความวุน่ วาย สร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา ให้กบั ผูอ้ น่ื ให้กบั ตัวเขาเอง นี้คอื
ความหมายของการให้ทาน ให้แล้วก็เป็ นบุญ คือจิตใจมีความสุข ไม่วา่ จะให้ใครก็ตาม
ได้บญ
ุ เท่ากัน มีความสุขใจเหมือนกัน ให้สุนขั ก็มคี วามสุข ให้มนุษย์ก็มคี วามสุข ให้พระ
ก็มคี วามสุข เป็ นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ เป็ นอาหารของจิตใจ ทําให้มคี วามอิม่ เอิบใจ มี
ความภูมใิ จ ความสุขคือบุญนี้เหมือนกัน ไม่วา่ จะทํากับใคร แต่อาจจะมีมากหรือน้อย
ต่างกัน อยู่ทค่ี วามบริสุทธิ์ใจ ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คือไม่หวัง
ผลตอบแทนจากผูร้ บั เลย ก็จะได้ความสุข ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ได้เต็มที่ ถ้าอยากให้ผูร้ บั ทํา
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อะไรตอบแทน เช่นให้ยกมือไหว้ ให้ขอบใจ ให้ทาํ อะไรสักอย่าง ถ้าไม่ทาํ ตามทีต่ อ้ งการ
ก็จะไม่สุขใจ จะเสียใจแทน อย่างนี้ไม่เป็ นการทําบุญ เพราะการทําบุญต้องไม่หวัง
ผลตอบแทนจากผูร้ บั เลย เช่นการทําบุญปิ ดทองหลังพระเป็ นต้น ไม่ตอ้ งให้ผูอ้ น่ื รู้วา่ ได้
ทําบุญ ได้ถวายเงิน ได้สร้างกุฏิ ได้สร้างแท็งค์นาํ้ ไม่ตอ้ งเขียนชื่อประกาศให้ผูอ้ น่ื รู้
เพราะถ้าอยากให้คนอืน่ รู้ก็แสดงว่าไม่บริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าชื่อทีเ่ ขียนไว้เกิด
จางหายไป เวลาเราเห็นก็จะไม่สุขใจ ก็ตอ้ งเขียนขึ้นมาใหม่อกี
แต่ถา้ ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่สนใจว่าใครจะรู้หรือไม่ก็ตาม จะมีความสุขทุกครัง้ ที่
คิดถึงหรือมองเห็นสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ เช่นเคยสร้างกุฏไิ ว้เวลาผ่านมามองเห็นกุฏนิ นั้ ก็จะมี
ความสุขใจ คนอืน่ จะไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไร เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราได้ทาํ ความดี
ไว้ นี้คอื ความหมายของการทําบุญให้ทาน ทานเป็ นการกระทํา เป็ นเหตุ บุญเป็ นผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในจิตในใจ ส่วนประโยชน์เป็ นผลที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลทีเ่ ราได้ช่วยเหลือ ช่วยคน
ดีเขาก็จะไปทําความดีต่อ สร้างประโยชน์ ความร่มเย็นเป็ นสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ทีจ่ ะ
ย้อนกลับมาหาเราอีกทีหนึ่ง ถ้าช่วยคนไม่ดเี ขาก็จะไปสร้างความเดือดร้อนวุน่ วายให้กบั
สังคม ทีจ่ ะย้อนกลับมาหาเราอีกทีหนึ่ง นี้คอื เรื่องของการทําบุญกับบุคคลทีม่ คี วาม
แตกต่างกัน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรทํากันอยู่เสมอ เพราะจะทําให้จิตใจของเรามีความร่มเย็น
เป็ นสุข เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง เมือ่ ตายไปแล้วจะได้มสี ง่ิ ทีด่ งี ามรอเราอยู่ มีเงินทอง
มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิม ถ้าอยากจะเกิดเป็ นมนุษย์ ก็ตอ้ งทําบุญอีกระดับหนึ่งคือ
รักษาศีล ๕ เพราะถ้าให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รกั ษาศีล ๕ เวลาไปเกิดใหม่ ถึงแม้จะได้
เกิดบนกองเงินกองทอง มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่จะไม่ได้ร่างของมนุษย์ เช่นไปเกิด
เป็ นสุนขั ทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม มีคนมีเงินมีทองซื้อเอาไปเลี้ยง ให้อยู่อย่างสุขสบาย
อยู่อย่างลูกเศรษฐี แต่ไม่ได้เป็ นมนุษย์เพราะไม่ได้รกั ษาศีล ๕ จึงต้องไปเกิดเป็ นสุนขั ถ้า
อยากจะเกิดเป็ นลูกของมนุษย์ เป็ นลูกของเศรษฐี มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ก็ตอ้ งรักษา
ศีล ๕ ไปด้วย ต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูด
ปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เพราะศีลเป็ นเหตุทจ่ี ะพาให้ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ น
พรหมตามลําดับต่อไป
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ถ้าอยากจะเป็ นเทพก็ตอ้ งทําบุญให้ทานให้มากๆ ต้องมีหริ ิโอตตัปปะ ความละอายและ
กลัวบาป ถ้าไหว้พระสวดมนต์ ทําจิตใจให้สงบ นัง่ ทําสมาธิดว้ ย ก็จะได้ไปเกิดเป็ นพรหม
ถ้าอยากจะเป็ นพระอริยเจ้า เป็ นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
ก็ตอ้ งเจริญปัญญาด้วย นัง่ สมาธิก็คอื ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการสวดมนต์ไปเรื่อยๆ ไม่ให้
คิดเรื่องอะไร ให้อยู่กบั บทสวดมนต์ หรือจะบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆก็ได้ อย่าไปคิด
อะไร ให้อยู่กบั พุทโธๆไป จนจิตสงบตัวลงรวมเป็ นหนึ่ง ก็จะมีความสุขเย็นสบาย
ความคิดต่างๆจะหายไปชัว่ คราว ในขณะนัน้ เหมือนกับไม่มอี ะไรอยู่ในโลกนี้เลย มีแต่จติ
อยู่ตามลําพัง ไม่วุน่ วายกังวลกับเรื่องราวต่างๆ พอถอนออกมาก็ตอ้ งเจริญปัญญา ปลง
อนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนมีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่
แล้วดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มอี ะไรอยู่ไปตลอด ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี ของผูอ้ น่ื ก็
ดี เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ถ้าพิจารณาปลงอยู่เรื่อยๆ
แล้ว จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะปล่อยวาง เวลาเกิดการพลัดพรากจากกัน ก็จะไม่เสียอกเสียใจ
ไม่เศร้าโศก กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะใจไม่ยดึ ไม่ตดิ ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว ทํา
ให้ไม่หวาดผวาเศร้าโศกเสียใจ แต่ถา้ ไม่รู้จกั ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่คอยเตือนตน
อยู่เรื่อยๆ ว่าสักวันหนึ่งสิง่ ทีเ่ รารักก็ตอ้ งจากเราไป คนทีเ่ รารักก็ตอ้ งจากเราไป หรือเราก็
ต้องจากเขาไปเป็ นธรรมดา ไม่ชา้ ก็เร็ว เมือ่ ทําความเข้าใจแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้
เพราะใจไม่ได้เป็ นอะไร ไม่ได้มอี ะไรเลย เป็ นเพียงผูค้ รอบครองชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่า
นัน้ เอง
ร่างกายกับใจก็เป็ นคนละส่วนกัน เหมือนกับรถยนต์กบั คนขับ เวลารถพังไป คนขับ
ไม่ได้พงั ไปกับรถ คนขับก็ไปหารถคันใหม่ได้ ใจของเราก็เป็ นอย่างนัน้ เวลาร่างกาย
แตกดับไป ใจก็ไปหาร่างใหม่ เวลาภรรยาหรือสามีตายจากไป เราก็ไปหาภรรยาใหม่หา
สามีใหม่ได้ เวลาลูกตายไป ก็มลี ูกใหม่ได้ จึงไม่ตอ้ งไปตื่นเต้นหวาดกลัว ถ้าปลงอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
ไม่กงั วลหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะบรรลุเป็ นพระโสดาบันบ้าง พระสกิทาคามีบา้ ง
พระอนาคามีบา้ ง พระอรหันต์บา้ ง ขึ้นอยู่วา่ จะปลงได้มากน้อยเพียงไร จะตัดได้มากน้อย
เพียงไร ถ้าตัดได้หมดก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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เป็ นผลทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญ
จากการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าไม่สามารถเสกเป่ าให้เราเป็ นได้ แต่พวกเราสามารถเสกเป่ าให้เราเป็ นได้ ด้วย
การปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า เริ่มตัง้ แต่การทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา นัง่ สมาธิ ไหว้
พระสวดมนต์ เจริญปัญญา ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ รับรองได้วา่ ความสุข
และความเจริญจะเป็ นผลทีต่ ามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอน อย่างสมํา่ เสมอ อย่างมันใจ
่ ไม่ทอ้ แท้ ไม่หยุดยัง้ ให้ท่านนําไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๐

ความจริงที่ประเสริฐ
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

คนเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ก็ตอ้ งมีปญั ญาความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ซึง่ ต่างจากความรู้ทางโลก ทีถ่ งึ แม้จะมีมากน้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้
ต่างกับความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความรู้ทางธรรม ทีด่ บั ความทุกข์ใจได้ เพราะผูส้ อน
คือพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้สจั จธรรมความจริงเกี่ยวกับความสุขและ
ความทุกข์ คือพระอริยสัจ ๔ ความจริงทีป่ ระเสริฐ ๔ ประการ เป็ นความจริงทีต่ ายตัว
ไม่เปลีย่ นแปลงไปตามกาลตามเวลา เป็ นจริงในสมัยพระพุทธเจ้า ก็จะเป็ นจริงในสมัยนี้
เป็ นจริงกับทุกสัตว์ทกุ บุคคล ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นเดรัจฉาน เป็ น
เปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก ก็อยู่ภายใต้กฎความจริงนี้ดว้ ยกันทัง้ หมด ความจริง
ทัง้ ๔ ประการนี้มสี องส่วนด้วยกัน แบ่งเป็ นฝ่ ายผูกและฝ่ ายแก้ ฝ่ ายผูกก็มอี ยู่สองคือ
ทุกข์และสมุทยั ฝ่ ายแก้ก็มอี ยู่สองคือนิ โรธและมรรค สมุทยั เป็ นต้นเหตุของความทุกข์
ทีเ่ กิดจากความหลงยึดติดในสิง่ ต่างๆ ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา เมือ่ มีความหลงก็จะมี
อุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ มีตณ
ั หาความอยาก ซึง่ เป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ อยากได้สง่ิ นัน้ อยากได้สง่ิ นี้ อยากจะเป็ นอย่างนัน้ อยากจะเป็ นอย่างนี้ พอเกิดความ
อยากใจก็ไม่สงบ เมือ่ ได้มาก็ดใี จแล้วก็อยากมีเพิม่ ขึ้นไปอีก ถ้าไม่ได้ก็เสียอกเสียใจ ซึง่
เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เวลาไม่ได้ก็เสียใจ เวลาได้มาก็ดใี จ อยากจะได้อกี ก็ตอ้ งไปหาอีก
ถ้าหาไม่ได้ก็ทกุ ข์อกี ถ้าหาได้ก็ดใี จก็หาอีก ก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เป็ น
สัจจธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น เห็นทัง้ เหตุทก่ี ่อทุกข์และวิธีดบั ทุกข์ เห็นทัง้ ฝ่ าย
ผูกและฝ่ ายแก้ ฝ่ ายผูกก็คอื สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ คือตัณหาความอยากทัง้ ๓
ได้แก่ ๑. กามตัณหาความอยากในกาม ๒. ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็ น ๓.
วิภวตัณหาความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
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เมือ่ มีความอยากเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ใจอยู่น่ิงเฉยไม่ได้ ต้องดิ้นรนกวัดแกว่ง
ไปตามความอยาก นี่คอื ฝ่ ายผูก ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ ฝ่ ายแก้เรียกว่านิโรธและ
มรรค มรรคเป็ นผูด้ าํ เนินการ ผลของมรรคก็คอื นิโรธความดับของทุกข์ ทีม่ ปี รากฏอยู่
เรื่อยๆภายในใจของเรา เดีย๋ วทุกข์เดีย๋ วสุข พอทุกข์ปรากฏขึ้นมาเดีย๋ วก็หายไป ส่วน
ใหญ่ไม่ได้หายไปเพราะมรรค แต่หายไปเพราะได้สมความปรารถนา แต่จะไม่หายไปนาน
เดีย๋ วก็จะกลับมาอีก เพราะเวลาได้แล้วก็เกิดความดีใจ อยากจะได้อกี ก็ตอ้ งทุกข์อกี
หรืออยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์อกี แล้วก็ทนทุกข์ไปจนกว่าจะหมดแรงหายไปเอง
แล้วก็ไปอยากใหม่อกี ก็ทกุ ข์ซาํ้ ซากอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถา้ ใช้มรรคเป็ นเครื่องดับทุกข์
แล้ว ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก เช่นถ้าเห็นว่าความอยากสูบบุหรี่เป็ นความทุกข์ ทําให้อยู่
เฉยๆไม่ได้ เวลาอยากสูบจะรู้สกึ อึดอัดใจหงุดหงิดใจ ก็ตอ้ งไปหามาสูบ พอสูบได้มวน
หนึ่ง ความอึดอัดใจหงุดหงิดใจ ก็สงบตัวไประยะหนึ่ง แล้วเดีย๋ วความอยากก็ฟ้ ื น
กลับคืนมาใหม่ ก็ตอ้ งหงุดหงิดใจอีก ต้องสูบอีก ก็จะเป็ นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มที ่ี
สิ้นสุด ถ้าใช้มรรคคือสติปญั ญา พิจารณาเห็นว่าเป็ นวงจรอุบาทว์ ไม่ได้ให้ความสุข
ไม่ได้กาํ จัดความทุกข์ ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการละสมุทยั คือความอยากทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ ถ้าละความอยากได้ ก็จะไม่ทกุ ข์ ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะสูบบุหรี่ ก็ฝืน ก็อด ก็ทนไว้
ปล่อยให้หงุดหงิดใจไปสักระยะหนึ่ง พอผ่านไปแล้วความอยากก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ จน
หายไปหมด เวลาเห็นบุหรี่ก็จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะเห็นโทษและได้ฝืนความอยากสูบแล้ว
เห็นว่าเป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นสุข ก็จะสามารถดับความอยากบุหรี่ได้อย่างถาวร นี่คอื วิธดี บั
ทุกข์ดว้ ยมรรค
มรรคมีสติปญั ญาเป็ นหัวหอก สนับสนุนด้วยสมาธิ ด้วยศีล ด้วยทาน ถ้าทําบุญทําทาน
รักษาศีลแล้วก็นงั ่ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบให้นิ่งได้ เวลาเห็นอะไรเป็ นโทษ เช่นเห็นการสูบ
บุหรี่เป็ นโทษ ก็จะหยุดสูบได้ แต่ทย่ี งั หยุดสูบไม่ได้ ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ เป็ นโทษ เพราะใจไม่มี
กําลัง ไม่มสี มาธิ เราจึงต้องฝึ กสมาธิ ทําจิตใจให้สงบให้น่งิ ไม่ให้คดิ อะไรให้ได้ ให้น่งิ อยู่
เฉยๆได้นานๆ ส่วนใหญ่จะอยู่เฉยๆไม่ได้กนั ให้นงั ่ นิ่งๆสักห้านาทีสบิ นาทีกร็ ู้สกึ อึดอัดใจ
แล้ว ต้องหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาทํา ให้นงั ่ เฉยๆไม่ให้คดิ อะไร ไม่ให้พูด ไม่ให้อ่าน ไม่ให้ดู
ไม่ให้ฟงั อะไร จะรู้สกึ หงุดหงิดใจขึ้นมาทันที เพราะใจไม่เป็ นสมาธิ ไม่ตงั้ มัน่ เมือ่ ไม่มี
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สมาธิแล้ว จะหยุดการกระทําของใจก็หยุดยาก จะหยุดตัณหาความอยากก็หยุดยาก
เพราะตัณหาความอยากก็เป็ นการกระทําของใจ จึงต้องมีทงั้ สองส่วนทีจ่ ะช่วยการกําจัด
ความอยากต่างๆ คือต้องมีปญั ญาให้รู้วา่ ความอยากนัน้ เป็ นโทษ เป็ นทุกข์ไม่ได้เป็ นสุข
ไม่ได้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ อยากจะได้อะไรมากน้อยเพียงไร พอได้มาแล้วก็ไม่มี
ความหมายอะไร ก็อยากจะได้อย่างอืน่ อีกไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ไม่มคี วามอิม่ ไม่มี
ความพอ ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเป็ นอย่างนี้ ก็ตอ้ งหยุดมันให้ได้ จะหยุดได้ก็ตอ้ งมี
เครื่องมือทีจ่ ะช่วยหยุด คือปัญญาและสมาธิน้ เี อง เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็รู้วา่ อะไรดี
อะไรไม่ดี แต่ยงั เลิกไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลังจะเลิก จึงต้องสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้น คือนัง่
สมาธิ ทําจิตใจให้สงบให้น่ิง ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ
วิธีฝึกในเบื้องต้นก็บริกรรมพุทโธๆไป ถ้าไม่สามารถอยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆได้ ก็สวด
มนต์ไปภายในใจ ไม่ตอ้ งออกเสียง นัง่ ขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตัง้
ตัวให้ตรง หลับตา แล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจ สวดบททีจ่ าํ ได้ จะสัน้ หรือยาวก็ไม่สาํ คัญ
บทไหนก็ได้ เพือ่ ใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สวดซํา้ ไปเรื่อยๆ เพือ่ จะได้ไม่ไปคิดเรื่อง
ต่างๆ ถ้าเผลอไปคิดก็ตอ้ งดึงกลับมาทีบ่ ทสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆจนสงบสบาย หรือ
อยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดดู ว่าจะไปคิดเรื่องอะไรหรือเปล่า ถ้ายังคิดอยู่ก็บริกรรมพุท
โธๆไปต่อ เพือ่ จะได้ไม่คดิ เป้ าหมายของการทําสมาธิก็คอื ทําจิตให้รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ น
เอกัคคตารมณ์ ทีจ่ ะเป็ นเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหว เวลาจิตรวมลงจะวูบลงไป แล้ว
ก็จะนิ่งสงบ ไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆทีม่ าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ จะตัง้ อยู่ในความสงบ มี
ความสุข มีปีติ มีความอิม่ มีความพอ มีอุเบกขาความวางเฉย ถ้าสามารถทําจิตให้ไปถึง
จุดนัน้ ได้แล้ว เวลาพิจารณาอะไร แล้วเห็นว่าเป็ นโทษเป็ นทุกข์ ไม่มคี ุณ ไม่มปี ระโยชน์
ก็จะเลิกได้อย่างง่ายดาย เช่นเห็นการสูบบุหรี่มแี ต่โทษไม่มปี ระโยชน์ ก็จะเลิกได้ เห็น
การเสพสุรายาเมาเป็ นโทษ ก็จะเลิกได้ เห็นการทําผิดศีลผิดธรรม ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็จะเลิกได้ จะตัง้ มันอยู
่ ่ในศีล ๕ จะรู้วา่ สุข
ทุกข์เกิดจากการกระทํา ถ้าทําผิดศีลผิดธรรมก็จะนํามาซึง่ ความทุกข์และความเสือ่ มเสีย
ก็จะไม่ทาํ อีกต่อไป นี่คอื ฐานะของพระโสดาบัน เห็นหลักของกรรมอย่างชัดเจน เห็นว่า
ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ สามารถหยุดการทําชัว่ ทําบาปได้ ก็จะบรรลุเป็ นพระโสดาบัน ไม่
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สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่ เพราะเห็นพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ปรากฏขึ้นมาในใจแล้ว เห็นความสุขทีแ่ ท้จริงว่าอยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ทต่ี รงไหน
ไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก ไม่ได้อยู่กบั คนใดคนหนึ่ง ไม่ได้อยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง แต่อยู่ทค่ี วาม
สงบของใจ อยู่ทก่ี ารละความอยากต่างๆ นี่คอื พระอริยบุคคลขัน้ แรก
เมือ่ ปฏิบตั ติ ่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ กําจัดความอยากต่างๆทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ให้หมดไป เมือ่ หมดไปแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา
บรรลุถงึ พระนิ พพาน ไม่ตอ้ งไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เกิดขึ้นจากการเข้าใจ ในหลัก
สัจจธรรมความจริง ๔ ประการคือ ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค นี้เอง ถ้ารู้วา่ ทุกข์ใจเกิด
จากความอยาก การดับทุกข์หรือความสุขในใจ ก็ตอ้ งเกิดจากการดับความอยาก ด้วย
การปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนาปัญญา พิจารณาให้
เห็นว่าสิง่ ต่างๆทีใ่ จไปหลงยึดติด ว่าเป็ นเราเป็ นของของเรา เป็ นสุข จีรงั ถาวรนัน้ ไม่ได้
เป็ นอย่างนัน้ ความจริงแล้วมันไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นทุกข์ ไม่จรี งั ถาวร ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รา
มีอยู่ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป ไม่มอี ะไรอยู่กบั เราไปตลอด ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ไม่มี
อะไรให้ความสุขกับเราไปตลอด พอสูญเสียไปแล้ว ก็ให้ความทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้ามีปญั ญาเราก็จะปล่อยวาง ละอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในบุ
่ คคล
ในสิง่ ต่างๆ เพราะเห็นแล้วว่าไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ให้ความสุขอย่างแท้จริง ไม่ใช่สมบัติ
ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา เวลาเขาเป็ นอะไรไปก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา ทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นอย่างนี้ ไม่มอี ะไรอยู่คงเส้นคงวา อยู่กบั เราไปตลอด ทุกอย่างมีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ ความสุขก็เปลีย่ น เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป ความทุกข์ก็ตามมา แล้วก็
ดับไป ความไม่ทกุ ข์ไม่สุขก็ตามมา สลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้
แน่นอน ถ้ายึดติดกับความสุข เวลาความสุขหมดไป ก็จะเสียอกเสียใจ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ
กับความสุข เวลาความสุขหมดไป ก็จะไม่รู้สกึ อะไร จะรู้สกึ เฉยๆ
จะดับความทุกข์ได้ก็ตอ้ งปล่อยวางเวทนาทัง้ สาม ไม่วา่ จะเป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์ หรือไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่อง เวลาความสุขมาก็ไม่ตอ้ งยินดี ไม่ไปยึดไปติด ไม่ไป
อยากให้อยู่ไปตลอด เวลาความทุกข์ปรากฏขึ้นมา ก็ไม่รงั เกียจ ไม่ขบั ไล่ไสส่ง เดีย๋ วก็ดบั
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ไปเอง เหมือนกับความหนาวกับความร้อน มาแล้วเดีย๋ วก็ไป ไม่ตอ้ งไปทําอะไร เพียงแต่
ดูแลรักษาใจและกายให้ดไี ว้ก็พอ เวลาหนาวกายก็หาเสื้อผ้ามาห่ม ใจก็ทาํ ให้เป็ นอุเบกขา
ปล่อยวาง อย่าไปอยากให้ความหนาวหายไป เพราะจะอยากอย่างไรก็ไม่ทาํ ให้หายไปได้
ถ้าอยากให้หนาวต่อไปก็ทาํ ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะความอยากไม่สามารถบังคับให้สิง่
ต่างๆ ให้เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการได้ มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจเท่านัน้ ทางเดียวก็คอื
ต้องรับกับทุกสภาพทีจ่ ะเกิดขึ้น เพราะใจรับได้กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่ถูกกิเลสถูกความ
หลงหลอกให้ไปเลือก ให้ไปยินดีสง่ิ นัน้ ให้ไปรังเกียจสิง่ นี้ พอต้องไปสัมผัสกับสิง่ นัน้ หรือ
สิง่ นี้ ก็จะเกิดความรัก เกิดความชังขึ้นมา แล้วก็เกิดปัญหาตามมา เกิดความทุกข์ตามมา
เพราะรักอะไรก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ อยากจะให้อยู่ไปตลอด แล้วก็มคี วามห่วงมีความ
กังวล กลัวว่าจะไม่อยู่ไปตลอด พอต้องจากกันไป ก็เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ เวลา
ไปสัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็เกิดความรังเกียจ เกิดความวุน่ วายใจ อยู่เฉยไม่ได้ อยากจะ
ให้ผ่านไป อยากจะให้หายไป อยากจะให้หมดไป ดิ้นรนหาวิธีการต่างๆ ยิง่ พยายาม
เท่าไรก็ยง่ิ วุน่ วายใจมากขึ้นไปเท่านัน้ ถ้าสิง่ ทีต่ อ้ งการให้หายไปไม่ยอมหายไป แต่ถา้ ทําใจ
ให้เฉยเป็ นอุเบกขากับทุกสภาพแล้ว ใจก็จะผ่านทุกสิง่ ทุกอย่างไปได้อย่างสบาย ไม่มี
ปัญหาอะไร ไม่วา่ เหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน เช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ตกลงมา ก็ไม่
สามารถทําลายใจได้ ทําลายได้แต่ข ้าวของต่างๆ หรือร่างกายของเราเท่านัน้ แต่ใจนี้ไม่มี
อะไรสามารถทําลายได้
ใจของเราเพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ เอง รับรู้แล้วก็ผ่านไป สมมติวา่ ร่างกายนี้หมดไป ใจก็ไม่ได้
หมดไปด้วย ถ้าระเบิดนิวเคลียร์ตกลงมา ทําให้ร่างกายแหลกสลายไป ใจก็ไม่ได้แหลก
สลายไปด้วย ใจเพียงแต่รู้วา่ ร่างกายดับไป ถ้ายังมีความหลง ก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ ตาม
บุญตามกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้ามีปญั ญาครบถ้วนบริบูรณ์ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ใจก็จะไม่ไปไหน จะอยู่ในพระนิพพานไปตลอด ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่
ไปหลงยินดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ ไปทุกข์กบั สิง่ ต่างๆอีกต่อไป เพราะใจไม่หวิ ไม่อยาก ใจ
ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างแล้ว เห็นด้วยปัญญาว่า ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทน่ี ่ายึดติด น่ายินดี
น่าเอามาเป็ นสมบัติ เพราะเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ น
อนิ จจังทุกขังอนัตตานัน่ เอง ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา
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เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรศึกษาอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ฝึกทําใจปล่อยวาง ด้วยการทําสมาธิ ไหว้พระสวด
มนต์เช้าเย็น ทํามากๆ ทํานานๆ ให้สงบ ให้น่ิง ให้เย็น ให้สบาย แล้วจะปล่อยวางสิง่
ต่างๆได้ ไม่ตอ้ งออกไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ไปดูหนังฟังเพลง ไปหาเพือ่ น ไปเล่น ไปทําอะไร
ต่างๆให้เสียเวลา สิง่ ต่างๆทีท่ าํ กันอยู่ทกุ วันนี้ไม่ได้ช่วยจิตใจให้มคี วามทุกข์นอ้ ยลงเลย มี
แต่สร้างความทุกข์ให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป โดยไม่รู้สกึ ตัว เพราะความหลงพาไป เราจึงต้อง
เข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยูเ่ รื่อยๆ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรเข้าวัดสัก
ครัง้ หนึ่ง ถ้าจะให้ดคี วรจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันทุกวันเลย ไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมทีว่ ดั ก็
ฟังกันทีบ่ า้ น ใช้เวลาตอนเช้ามืด ตื่นแต่เช้าหน่อย
ตื่นเช้ากว่าเดิมอีกสักชัว่ โมงหนึ่ง นอนก่อนสักชัว่ โมงหนึ่ง อย่าไปเสียดายพวกละครทาง
โทรทัศน์ หรือกิจกรรมต่างๆทีไ่ ร้สาระ เอาเวลามานอนดีกว่า เพือ่ จะได้ต่นื ก่อนทีเ่ คยตื่น
สักชัว่ โมงหรือสองชัว่ โมง เพือ่ ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ เปิ ดธรรมะฟัง หรืออ่าน
หนังสือธรรมะ ถ้าทําอย่างนี้ได้ทกุ วัน เวลาออกไปข้างนอก ไปทํางานทําการ จิตใจจะมี
เครื่องคุม้ ครองรักษา ไม่ให้ทกุ ข์วนุ่ วายใจ ให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วา่ จะไปประสบกับ
เหตุการณ์อะไร ใจจะมีภูมคิ ุม้ กัน จะมีธรรมะ เพราะรู้วา่ ชีวติ เป็ นอย่างนี้ ไม่วุน่ วายใจกับ
สิง่ ต่างๆ เพราะไม่ได้หวังอะไร ถ้าไม่มธี รรมะแล้ว มักจะหวัง อยากจะทําอย่างนัน้
อยากจะได้อย่างนี้ แล้วก็หวังว่าจะเป็ นไปตามอยาก แต่พอไม่ได้เป็ นก็วนุ่ วายใจ แต่ถา้ มี
ธรรมะแล้วจะไปแบบว่างๆ ไม่ตงั้ ความหวัง ไม่อยาก ทําไปตามหน้าที่ ต้องทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทาํ ไป ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยสติดว้ ยปัญญา
หามาได้มากน้อยเพียงไรก็พอใจ แล้วก็ใช้ในกรอบของรายได้ ก็จะไม่วนุ่ วายใจกับอะไร
แม้จะหาไม่ได้เลย ก็ไม่เป็ นไร เพราะเป็ นเรื่องปกติ บางวันก็หาได้ บางวันก็หาไม่ได้ ไม่ใช่
เรื่องร้ายแรง ถึงจะหาไม่ได้เลยก็ไม่เป็ นไร อย่างมากก็แค่ตาย คนเราเกิดมาทุกคนสักวัน
หนึ่งก็ตอ้ งตายด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นมหาเศรษฐี เป็ นมหากษัตริย ์ เป็ นยาจกคน
ขอทาน ก็เป็ นเหมือนกัน สักวันหนึ่งชีวติ ก็ตอ้ งจบเหมือนกัน แต่เวลาทีอ่ ยู่จะอยูก่ นั
อย่างไร จะอยู่ดว้ ยการผูกมัด สร้างความทุกข์ดว้ ยความอยากต่างๆ หรือจะอยู่แบบไม่
ทุกข์ ด้วยการเจริญสติปญั ญา ด้วยการเจริญมรรค ทําบุญทําทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ
เจริญปัญญา ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ
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นี่คอื การอยู่ของคนเรา มีอยู่สองทางเลือก อยู่แบบวุน่ วายใจกับความอยากความต้องการ
ต่างๆ หรืออยู่แบบปล่อยวาง ยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรมาก็พอใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มา ไม่วา่
จะดีหรือจะชัว่ ก็รบั รู้ไปเท่านัน้ เอง วันนี้มคี นมาขโมยข้าวของไป เมือ่ ขโมยไปแล้วจะทํา
อย่างไรได้ จะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ก็ไม่ได้ของคืนมา เสียของก็พอแล้ว อย่าไป
เสียใจ รักษาใจไว้ ทําใจให้เป็ นปกติดว้ ยปัญญา ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน มีมามีไปเป็ น
ธรรมดา สักวันหนึ่งทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีกจ็ ะต้องจากเราไป หรือเราต้องจากมันไป จะไป
เสียดายอะไรกับของแค่น้ ีเอง นี่คอื ปัญญา ขอให้เจริญอยู่เรื่อยๆ ทุกเช้าก่อนทีจ่ ะออก
จากบ้าน ถ้ามีเวลาปฏิบตั กิ จิ ทางจิตใจสักชัว่ โมงสองชัว่ โมงแล้ว จะมีเครื่องคุม้ ครองจิตใจ
ให้ดาํ เนินชีวติ ไปอย่างราบรื่น มีแต่ความสุข ท่ามกลางความวุน่ วาย ท่ามกลางความ
เสียหายต่างๆทีเ่ กิดขึ้น เพราะใจไม่ได้เสียหายไม่ได้วนุ่ วายกับอะไร เพราะใจไม่ได้ไม่เสีย
กับอะไร อย่าไปคิดว่าเราได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา เพราะใจเพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ ว่ามีเท่านัน้ มีเท่านี้
แต่จะให้อยู่กบั ใจไปตลอดได้หรือไม่ ไม่ได้ เพราะสักวันหนึ่งใจก็ตอ้ งเดินทางต่อไป หรือ
สักวันหนึ่งสิง่ ทีไ่ ด้มาก็ตอ้ งหมดไป ขอให้ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวติ ของเราด้วยธรรมะคํา
สอนของพระพุทธเจ้า มองอะไรให้มองในมุมของไตรลักษณ์เสมอ มองความไม่เที่ยง
ความทุกข์ ความไม่มตี วั ตน ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา
ถ้ามองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ตัณหาความอยากต่างๆก็จะไม่
เกิดขึ้นมา เมือ่ ไม่มคี วามอยาก ไม่มอี ปุ าทานแล้ว ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมา
เพราะความทุกข์เกิดจากความหลง ทีท่ าํ ให้เกิดอุปาทานความยึดมัน่ เกิดตัณหาความ
อยากขึ้นมา จึงต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ก่อนจะออก
จากบ้าน ก็ให้ระลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็ทาํ จิตให้สงบนิ่ง เพือ่ จะได้รบั กับสภาพ
ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าทําใจให้น่ิงเฉยได้แล้ว จะไม่มปี ญั หาเลย ไม่มอี ะไรจะมาทําให้ใจ
ทุกข์ได้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ขอให้ท่านทัง้ หลายได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ อย่าใช้
ไปกับเรื่องไร้สาระ เสพความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ทีจ่ ะฉุดลากให้ลงสู่
กองทุกข์ ไม่ได้ฉุดให้ข้นึ มา อย่าเห็นว่าเป็ นความสุข ต้องเห็นว่าการตื่นแต่เช้ามืดเพือ่ นัง่
สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ เจริญปัญญา ดําเนินชีวติ ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สุจริต ด้วยความเมตตา ด้วยความเสียสละ เป็ นวิถที างทีถ่ ูกต้อง ทีจ่ ะนํามาซึง่
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ความสุขและความเจริญ ไร้ความทุกข์ ขอให้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๑

ความดีซ้ อื ไม่ได้
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้แบ่งเวลาทีม่ คี ่า มาทําสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ทําความดีเพือ่
พัฒนาตนให้ดขี ้นึ ให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ๆขึ้นไป ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทาํ เช่น
ให้เสียสละ มีความเมตตา ความกรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีไมตรีจติ ต่อเพือ่ นร่วมโลก ไม่
ว่าจะเป็ นมนุษย์หรือเดรัจฉาน เพราะคนเราทุกคนสัตว์ทกุ ตัว ทีเ่ กิดมาในโลกนี้ปรารถนา
ความสุข ปรารถนาไมตรีจติ ด้วยกันทัง้ นัน้ เวลาได้รบั ไมตรีจติ ก็จะมีความสุขใจ เราจึง
ควรให้ความเมตตาต่อกัน ไม่วา่ จะเป็ นใครจะเป็ นคนทีร่ ู้จกั หรือไม่ก็ตาม ขอให้คดิ ว่าเป็ น
เพือ่ นเดินทางกัน ชีวติ ของพวกเราเป็ นการเดินทาง จากชาติหนึ่งไปสู่อกี ชาติหนึ่ง จากภพ
หนึ่งไปสู่อกี ภพหนึ่ง จะต้องฟันฝ่ าความทุกข์ ความลําบากต่างๆมากมาย ถ้าทุกคนมี
ไมตรีจติ มีความปรารถนาดีต่อกัน เวลาเจอกันก็ย้มิ แย้มแจ่มใสทักทายกัน ถาม
สารทุกข์สุกดิบกัน เวลามีปญั หาอะไร มีความลําบากยากเย็นอย่างไร พอจะช่วยเหลือกัน
ได้ สงเคราะห์กนั ได้ ก็ทาํ กันไป เมือ่ ทําแล้วจะทําให้มคี วามสุขทัง้ ๒ ฝ่ าย ผูก้ ระทําก็มี
ความสุข ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความช่วยเหลือก็มคี วามสุข โลกของเราจะได้อยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ น
สุข จะไปไหนมาไหนก็ไม่ตอ้ งหวาดผวากับภัยอันตรายต่างๆ เหมือนกับทีเ่ ป็ นอยู่ใน
ปัจจุบนั นี้ เนื่องจากจิตใจของคนเราขาดแสงสว่างแห่งธรรม ขาดธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตา เพราะความหลงทําให้เกิดความโลภ
เกิดความอยาก เกิดความต้องการ เลยลืมมองถึงคนอืน่ ไป ต้องการอะไรก็ตอ้ งแสวงหา
มาให้ได้ไม่วา่ จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ก็ตาม จึงไม่มเี วลามาทักทาย
มาแสดงไมตรีจติ กัน เพราะมัวแต่แสวงหาความสุข แสวงหาประโยชน์ จนลืมมองคน
รอบข้างไป
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ทําให้เป็ นสังคมทีไ่ ร้ความเมตตาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เป็ นสังคมทีแ่ ก่งแย่งชิงดีกนั เพราะเมือ่ มี
ความอยากแล้ว ก็จะต้องเอามาให้ได้ ถ้ามีผูอ้ น่ื อยากในสิง่ เดียวกัน ก็ตอ้ งแก่งแย่งชิงดี
กัน แข่งขันกัน ต่อสูก้ นั ทะเลาะเบาะแว้งทําร้ายกัน เพราะขาดความเมตตานัน่ เอง ถ้ามี
ความเมตตาแล้วถึงแม้จะต้องการอะไร เวลาแสวงหาก็แสวงหาด้วยความเมตตา ถ้ามี
ผูอ้ น่ื ต้องการสิง่ เดียวกันก็ตกลงกัน ตัง้ กฎกติกาทีท่ กุ ฝ่ ายยอมรับกัน แล้วก็ทาํ กันไป ถ้า
ตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ไปหาอย่างอืน่ แทนก็ได้ ถ้าเขาต้องการจริงๆ เราก็เสียสละไป
แทนทีเ่ ราจะเสียเรากลับได้ เราเสียสิง่ ทีต่ อ้ งการไป แต่สง่ิ ทีเ่ ราได้มาก็คอื ความดีงาม ทํา
ให้เราเป็ นคนน่าเคารพเลือ่ มใส คนทีเ่ สียสละได้อยู่กบั ใครก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ใคร แต่คนทีเ่ สียสละไม่ได้มกั จะสร้างความเดือดร้อน สร้างความวุน่ วายให้กบั ผูอ้ น่ื เสมอ
เพราะจะทําโดยไม่คาํ นึงถึงความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผูอ้ น่ื โลกเราจึงเป็ นไปได้ ๒
รู ปแบบด้วยกันคือ ๑. อยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข โดยนําพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาใช้กนั ๒. อยู่กนั อย่างวุน่ วายเดือดร้อน ถ้าเอาใจเราเป็ นทีต่ งั้ ต้องการ
อะไรก็หามาโดยไม่คาํ นึงว่า จะไปสร้างความเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่
เราจึงควรเห็นความสําคัญของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปคิดว่าการปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะทําให้เราไม่เจริญ อย่างนี้ไม่ใช่ความจริง
เพราะการกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า จะทําให้เราทุกคนเจริญร่วมกัน ต่างคน
ต่างก็ปฏิบตั ิ ทําหน้าทีข่ องตน ถ้ามีผูอ้ น่ื เดือดร้อนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ช่วยเหลือ
กันไป
เพราะคนเรามีความสามารถแตกต่างกัน มีบญ
ุ วาสนาบารมีแตกต่างกัน คนทีไ่ ด้บาํ เพ็ญ
บุญบารมีวาสนามามาก ก็จะทํามาหากินได้สะดวกสบาย รํา่ รวยได้อย่างรวดเร็ว คนที่
ไม่ได้บาํ เพ็ญมา ก็จะลําบากลําบน ถ้าไปทําบาปทํากรรมมาในอดีต ก็จะมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เป็ นคนพิกลพิการ หูหนวกตาบอด แขนขาดขาขาด อดีตเราย้อนกลับไป
ไม่ได้ จะไปลบอดีตเพือ่ ทําให้ปจั จุบนั ดีไม่ได้ แต่เราสามารถทําอนาคตและปัจจุบนั ให้ดี
ได้ ด้วยการช่วยเหลือกัน มีความกรุณาสงสารต่อผู ้ตกทุกข์ได้ยาก โดยคิดว่าถ้าเรา
ลําบากลําบนเหมือนกับเขาแล้ว ถ้ามีผูม้ คี วามกรุณามาช่วยเหลือมาสงเคราะห์ ให้อยู่ดขี ้นึ
มีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลง เราก็จะมีความชื่นอกชื่นใจมีความสุข ถ้าเรามีบญ
ุ
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วาสนาบารมี อยู่ดกี นิ ดี เราจึงไม่ควรลืมคนทีไ่ ม่มวี าสนาบารมี คนทีต่ กทุกข์ได้ยาก
เพราะการช่วยเหลือกันก็เป็ นการสะสมบุญบารมีไปในตัว เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลจะเกิดขึ้น ก็
จะกลับมาหาเรา เวลาตกทุกข์ได้ยาก มีความเดือดร้อน ก็จะมีผูอ้ น่ื มาดูแล มาช่วยเหลือ
เรา ดีกว่าหวงเงินหวงทองเก็บเอาไว้ ใช้ก็ไม่ได้ใช้ เสียดาย กลัวจะหมด แล้วก็ไม่ได้ใช้
จริงๆ ตายไปก็ท้งิ ให้คนอืน่ ไป ไปข้างหน้าก็จะลําบากลําบน ไม่มอี ะไรรองรับ เพราะไม่
หว่านพืชในปัจจุบนั เหมือนกับชาวนาชาวไร่เมือ่ ถึงเวลาต้องปลูกพืชพันธุต์ ่างๆ แต่มี
ความเกียจคร้าน หรือเสียดาย ไม่ยอมเอาลงดิน ไม่ยอมปลูก เอาไปขายกินหมด พอถึง
เวลาเก็บเกี่ยวก็จะไม่มดี อกผลให้เก็บ เพราะไม่ได้หว่านพืชไว้นัน่ เอง
ฉันใดการทําบุญทําความดีต่างๆ ก็เป็ นการหว่านพืชเพือ่ ผลทีจ่ ะรออยู่ข ้างหน้า ในภพหน้า
ชาติหน้า และเพือ่ ความสุขในปัจจุบนั ด้วย เพราะการกระทําความดี มีความเมตตากรุณา
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เสียสละ ทําให้เรามีความสุขใจ ภูมใิ จ พอใจ ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่อยาก
กับสิง่ ต่างๆทีไ่ ร้สาระ เช่นของฟุ่มเฟื อยต่างๆ การเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่สร้างความอิม่ ความพอใจ ให้กบั เราได้เหมือนกับการเสียสละ
ความเมตตากรุณาต่อเพือ่ นร่วมโลก ทุกวันนี้ทเ่ี ราอยู่ดกี นิ ดีกนั ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่
ได้หว่านพืชไว้ในอดีตนัน่ เอง ในอดีตชาติเราเคยทําบุญทําทาน เคยสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เพือ่ นมนุษย์เพือ่ นสัตว์ร่วมโลก เคยเสียสละ เคยทําความดีไว้ พอมาเกิดชาติน้ ีก็ได้รบั
อานิสงส์ ทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีสง่ิ ต่างๆพอเพียง หรือเหลือเฟื อสําหรับบาง
คนบางท่าน ถ้าทําไว้มากก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทีส่ วยงาม เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทํากัน
ขึ้นมา ไม่มใี ครให้ใครได้ ซื้อไม่ได้ ดังคําพูดทีว่ า่ ความดีซ้ อื ไม่ได้ ต้องเกิดจากการกระทํา
ทางกายวาจาใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางใจ เพราะใจเป็ นนาย กายและวาจาเป็ นบ่าว จะ
พูดหรือจะทําอะไรทางกาย จะต้องมีใจเป็ นผูส้ งการก่
ั ่ อน ใจจะสังการให้
่
ไปในทางทีด่ ี
หรือไม่ดี ก็อยู่ทค่ี วามรู้ทถ่ี ูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้ามีความรู้ทถ่ี ูกต้องทีเ่ รียกว่าสัมมาทิฐิ
ก็จะสังการกระทํ
่
าทางกายทางวาจาไปในทางทีด่ ที ถ่ี ูกทีค่ วร ทีจ่ ะนําความสุขและความ
เจริญมาให้ ถ้าใจมีผูส้ งการเป็
ั่
นผูม้ ดื บอด เป็ นคนโง่ โลภโมโทสัน ก็จะไปทําในสิง่ ทีเ่ กิด
โทษขึ้นมา เพราะเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เช่นคนทีช่ อบเสพสุรายาเมา
เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ชอบความเกียจคร้าน เป็ นคนทีถ่ ูกความ
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หลงหรือความเห็นผิดเป็ นชอบ สังการให้
่
ไปทํานัน่ เอง เห็นว่ามีประโยชน์นาํ ความสุขมาให้
แต่ความจริงแล้วเป็ นสิง่ ทีน่ าํ มาซึง่ ความเสือ่ มและความทุกข์
คนทีช่ อบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็เช่นเดียวกัน
มีมจิ ฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบสังการ
่ ให้กระทําการกระทําเหล่านี้ เพราะคิดว่าจะนํามา
ซึง่ ความสุข นํามาซึง่ ประโยชน์ เพราะสิง่ ทีไ่ ด้จากการะทําเหล่านี้ ไม่คุม้ กับสิง่ ทีเ่ สียไป ได้
เงินทองมา ได้ข ้าวของ ได้คนนัน้ คนนี้มา แต่สง่ิ ทีเ่ สียไปก็คอื ความเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ
เป็ นพระอริยบุคคล เพราะการทีจ่ ะเป็ นได้นนั้ ต้องไม่กระทําผิดศีลธรรม ไม่ละเมิดศีล ๕
คือต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ
เสพสุรายาเมา จะทําได้ก็ตอ้ งมีสมั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ ต้องรู้วา่ การละเว้นจากการกระทํา
บาปทัง้ ๕ ประการนี้ เป็ นทางสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง เจริญทีใ่ จ ใจนี้
สําคัญกว่าสิง่ อืน่ ใด สิง่ อืน่ ๆจะเจริญมากน้อยเพียงไร ก็ไม่มผี ลอะไรกับใจ ไม่เหมือนกับ
ความเสือ่ มหรือความเจริญของใจ เวลาใจเสือ่ มลงไป ความทุกข์ ความลําบาก ความ
ยากเย็นเข็ญใจต่างๆ ก็จะมีมากขึ้นตามไป ถ้าใจมีสมั มาทิฐทิ าํ ความดี ก็จะพาให้ไปสู่
ความสุขความเจริญก้าวหน้า ความสุขและทุกข์จงึ อยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ไม่ได้อยู่ทค่ี วามเจริญ
ของวัตถุข ้าวของต่างๆ เช่นสมัยนี้เราว่าบ้านเมืองเราเจริญกว่าสมัยก่อน เพราะสมัยก่อน
ไม่มไี ฟฟ้ า ไม่มนี าํ้ ประปา ไม่มรี ถยนต์ ไม่มวี ทิ ยุโทรทัศน์ ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ ไม่มตี กึ
รามบ้านช่อง ไม่มถี นนหนทาง แต่น่ีเป็ นความเจริญทางด้านวัตถุ แต่จติ ใจของคนเรา
กลับไม่สุขเหมือนกับคนสมัยโบราณ มีความทุกข์ความหวาดผวากับภัยต่างๆ ออกไป
นอกบ้านก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพหรือไม่ กลับมาบ้านก็ไม่ทราบว่าข้าวของ
ยังจะอยู่ครบถ้วนหรือไม่
เพราะความเสือ่ มของจิตใจของคนมีอยู่มาก ทําให้มกี ารลักทรัพย์ มีการฆ่ากันอยู่
ตลอดเวลา ตามทีป่ รากฏเป็ นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เปิ ดวันไหนก็จะต้องมีขา่ วคราว
ของการฆ่ากันทําลายกัน นี้คอื ผลของความเสือ่ มทางด้านจิตใจ ส่งออกมาภายนอกก็
สร้างเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ในใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ เมือ่ ไปทําสิง่ ทีผ่ ดิ
แล้วก็มคี วามหวาดกลัว กลัวจะถูกจับไปลงโทษ จึงอยู่ไม่เป็ นสุข แต่ในสมัยโบราณ
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สมัยก่อนนัน้ ถึงแม้จะไม่เจริญทางด้านวัตถุ แต่อยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีความสบาย
ทางด้านจิตใจ จะไปไหนมาไหนก็ไม่กลัวว่าจะมีใครมาทําร้าย มาปล้นมาจี้ เวลาออกจาก
บ้านไปก็ไม่ได้ใส่กญ
ุ แจ ไม่ได้ปิดบ้าน กลับมาข้าวของก็ยงั อยู่ครบทุกอย่าง เพราะคน
สมัยก่อนมีความเจริญทางด้านจิตใจ มีสมั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ ไม่ละเมิดศีล ๕ เพราะรู้
ว่าการละเมิดศีลเป็ นการทําลายตนเองและทําลายผูอ้ น่ื มีแต่ความเมตตากรุณาต่อกัน
เวลาทํากับข้าวกับปลาอาหารอะไร มักจะไม่ทาํ เฉพาะคนทีบ่ า้ น จะคิดถึงคนข้างบ้านด้วย
เสมอ เวลาทําอาหารเสร็จก็แบ่งส่วนหนึ่งไปให้กบั เพือ่ นบ้าน เพือ่ นบ้านก็ทาํ เช่นเดียวกัน
แล้วแบ่งอีกส่วนหนึ่งไว้สําหรับทําบุญใส่บาตร คนสมัยโบราณจึงอยู่กนั อย่างสุขอย่าง
สบาย อยู่ดว้ ยความเจริญ รักษาความเป็ นมนุษย์ไว้ได้ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้ ให้ไป
เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้าได้ เพราะมีเวลาเข้าวัดเข้าวากัน เพราะไม่มสี ถานที่
ต่างๆเหมือนอย่างสมัยนี้ ทีจ่ ะคอยฉุดลากให้พวกเราไปแสวงหาความสุขกัน โดยไม่รู้วา่
เป็ นการแสวงหาความทุกข์ เช่น สถานบันเทิงต่างๆ โรงภาพยนตร์ โรงนวด โรงสุรา
สถานทีข่ ายของฟุ่มเฟื อยต่าง ๆ โรงหนังโรงละคร สถานทีท่ ม่ี กี ารร้องรําทําเพลง จึงไม่
ค่อยมีเวลาเข้าวัดกัน ถ้าไม่ได้เข้าวัด โอกาสทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดขี ้นึ ก็จะไม่มี
เพราะวัดเป็ นสถานทีเ่ ดียวในโลกนี้ ทีจ่ ะพัฒนาจิตใจคนให้สูงขึ้นให้ดขี ้นึ รักษาป้ องกัน
ไม่ให้จติ ใจตกตํา่ นอกจากวัดแล้วสถานทีอ่ น่ื ๆมีแต่จะฉุดลากให้ลงตํา่ เพราะต้องใช้เงิน
ทอง แล้วก็จะติดนิสยั อยากจะไปเรื่อยๆ ไปแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งหมดเงินหมดทองไปเป็ น
จํานวนมาก จนเงินทองไม่พอใช้ เมือ่ ไม่พอใช้ก็ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สิน ไปโกหกหลอกลวง
ผูอ้ น่ื เพราะเมือ่ ถึงเวลาจะต้องใช้คนื ก็จะไม่มปี ญั ญาใช้คนื ถ้ากูห้ นี้ยมื สินไม่ได้ ก็ตอ้ ง
ฉ้อโกง ลักเล็กขโมยน้อย ปล้นจี้ แล้วก็ต่อสูก้ นั ฆ่ากัน เป็ นชีวติ ของคนปัจจุบนั เพราะมี
สถานทีฉ่ ุดลากให้ลงตํา่ มาก ออกไปทางไหน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มีแต่สถานทีเ่ หล่านี้
ทัง้ นัน้ วัดวาอารามถึงแม้จะมีอยู่บา้ งก็แทบจะมองไม่เห็นกัน เพราะใจไม่คดิ ถึงการ
เข้าวัดเข้าวากันเลย เพราะถูกอํานาจของความเห็นแก่ตวั ครอบงําอยู่ ทําให้เสียสละได้
ยาก ถูกความโลภ ความอยากครอบงํา จึงไม่อยากให้เงินทองผูอ้ น่ื อยากจะเอาเงินทอง
ไปซื้อของทีต่ นอยากได้ เอามาใช้ในสิง่ ทีต่ นอยากจะทํา แล้วผลเป็ นอย่างไรบ้าง อยู่เย็น
เป็ นสุขหรือไม่ อยู่บา้ นเฉยๆได้หรือไม่ หรือว่าเวลาอยู่บา้ นเฉยๆ มีความหงุดหงิดใจ
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เศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องไปสถานทีบ่ นั เทิงต่างๆถึงจะมีความสุข อย่างนี้ก็เป็ น
เหมือนกับคนติดยาเสพติด จะอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องมียาเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาขาดแล้วจะ
หงุดหงิด ทุรนทุราย ทรมานจิตทรมานใจ ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ มีความหงุดหงิดใจ มีความ
เศร้าสร้อยหงอยเหงา มีความทรมานใจ แสดงว่าจิตใจเสือ่ มลงไป ห่างธรรมะ ไม่ได้
พัฒนา ไม่ได้รบั การดูแลรักษา จึงควรคิดถึงจิตใจบ้าง
อย่าคิดตามกิเลส ความโลภ ความอยาก ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ให้คดิ ตาม
ธรรม คิดต่อสูช้ าํ ระกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่ในใจ เพราะถ้า
ชําระได้มากน้อยเพียงไรแล้ว ใจจะมีความร่มเย็นเป็ นสุขมากน้อยเพียงนัน้ ถ้าไม่มคี วาม
โลภ ความอยาก ความหลงเลย อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งมีอะไรดู ไม่ตอ้ งมีอะไรฟัง
ไม่ตอ้ งมีอะไรเคี้ยว เพราะใจไม่หวิ ร่างกายก็ไม่หวิ เพราะได้อาหารพอเพียงแล้ว กินวัน
ละมื้ออย่างพระก็อยู่ได้แล้ว แต่ทเ่ี รายังกินวันละมื้อหรือสองมื้อไม่ได้กนั ก็เพราะใจยังไม่
พอ ยังอยากอยู่ ยังต้องกินมากกว่านัน้ กินเสร็จไปหยกๆ พอเห็นขนมนมเนยเข้า ก็ตอ้ ง
ซื้อมากินซื้อมาดืม่ อีก จะกินอย่างนี้ไปจนกว่าถึงเวลาหลับนอนถึงจะหยุด แต่ความจริง
แล้วร่างกายไม่ตอ้ งการกินขนาดนี้เลย จึงทําให้ร่างกายมีนาํ้ หนักเกิน ทําให้อว้ น เป็ นเหตุ
ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพราะแพ้อาํ นาจของกิเลส ของความโลภ ของความอยาก ถ้ายึด
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องดําเนินแล้ว เราจะมีเครื่องมือต่อสูก้ บั ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง จะทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เพราะถ้าสามารถปราบ
กิเลสได้แล้ว อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งดิ้นรนหาอะไรมาให้ความสุข เราจึงควรเข้าวัด
กันบ่อยๆ เพือ่ จะได้มาทําความดีกนั มาพัฒนาชีวติ จิตใจให้สูงขึ้นให้ดขี ้นึ เพือ่ ความสุขที่
จะเกิดขึ้นในปัจจุบนั ในอนาคตภพชาติก็จะดีข้นึ กว่าเดิม จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ที่
มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทีส่ วยงามกว่าเดิม มีฐานะการเงินทีด่ กี ว่าเดิม มีสติปญั ญา
ความรู้ความฉลาดมากกว่าเดิม มีอายุยนื ยาวนานกว่าเดิม มีความสุขมากกว่าเดิม เป็ น
สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจากการบําเพ็ญในปัจจุบนั ด้วยการทําความดี เสียสละ มีความเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีไมตรีจติ ต่อเพือ่ นร่วมโลก ทุกคนก็จะอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
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จะพัฒนาจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุด
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายได้พฒั นา เราก็จะไปถึงจุดนัน้ เหมือนกัน สักวันหนึ่งพวกเราก็จะกลายเป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้ากัน จะได้ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จะอยู่ในสภาพที่
มีแต่บรมสุข ทีไ่ ม่มคี วามหิว ความอยาก ความทุกข์ ความวุน่ วายใจไปตลอดอนันตกาล
นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการทําความดี จากการมาวัดอย่างสมํา่ เสมอ จึงควรให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาจิตใจ ยิง่ กว่าการพัฒนาอย่างอืน่ เพราะไม่ได้เป็ นการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ไม่วา่ จะสร้างอะไรทําอะไรมากน้อยเพียงไร พอถึงเวลาก็ตอ้ งทิ้งไปจากไป เอาติด
ตัวไปไม่ได้ ต้องชํารุดทรุดโทรมเสือ่ มไป หายไปหมดไป ดูวดั วาอารามต่างๆ ทีถ่ ูกสร้าง
มาในอดีต สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา วันนี้เป็ นอย่างไร เหลือแต่ซากปรักหักพัง ความ
เจริญทางโลกเป็ นอย่างนี้ เจริญแล้วก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไป แต่ความเจริญทางจิตใจ ถ้า
ได้รบั การพัฒนาไปเรื่อยๆแล้ว จะไม่มคี วามเสือ่ มตามมา จะพัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุด จุด
ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย นี้คอื เป้ าหมายของชีวติ
จุดหมาย
ปลายทางของการเดินทางอันยาวนาน คือพระนิพพาน เมือ่ ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ น
พระอรหันต์ ด้วยการทําความดีตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ถ้าไม่บาํ เพ็ญเราก็จะ
วนเวียนอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิด ในภพน้อยภพใหญ่ สูงๆตํา่ ๆ เจริญแล้วก็
เสือ่ ม อย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด จึงควรเลือกทางเดินทีถ่ ูกต้อง คือเดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
แล้วเราจะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว จึงขอฝากเรื่องการ
มาบําเพ็ญ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ท่านนําไป
ประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึง
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๒

สร้างกําลังใจ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
การบําเพ็ญศาสนกิจตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
เป็ นการสร้างประโยชน์สุข สร้าง
ความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจ สร้างกําลังใจไว้ต่อสูก้ บั ปัญหาต่างๆ อุปสรรคต่างๆ ความ
เดือดร้อนวุน่ วายต่างๆ ให้ชวี ติ ดําเนินไปอย่างร่มเย็นเป็ นสุขราบรื่นดีงาม ถ้าปราศจาก
กําลังใจแล้วก็จะไม่สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้ เมือ่ หมดกําลังใจแล้ว ก็คดิ สัน้ ทําลาย
ชีวติ ของตน โดยไม่รู้วา่ สามารถสร้างกําลังใจทีห่ มดไป ให้มกี ลับขึ้นมาใหม่ได้ เหมือนกับ
กําลังกายทีห่ ายไปในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าได้พกั ผ่อนหลับนอนกินอาหาร ร่างกายก็จะ
ฟื้ นขึ้นมาจนหายเป็ นปกติ ก็จะมีกาํ ลังกายทําอะไรต่อไปได้ กําลังใจก็เช่นเดียวกัน เมือ่
หมดกําลังใจก็อย่าไปท้อแท้ อย่าไปคิดสัน้ ทําลายชีวติ ของตน เพราะสามารถสร้าง
กําลังใจขึ้นมาใหม่ได้ ใช้เวลาบ้าง ขอให้รู้จกั วิธีสร้างกําลังใจเท่านัน้ เหมือนรู้จกั วิธีสร้าง
กําลังกาย เวลาขาดกําลังกายก็พกั ผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารให้เต็มที่ ออกกําลัง
กาย ต่อไปร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง เวลาขาดกําลังใจก็ตอ้ งเข้าหาพระศาสนา เข้าหา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีเ่ ป็ นแหล่งฟื้ นฟูสร้างกําลังใจ ด้วยการมาวัด มา
ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นวิธีสร้างกําลังใจ ให้จติ ใจมี
กําลังทีจ่ ะเผชิญกับสิง่ ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น ไม่วา่ จะดีหรือชัว่ อย่างไร จิตใจจะไม่หวันไหว
่ ไม่
เสียหลัก ไม่เสียใจ จะสามารถผ่านไปได้อย่างสบาย เราจึงควรให้ความสําคัญต่อการ
เสริมสร้างกําลังใจอย่างสมํา่ เสมอ ด้วยการมาวัด มาปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
กําลังใจมีองค์ประกอบอยู่ ๕ ประการด้วยกันคือ ๑. ศรัทธาความเชื่อ ๒. วิริยะความ
พากเพียร ๓. สติการระลึกรู้ ๔. สมาธิความตัง้ มันของใจ
่
๕. ปัญญาความรู้ความฉลาด
คุณธรรมทัง้ ๕ ประการนี้เราสามารถมาเติมได้ทว่ี ดั เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เราจะได้
ยินได้ฟงั เรื่องทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน เรื่องทีเ่ กี่ยวกับพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับพระธรรม
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คําสอนอันประเสริฐ เกี่ยวกับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ถ้าเคยฟังแล้วเมือ่ ได้ฟงั ซํา้ อีกก็
จะเกิดความเข้าใจดีข้นึ ทําให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์แก่กล้า
ยิง่ ขึ้น เมือ่ มีศรัทธาแล้วก็จะมีวริ ิยะความพากเพียรทีจ่ ะประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทาํ ไว้เป็ นตัวอย่างเพราะเป็ นการกระทําทีถ่ ูกต้อง ทํา
ให้เราก้าวหน้า มีความสุขอย่างแท้จริง มีความพากเพียรทีจ่ ะเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ จะ
ทําอะไร จะต้องทําด้วยสติความรู้สกึ ตัว รู้อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น รู้วา่ กําลังคิด
อะไร กําลังพูดอะไร กําลังทําอะไร ถ้ามีสติกาํ กับแล้วการทํากิจกรรมต่างๆ จะเป็ นไป
อย่างถูกต้องดีงาม ถ้าไม่มสี ติก็จะเป็ นเหมือนคนบ้า ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
ดีให้งามเป็ นปกติได้ เหมือนกับคนทัวไปทํ
่ ากัน เพราะไม่มสี ติ ไม่รู้วา่ กําลังคิดอะไรอยู่
จะทําไปตามความคิดโดยไม่กลันกรองเสี
่
ยก่อนว่าดีหรือไม่ เช่นคนเสพสุรายาเมา เป็ น
ตัวอย่างของคนทีข่ าดสติ เวลาเสพแล้วจะไม่รู้สกึ ตัว ว่ากําลังคิดอะไร กําลังพูดอะไร
กําลังทําอะไร พอคิดอะไรก็ทาํ ไปตามความคิดนัน้ โดยไม่แยกแยะว่าดีหรือชัว่ เป็ นคุณ
หรือเป็ นโทษ ส่วนใหญ่เวลาไม่มสี ติความคิดจะไหลไปทางตํา่ ไปตามความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เมือ่ ปล่อยให้ไปทางนัน้ แล้ว ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ดังที่
เห็นกัน เวลาเสพสุรายาเมาแล้วขับรถ ก็ไม่สามารถควบคุมรถได้ ไม่รู้สภาพถนนหนทาง
ว่าเป็ นอย่างไร ควรจะใช้ความเร็วมากน้อยเพียรไร จึงมักเกิดอุบตั เิ หตุ
สติจงึ เป็ นคุณธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ต่อจากศรัทธาความเชื่อและวิริยะความพากเพียร
ในการทําความดี ละเว้นการทําบาป ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุ
ของความทุกข์ความวุน่ วายใจ ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ จึงต้องมีสติเพือ่ จะ
ได้รู้วา่ กําลังคิดอะไร ดีหรือไม่ คิดชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือไม่ ถ้ามีสติ
จะรู้อยู่ตลอดเวลา สติคอื การมองดูกายกับใจ ดูใจก่อนเพราะใจเป็ นต้นเหตุให้มสี ติอยูท่ ่ี
ความคิด ให้รู้วา่ กําลังคิดอะไร อย่างวันนี้คดิ มาวัดกัน รู้วา่ การมาวัดเป็ นการกระทําทีด่ ี ก็
ปล่อยให้ความคิดนี้ไหลไปสู่การกระทําทางกายและทางวาจา ชวนญาติพน่ี อ้ งชวนเพื่อน
ฝูงมา แล้วก็เดินทางมาทีว่ ดั กัน นํากับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานต่างๆ มาถวาย
พระ เป็ นการกระทําทีม่ สี ติ ถ้าไม่มสี ติแล้วจะไม่สามารถมาวัดได้ เพราะยังหลับนอนอยู่
เมือ่ คืนนี้ออกไปเทีย่ วจนดึกดืน่ เสพสุรายาเมาจนหมดสติไป นอนจนถึงเวลานี้ก็ยงั ไม่ต่นื
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ขึ้นมา เพราะยังไม่ได้สตินนั ่ เอง คนทีไ่ ม่มสี ติแล้วจะทําความดีไม่ได้ จะต่อสูก้ บั ความชัว่
ไม่ได้ จะกลายเป็ นทาสของความชัว่ จะถูกความชัว่ ฉุดลากให้ไปทําสิง่ ต่างๆ ทีเ่ สือ่ มเสีย
และทําลายตนในทีส่ ุด คุณธรรมสําคัญทีค่ วรเจริญอย่างยิง่ และตลอดเวลาก็คอื สติ สติ
หมายถึงให้รู้อยู่ในปัจจุบนั พยายามดึงใจให้อยู่ท่ีน้ ี เดี๋ยวนี้ เช่นขณะนี้ถา้ มีสติก็จะรู้วา่
กําลังฟังอะไรอยู่ แต่ถา้ นัง่ ฟังไปอย่างไม่มสี ติ ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
มาแล้วก็ดี ทีจ่ ะเกิดขึ้นก็ดี แสดงว่าไม่มสี ติ ถึงแม้จะฟังอยู่แต่ไม่รู้เรื่องว่ากําลังฟังอะไร
เสียงเข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหูขวาไป ไม่ได้เข้าไปในใจ เพราะไม่มสี ติดงึ เสียงให้เข้าไปสู่ใจ ก็
จะไม่รู้วา่ กําลังฟังเรื่องอะไรอยู่ ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการฟัง ถ้าไม่ได้คดิ เรื่องนัน้
เรื่องนี้แต่คุยกัน อย่างทีเ่ ห็นกันเวลาไปงานกุศลงานบุญต่างๆ เวลามีพระสวดมนต์ แสดง
พระธรรมเทศนา ส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟงั พระเทศน์ ไม่ได้ฟงั พระสวดกัน มีแต่คุยกัน พนม
มือไป แล้วก็กระซิบกระซาบคุยกัน อย่างนี้แสดงว่าขาดสติในการฟัง ประโยชน์ทจ่ี ะ
เกิดขึ้นในการฟังก็จะไม่มี
เวลาฟังธรรมจะเกิดประโยชน์หลายประการด้วยกัน อย่างทีไ่ ด้แสดงไว้ในเบื้องต้นว่า จะ
ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องทีไ่ ม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน เรื่องของพระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอน พระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ถ้าได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม จะรู้จกั พระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกได้ดขี ้นึ จะรู้วา่ ท่านประเสริฐขึ้นมาได้อย่างไร พ้นจาก
ความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไร ก็จะทําให้เกิดศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
เพราะไม่มอี ะไรดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ที่
ไม่ดเี ลย เกิดทีไรก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันเสมอ เป็ นความทุกข์
ทัง้ นัน้ ตราบใดทีย่ งั เกิดอยู่ตราบนัน้ ก็ยงั ต้องเจอกับความทุกข์อยู่ เมือ่ ได้ศึกษาว่าท่าน
เหล่านี้เมือ่ ก่อนก็เป็ นเหมือนเรา เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน แต่มคี วามขยันทีจ่ ะศึกษา
หาทางออก แล้วก็เดินตามทางทีไ่ ด้ศึกษาไว้ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ จากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ จึงเกิดศรัทธาความเชื่อทีจ่ ะดําเนินตาม ยึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เป็ นแผนที่ เดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าชี้ให้ไป ก็จะเกิดวิริยะความขยันหมันเพี
่ ยรขึ้นมา
ขยันทําความดี ขยันละการกระทําทีไ่ ม่ดี ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคน
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ชัว่ เป็ นมิตรและความเกียจคร้าน ทีพ่ าให้ไปสู่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ
จะมีกาํ ลังใจต่อต้านการกระทําเหล่านี้ เพราะได้เห็นตัวอย่างทีด่ ี คือพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวก ทีไ่ ด้ละแล้วและได้พบกับสิง่ ทีด่ ที เ่ี ลิศกว่า เราก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ มี
วิริยะความพากเพียร ทีจ่ ะดําเนินตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เจริญสติอย่างสมํา่ เสมอ
เพราะได้ยนิ แล้วว่าการเจริญสติจะเป็ นเหตุให้ได้ทาํ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เราจึงต้องดูทใ่ี จของเราอยู่ทกุ ขณะ ว่าใจกําลังเดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
หรือไม่ ถ้าคิดแวบออกไปนอกทางก็จะได้ดงึ กลับเข้ามาเหมือนกับเวลาขับรถยนต์ ก็ตอ้ ง
มีสติคอยดูวา่ รถวิง่ อยู่บนถนนหรือไม่ ถ้าเริ่มส่ายออกไปนอกถนนก็จะได้ดงึ กลับเข้ามา
ได้ ถ้าไม่มสี ติก็เหมือนคนขับทีด่ ม่ื สุราจนมึนเมา เวลารถวิง่ แหกโค้งก็จะไม่สามารถดึง
กลับเข้ามาในถนนได้ ก็จะประสบอุบตั เิ หตุ เกิดความเสียหายตามมา เพราะไม่มสี ติ
นัน่ เอง เราจึงต้องเจริญสติให้มากๆ ตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลยจนถึงเวลาหลับ ควรมี
ความรู้สกึ ตัวเสมอ อยู่กบั ปัจจุบนั อยู่กบั สิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ ถ้ากําลังรับประทานอาหารก็ให้
อยู่กบั การรับประทานอาหาร อย่าคุยกัน เดีย๋ วสําลักอาหารตายไปก็มี เพราะไม่มสี ติ
รับประทานไปก็คุยไปหัวเราะไป อาหารทีอ่ ยู่ในปากก็เลยหลุดเข้าไปในหลอดลม ทําให้
หายใจไม่ออก ทําให้ตายได้ แต่ถ ้ามีสติแล้วจะรู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังเคี้ยว กําลังกลืน จะ
ไม่ไปคุยกันให้เสียเวลา ดูตวั อย่างเวลาทีพ่ ระสงฆ์ฉนั อาหารกัน จะไม่คุยกัน จะมีสติอยู่
กับการรับประทานอาหารเสมอ การมีสติจงึ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เพราะเมือ่ มีสติแล้วก็
จะทําให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาตามมา เวลามีสติจติ จะไม่วอกแวก ไม่ส่ายไปส่ายมา
จิตจะตัง้ มัน่ มีสมาธิ เช่นฟังเทศน์ดว้ ยสติ ไม่ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องต่างๆ จิตก็จะตัง้ มันอยู
่ ่
กับการฟัง ก็จะมีสมาธิในการฟัง จะทําให้จิตใจสงบ เป็ นอานิสงส์ของการฟังธรรมด้วย
สติ ฟังแล้วจิตก็จะสงบ มีความสุข มีความสบายระงับความคิดทีส่ ร้างความวุน่ วาย
ความกังวลใจได้ระยะหนึ่ง ในขณะทีฟ่ งั ธรรมแล้วไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะไม่มเี รื่องมาสร้าง
ความวุน่ วายให้กบั ใจ ใจก็จะสงบเย็นสบาย นอกจากนัน้ ก็ยงั ได้ปญั ญาด้วย จะรู้วา่ อะไร
ถูกอะไรผิด รู้วา่ ควรจะดําเนินชีวติ อย่างไร รู้วา่ การดําเนินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพาไปสูค่ วามร่มเย็นเป็ นสุข ไปสู่การหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ ปวง
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ถ้าเดินไปตามความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ก็จะพาไปสู่ความทุกข์
ความวุน่ วายใจ เพราะสิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากเราต้องการ ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง
ให้ความสุขเพียงขณะทีไ่ ด้มาใหม่ๆ แต่หลังจากนัน้ ก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ไม่วา่ ได้
อะไรมา ใหม่ๆเราจะรู้สกึ ดีอกดีใจ แล้วต่อไปก็จะมีความกังวลใจ เพราะถ้ารักอะไรชอบ
อะไร ก็อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ ไม่อยากให้จากไป เพราะไม่มปี ญั ญา ไม่รู้ถงึ
ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีแ่ ท้จริง ว่าเป็ นอย่างไร จึงไม่รู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะอยู่กบั เรา
ไปตลอด ไม่มอี ะไรอยู่เหมือนเดิมไปตลอด ได้อะไรมาในวันนี้ ต่อไปก็จะเปลีย่ นแปลงไป
จากของใหม่ก็กลายเป็ นของเก่าไป จากหนุ่มสาวก็กลายเป็ นคนแก่ไป จากคนดีกลายเป็ น
คนไม่ดไี ป เพราะนี่คอื ธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มีการเปลีย่ นแปลงเสมอ
เมือ่ เราไม่รู้ทนั ก็จะอยากได้ เมือ่ ไม่ได้สมอยาก เมือ่ สิง่ ทีไ่ ด้มาเปลีย่ นแปลงไป ไม่เป็ น
เหมือนเดิมเหมือนกับวันแรกทีไ่ ด้มา ก็เสียอกเสียใจ เป็ นเพราะไม่มปี ญั ญานัน่ เอง ถ้ามีก็
จะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง จะเห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะอยู่กบั เราไปตลอด ไม่มอี ะไรใน
โลกนี้ทจ่ี ะอยู่เหมือนเดิม เป็ นเหมือนเดิมไปตลอด จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วจะให้ความสุขกับเราได้อย่างไร ก็ตอ้ งให้ความทุกข์กบั เรา เมือ่ เกิด
การเปลีย่ นแปลงขึ้นมา หรือในขณะทีย่ งั ไม่เปลีย่ นแปลงก็สร้างความกังวลความห่วงใย
ให้แล้ว ว่าจะเกิดขึ้นเมือ่ ไร เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่ถา้ ได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้ว จะรู้วา่ ไม่ควรยึดติดกับอะไร มีอะไรก็มไี ด้ ใช้ให้เกิด
คุณเกิดประโยชน์ แต่อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปหวังให้เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการเสมอ เวลา
เกิดการเปลีย่ นแปลง เกิดการสูญเสีย จะไม่ทาํ ให้เสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้หวัง ไม่ได้
ยึดติด ปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง จะอยู่ก็ได้ จะจากไปก็ได้
ถ้าอยู่ก็หาประโยชน์หาความสุขไป เมือ่ ถึงเวลาจากไปก็ให้ไปโดยดี ไม่เสียอกเสียใจ
โกรธแค้นอาฆาตพยาบาท ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะมีความทุกข์ เวลาสูญเสียอะไรไปจะเสียอก
เสียใจ โกรธแค้นโกรธเคือง อาฆาตพยาบาท กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทําให้ไปทําสิง่ ที่
เลวร้ายต่อไป ถ้าไม่สามารถทําร้ายผูอ้ น่ื ได้ ก็ทาํ ร้ายตนเอง หรือทําร้ายทัง้ ผูอ้ น่ื และตนเอง
เวลาสูญเสียอะไรไปหมด ดังทีไ่ ด้ยนิ ข่าวเมือ่ ไม่ก่วี นั ทีม่ หี วั หน้าครอบครัวฆ่าภรรยาฆ่าลูก
และฆ่าตนเองไป เพราะเกิดการสูญเสีย จากการมีเงินมีทองมาไม่มเี งินมีทอง มีหนี้มสี นิ
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ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะใช้คนื ได้ ก็เลยหมดกําลังใจทีจ่ ะอยู่ต่อไป แล้วก็ไม่รู้วธิ ีทจ่ี ะแก้ปญั หานี้
ได้อย่างไร ก็เลยใช้วธิ ีทไ่ี ม่ถูกต้อง โดยคิดว่าฆ่าตนเองและผูอ้ น่ื แล้วจะทําให้ปัญหาหมด
ไป แต่ความจริงแล้วปัญหายังไม่หมด เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ทก่ี าย ทีส่ มบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง แต่อยู่ทใี จ คือความหลงความมืดบอด ทําให้เสียอกเสียใจ หมดกําลังใจ ถ้ามีสติมี
ปัญญาจะรู้วธิ ีแก้ปญั หา ถ้ามีหนี้ทย่ี งั ใช้คนื ไม่ได้ก็ยอมรับความจริง ถ้าจะต้องถูกยึดข้าว
ของเงินทองอะไรไป ก็ให้ยดึ ไป จะถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางก็ให้จับไป ไม่เป็ นไร ไม่ชา้ ก็เร็ว
สักวันหนึ่งก็ตอ้ งพ้นโทษออกมาจนได้ เมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่ก็สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้ ถ้า
ไม่ทอ้ แท้ ไม่ผดิ หวังเสียอย่างแล้ว ไม่มอี ะไรทีเ่ ราจะทําไม่ได้ เพราะเมือ่ ตอนทีเ่ กิดมา
ใหม่ๆ ก็ไม่ได้มอี ะไรติดตัวมาเหมือนกันแล้วทําไมสามารถสร้างสิง่ ต่างๆให้มขี ้นึ มาได้
อย่างทีม่ กี นั อยู่ในวันนี้ ไม่เห็นจะต้องกลัวเลย ถ้าเกิดสูญเสียจนหมดสิ้นไป เหลือแต่
ร่างกายเหลือแต่ตวั เพียงอย่างเดียว ถ้ายังมีชวี ติ อยู่ มีสติมปี ญั ญา มีกาํ ลังใจ ก็เริ่มต้น
ใหม่ได้ หาสิง่ ต่างๆได้ใหม่ จะได้มากได้นอ้ ยนัน้ ก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง
อาจจะเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้ ว่าไม่ควรจะแสวงหาแบบเดิมๆอีกต่อไป
เพราะจะเจอปัญหาแบบเดิมอีก หาได้มาแล้วเดีย๋ วก็จะหมดสิ้นไปอีก สูห้ าอย่างอืน่ ดีกว่า
หาอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกหากัน
คือหาความสุขในใจของตนเองนี้
แหละ เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มใี ครเอาจากเราไปได้ ไม่สูญหายจากเราไป ถ้าคิดได้
อย่างนี้ก็จะออกบวชได้ ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
อาจจะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ข้นึ มาก็ได้ คนบางคนต้องอาศัยเหตุการณ์เลวร้ายในชีวติ เคยรํา่ รวยแล้วหมด
เนื้อหมดตัวไป จึงเกิดมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็น
ธรรมดา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร ไม่อยากจะได้อะไร ถ้าเคยมี
สามีมภี รรยา แล้วเกิดตายจากไป ถ้ามีสติมปี ญั ญาก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ว่าไม่มี
อะไรจีรงั ถาวรในโลกนี้ ไม่ควรหลงยึดติด ไม่ควรแสวงหา ควรแสวงหาสิง่ ทีม่ อี ยู่ในตัว
เรา ทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด คือความสุขภายในจิตในใจ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราจะได้พบกับสิง่ ทีด่ สี ง่ิ ทีเ่ ลิศทีม่ อี ยู่ในตัวเรา ทีเ่ ราไม่
รู้มาก่อน ถ้าไม่มแี ล้ว พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จะไม่ปรากฏขึ้นมาให้
เรากราบไหว้บูชาได้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกก็เป็ นมนุษย์ปถุ ชุ นเหมือนกับเรา
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แต่มคี วามฉลาดมองเห็นความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เห็นว่าไม่มอี ะไรจีรงั ถาวร ไม่มี
อะไรให้ความสุขได้อย่างแท้จริง จึงตัดจึงละความสุขทางโลก แล้วก็หาความสุขทางด้าน
จิตใจ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ทําความดีละความชัว่ นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา จน
บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก นี่
แหละคือสิง่ ทีเ่ ราควรยินดี ควรไขว่คว้าหามา ให้เป็ นสมบัตขิ องเราให้ได้ ด้วยการศึกษา
เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมบ่อยๆ แล้วก็ปฏิบตั ติ าม เพือ่ จะได้มกี าํ ลังใจทีจ่ ะดําเนินตามทาง
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมา จึงอยากจะขอฝากเรื่องการมาเสริมสร้างกําลังใจ ด้วยการ
สร้างศรัทธาความเชื่อ วิริยะความขยันหมันเพี
่ ยร สติความระลึกรู้ สมาธิความตัง้ มันของ
่
จิตใจ และปัญญาความฉลาดรู้ทนั ให้ท่านทัง้ หลายได้นาํ เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ นําพาชีวติ ของท่านไปสู่ความสุขและความเจริญในลําดับต่อไป การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๓

สุขตอนต้น ทุกข์ตอนปลาย
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันทีท่ ่านมีความตัง้ ใจมาวัดเพือ่ มาสะสมบุญบารมีกนั
เอาบุญมาฝากไว้ใน
ธนาคารบุญ เอาทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็ นทรัพย์ภายใน เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ใน
ธนาคาร เพราะเชื่อว่าบุญจะติดตัวไปกับเรา สามารถเอาบุญทีฝ่ ากไว้ในธนาคารบุญไป
ใช้ได้ เมือ่ ไปเกิดในภพต่อไป จะได้มสี ง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามรอเราอยู่ เหมือนกับทีไ่ ด้พบกับสิง่ ทีด่ ที ่ี
งามในชาติน้ ี เพราะในอดีตชาติเราก็เคยสะสมบุญกันมา จึงทําให้ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ มี
ฐานะดี อยู่เย็นเป็ นสุข ไม่เดือดร้อน ไม่ลาํ บากลําบน เป็ นอานิสงส์ของบุญกุศลทีไ่ ด้เคย
ทําไว้ในอดีต ทําให้เรามาทํากันต่อ เพือ่ จะได้มอี นาคตคือภพหน้าชาติหน้า ทีด่ ขี ้นึ กว่าที่
เป็ นอยู่ในภพนี้ชาติน้ ี เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ตรัสรู้ได้รู้
เห็นกัน ได้พสิ ูจน์มาแล้ว เห็นประจักษ์กบั ใจ เพราะเห็นตัวใจทีไ่ ปเวียนว่ายตายเกิดใน
ภพน้อยภพใหญ่ แต่พวกเรายังไม่เห็นกัน ทัง้ ๆทีอ่ ยู่กบั เรา เป็ นตัวเรา แต่เรากลับมองไม่
เห็นกัน เหมือคนตาบอดทีไ่ ม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆได้ ฉันใดใจของเราก็เป็ น
เช่นเดียวกัน บอดด้วยโมหะความหลง บอดด้วยอวิชชาความไม่รู้ จึงทําให้ไม่เห็นตัวเรา
ทีแ่ ท้จริง ไม่เห็นตัวใจ เห็นแต่ร่างกายทีเ่ ราคิดว่าเป็ นตัวเรา เราจึงไม่ให้ความสําคัญกับใจ
ไม่ให้ความสําคัญกับภพหน้าชาติหน้า แต่ให้ความสําคัญกับภพนี้ชาติน้ ี กับความสุขทีจ่ ะ
หาได้ในชาติน้ ี แต่ไม่คดิ ถึงความสุขในชาติหน้า โชคดีทไ่ี ด้มาเจอพระพุทธเจ้า เจอพระ
ธรรมคําสอน เจอพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ทีร่ ู้จกั ตัวใจแล้วนําเอามาสังสอนพวกเรา
่
ให้รู้วา่ ตัวเราทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ใช่ร่างกายแต่เป็ นใจ ทีก่ าํ ลังรับรู้อยูน่ ้ ี ถ้าไม่มใี จจะไม่
สามารถรับเสียงทีก่ าํ ลังพูดอยู่ได้ จะไม่เข้าใจถึงความหมาย เพราะถ้าไม่มใี จแล้ว ร่างกาย
ก็เป็ นเหมือนคนตาย คนตายนี้แลคือร่างกายทีไ่ ม่มใี จอยู่แล้ว ได้แยกทางกันไปแล้ว ไป
กันคนละทิศละทาง
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เหมือนรถยนต์ทถ่ี ูกจอดทิ้งไว้ ไม่มคี นขับ ก็จะจอดอยู่อย่างนัน้ จะไม่ขยับเขยื้อนไปไหน
ได้ จนกว่าจะมีคนขับมาขับไป ร่างกายนี้ก็เช่นกัน ถ้าไม่มคี นขับคือใจ ก็จะไม่สามารถทํา
อะไรต่อไปได้ ไม่สามารถรักษาให้เจริญเติบโต ไม่ให้เน่า ไม่ให้แตกสลายไปได้ เพราะไม่
มีผูด้ ูแลรักษา คือใจนัน่ เอง ใจนี้แลคือตัวทีไ่ ปเวียนว่ายตายเกิด เป็ นเหมือนกับคนขับ
รถยนต์ พอรถยนต์คนั เก่าพังไป คนขับก็ไปหารถคันใหม่ ถ้ามีเงินมากก็ซ้อื รถคันใหม่ท่ี
ดีกว่าเก่า ถ้ามีเงินน้อยก็ซ้อื รถทีไ่ ม่ดกี ว่าเก่า ภพชาติของเราก็เป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน
หลังจากทีร่ ่างกายแตกดับไปแล้ว ใจก็จะไปเกิดใหม่ ไปหาร่างใหม่ จะได้ร่างทีด่ กี ว่าเก่า
หรือเลวกว่าเก่า ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ ไว้ ถ้าทําบุญอย่างสมํา่ เสมอ ไม่ทาํ บาปทํากรรม
ก็จะได้ร่างใหม่ทด่ี กี ว่าเดิม
ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงาม
กว่าเดิม มีสติปญั ญาความฉลาดรู้มากกว่าเดิม มีฐานะสูงกว่าเดิม ถ้าไม่ได้เกิดเป็ น
มนุษย์ ก็จะได้เกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ทาํ บุญมัวแต่ทาํ บาป เช่น
วันนี้มคี นอีกมากทีไ่ ม่ได้เข้าวัดกัน แล้วก็ไปทําบาปกัน ไปเล่นการพนัน ไปเสพสุรายาเมา
ไปยิงนกตกปลา ไปกระทําสิง่ ทีจ่ ะฉุดลากจิตใจให้ตกลงไปสูท่ ต่ี าํ ่ เมือ่ แยกออกจาก
ร่างกายไปแล้ว ก็จะได้ร่างใหม่ทเ่ี ลวกว่าเก่า ได้ร่างของเดรัจฉาน ไปเกิดเป็ นแมวบ้าง
เป็ นสุนขั บ้าง เป็ นจิ้งจก เป็ นตุก๊ แกบ้าง เพราะทําแต่บาปกรรม ไม่ได้ทาํ บุญ ถ้าไม่ได้ร่าง
ของเดรัจฉาน ก็จะไปเป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก ขึ้นอยู่กบั บาปกรรมทีท่ าํ ไว้ว่า
มีมากน้อยเพียงไร เราจึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วนํามาสังสอน
่
พวกเรา เนื่องจากพวกเรายังไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตัวของเราเอง ทัง้ ๆทีม่ คี วามสามารถที่
จะเห็นได้
เพราะไม่รู้จกั เปิ ดตาใน ทีถ่ ูกปิ ดด้วยความหลง ความโลภ ความโกรธ จึงทําให้ไม่เห็นตัว
ใจ ทีเ่ ป็ นผูก้ ระทํา เป็ นผูร้ บั ผลของบุญและบาป จึงไม่เชื่อในเรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องนรก
เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายทีใ่ จครอบครองอยู่เท่านัน้
จึงคิดว่าเมือ่ ร่างกายแตกสลายไปแล้ว ถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ไม่มอี ะไรที่
จะตามมาต่อไป แต่ไม่เคยคิดเลยว่า แล้วเรามาเกิดได้อย่างไร อยู่ดๆี มาเกิดได้อย่างไร
ถ้าไม่มใี จจะมาเกิดได้อย่างไร ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบตั ติ ามคําสอน ทําบุญทําทาน
รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งตาในของเราทีม่ ดื บอด ก็จะเกิดสว่างขึ้นมา
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เพราะการกระทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เป็ นการชําระความมืดบอดทีค่ รอบงํา
จิตใจนัน่ เอง เหมือนกับรถยนต์ทม่ี ฝี ่ นุ มีโคลนปิ ดบังกระจกหน้ารถไว้ ทําให้ไม่สามารถ
มองทะลุออกมาข้างนอกได้ แต่ถา้ เอานํา้ มาล้างกระจก ชําระฝุ่นโคลนให้หมดไป กระจก
ก็จะใสขึ้นมา คนขับรถก็จะสามารถมองเห็นออกมาจากภายในได้ สามารถเห็นทางเห็น
อะไรต่างๆได้ ใจของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ขณะนี้มองไม่เห็นนรก ไม่เห็นสวรรค์ ไม่เห็นบาป
ไม่เห็นบุญ ไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ไม่เห็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่
เห็นมรรคผลนิพพาน เพราะถูกโคลนตมแห่งโมหะความหลง โคลนตมแห่งอวิชชาความ
ไม่รู้ ปกปิ ดจิตใจ จึงไม่เห็นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเห็นกัน จึงไม่
กลัวบาปกัน ไม่ยนิ ดีทจ่ี ะทําบุญทําความดีกนั เพราะมองสัน้ ๆ ชอบหาความสุขใน
ปัจจุบนั ทีเ่ ป็ นสุขในเบื้องต้น แต่เป็ นทุกข์ในบัน้ ปลาย ไม่มองว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่ง
ทีเ่ ป็ นสุขตอนปลาย แต่ทกุ ข์ตอนต้น
ความสุขทีเ่ ป็ นสุขต้นแต่ทกุ ข์ปลายก็คอื
ความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
ความสุขจากการดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง รับประทานอาหารทีถ่ ูกอกถูกใจ ไปเทีย่ วตาม
สถานทีต่ ่างๆ ซื้อข้าวซื้อของต่างๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ คือของฟุ่มเฟื อย
ทัง้ หลาย เช่นเครื่องสําอาง นํา้ หอม เสื้อผ้าสวยๆงามๆ และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ทีม่ ี
มากเกินความจําเป็ น เรามีความสุขกับสิง่ เหล่านี้ เวลาทีอ่ อกไปเดินตามห้างสรรพสินค้า
ซื้อสิง่ ของต่างๆมา จะมีความสุขกัน แต่ความสุขแบบนี้จะไม่สุขไปตลอด เพราะเมือ่
ร่างกายแก่ลงไป ก็จะไม่มกี าํ ลังวังชา ทีจ่ ะไปทําอย่างทีเ่ คยทําได้ ไม่สามารถหาความสุข
แบบนัน้ ได้ ต้องอยู่ในบ้าน ก็จะรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงาหงุดหงิด ถ้าร่างกายเกิดอาการ
เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ ยิง่ ใกล้ตายก็ยง่ิ มีความทุกข์มากขึ้นไป เพราะหา
ความสุขภายนอก ทีเ่ ป็ นสุขเบื้องต้นแล้วก็ทกุ ข์บนั้ ปลายไม่ได้ แต่ถา้ เชื่อพระพุทธเจ้า
แล้วทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ ่อนข้างจะยากลําบาก เป็ นความทุกข์
สําหรับพวกเรา เราจะทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย เพราะการปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า
มันสวนกระแสกับความอยากของเรา จึงทําให้รู้สกึ ทุกข์ยากลําบาก เช่นวันนี้ตอ้ งตื่นแต่
เช้า เพือ่ มาทําบุญทีว่ ดั กัน ถ้าไม่มาวัดก็ไม่ตอ้ งตื่นแต่เช้า นอนจนถึงเวลานี้ก็ยงั นอนได้
นอนอย่างสุขอย่างสบาย ไม่ตอ้ งเสียเงินทองไปกับการทําบุญ เอาเก็บไว้ซื้อของฟุ่มเฟื อย
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ต่างๆดีกว่า ถ้าเห็นความสุขทางโลกก็จะคิดอย่างนี้ คิดว่าสําคัญกว่าความสุขทางธรรม
แต่ถา้ เห็นว่าความสุขทีเ่ กิดจากการทําบุญ มีคุณค่ากว่าความสุขทีไ่ ด้จากการนอนตื่น
สายๆ ซื้อของฟุ่มเฟื อย เราก็ยอมเสียสละเงินมาทําบุญ ยอมตื่นแต่เช้า ไม่นอนตื่นสาย
ถึงแม้จะรู้สกึ ลําบากบ้างก็ตาม แต่จะส่งผลให้จติ ใจมีความสุข มีความพอใจภูมใิ จ เพราะ
การทําบุญทําความดี เป็ นการให้อาหารกับใจนัน่ เอง
ต่างกับการไปเทีย่ ว ไปดูละคร ไปฟังเพลง ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ไม่ได้เป็ นอาหารใจ แต่
เป็ นยาพิษ เพราะทําให้ใจเกิดความหิวความอยากเพิม่ มากขึ้นไปอีก สังเกตดูตงั้ แต่เกิด
มานี้ เราได้ไปเทีย่ ว ไปกิน ไปดืม่ ไปดูหนังฟังเพลง ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยมามากน้อย
เพียงไรแล้ว เราเคยถึงจุดอิม่ พอบ้างหรือยัง หรือว่ายังอยากทีจ่ ะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ
เพราะไม่เป็ นวิธีทจ่ี ะให้ความอิม่ ความพอกับใจนัน่ เอง แต่การทําความดีเช่นเสียสละ
ทรัพย์ส่วนตัวของเรา เพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื กลับทําให้อม่ิ เอิบใจสุข
ใจ ทําให้ไม่ตอ้ งการไปเทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ไปดูหนังฟังเพลงดูละคร ไปเทีย่ ว
ทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี เพราะไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอ เหมือนกับการทําบุญทําความดี การรักษาศีล
การปฏิบตั ธิ รรม การได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ทีเ่ ป็ นการให้อาหารกับจิตใจ เป็ นการสะสม
ความสุขภายในใจ ทีจ่ ะอยู่ตดิ กับใจ และจะเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็ นความสุขทีเ่ ต็มเปี่ ยม
ทีไ่ ม่จางหายไป เป็ นผลทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา เต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุข เป็ น
นิ พพานัง ปรมังสุขงั เป็ นบรมสุขของพระนิพพาน ของจิตใจทีไ่ ด้ทาํ ความดีจนมีความสุข
เต็มเปี่ ยม มีความดีเท่านัน้ คือบุญและกุศล ทีจ่ ะสร้างความสุขให้กบั จิตใจของเรา และไม่
สูญสลายไปเมือ่ เราตายไป เพราะไม่ได้อยูท่ ร่ี ่างกาย ไม่ได้อยู่ทข่ี ้าวของเงินทอง ไม่ได้อยู่
กับคนนัน้ หรือคนนี้ แต่อยู่กบั ใจของเรา เมือ่ ใจแยกออกจากกายไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ ใจ
ก็จะขนความสุขนี้ไปด้วย แต่ความสุขภายนอกทีไ่ ด้จากข้าวของเงินทองต่างๆ จากคนนัน้
คนนี้ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ เอาติดใจไปไม่ได้ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งทิ้งไปหมด
ถ้าไม่ได้สะสมบุญ สะสมความสุขภายในใจ สะสมทรัพย์ภายในใจไว้ เวลาใจต้องเดินทาง
ไป ก็จะไปแบบไม่มคี วามสุขติดตัวไปด้วย มีแต่ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจอาลัย
อาวรณ์ เพราะไม่ได้สะสมบุญไว้ สะสมแต่ความสุขจากสิง่ ภายนอก เมือ่ ถึงเวลาต้องจาก
กัน ก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจเป็ นอย่างยิง่
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สังเกตดูเวลาทีต่ อ้ งจากคนทีร่ กั ไป จะรู้สกึ อย่างไร เวลาทีต่ อ้ งอยู่คนเดียว ไม่มใี ครเป็ น
เพือ่ น ไม่มอี ะไรดู ไม่มอี ะไรฟัง จะรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ไม่มคี วามสุขเลย แต่ถา้
ทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆ รักษาศีล นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา
ปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าสร้อยหงอยเหงา เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งจะต้องอยู่
คนเดียว ก็เลยหัดอยู่แบบคนเดียวไปก่อน อยู่กบั ใครก็ได้ ไม่อยู่กบั ใครก็ได้ ฝึ กทําใจให้
ปล่อยวาง เพราะรู้วา่ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ถ้ายังยึดติดอยู่กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ กับคนนัน้ กับ
คนนี้อยู่ ก็จะสร้างความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจให้กบั เรา ในยามทีต่ อ้ งจากกัน แต่ถา้
สมมุตอิ ยู่เรื่อยๆว่า จะต้องอยู่คนเดียวสักวันหนึ่ง คนทีเ่ รารักเราชอบสักวันหนึ่งก็ตอ้ ง
จากเราไป ก็ซอ้ มอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆ ไม่หวังพึง่ อะไรจากใคร ไม่ตอ้ งการสิง่ นัน้ สิง่ นี้จาก
ใคร ไม่ตอ้ งการความสุขจากใคร ถ้าฝึ กทําอย่างนี้ได้แล้ว ต่อไปจะอยู่คนเดียวได้ ไม่
จําเป็ นจะต้องมีอะไร วิธีฝึกทีง่ า่ ยทีส่ ุดก็คอื การมาอยู่วดั นี้เอง มาถือศีล ๘ ไม่ตอ้ งมีอะไร
เป็ นเครื่องให้ความสุข ไม่เอาแฟนมา ไม่เอาวิทยุโทรทัศน์มา ไม่เอาของกินของขบเคี้ยว
ต่างๆมา มาแต่ตวั เปล่าๆ มาฝึ กอยู่แบบเรียบง่าย หาความสงบด้วยการอ่านหนังสือ
ธรรมะบ้าง ฟังเทศน์บา้ ง นัง่ สมาธิบ ้าง ถ้าฝึ กทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปจะเคยชินกับ
การอยู่แบบนี้ จะไม่รู้สกึ ว้าเหว่อย่างไร ในเบื้องต้นจะรู้สกึ ว้าเหว่บา้ ง เพราะไม่เคยอยู่คน
เดียว ไม่เคยอยู่เฉยๆ ชอบอยู่รวมกันหลายๆคน ทํากิจกรรมร่วมกัน ดูหนังฟังเพลง
รับประทานอาหาร ดืม่ เครื่องดืม่ ต่างๆด้วยกัน เป็ นความสุขชัว่ ขณะ แล้วก็หมดไป เวลา
ไม่ได้ทาํ ก็จะมีความว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา เพราะติดอยู่กบั การกระทําเหล่านี้
นัน่ เอง
เราจึงต้องพยายามหักห้ามจิตใจ ไม่ให้ไปยึดติดกับความสุขแบบนี้ เพราะเป็ นสุขใน
ปัจจุบนั แล้วก็จะเป็ นทุกข์ในอนาคต หัดอยู่แบบทุกข์ในปัจจุบนั เช่นมาอยู่วดั มาบวชกัน
ใหม่ๆจะรู้สกึ ว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงาบ้าง แต่ถา้ ฝึ กไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไป
ความรู้สกึ ว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงาก็จะหายไป ทําให้อยู่เฉยๆได้ อยู่คนเดียวได้ ไม่
ต้องมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ไม่ตอ้ งมีคนนัน้ คนนี้ มาให้ความสุข จะอยู่อย่างนี้ไปได้จนถึงวันตาย
เลย ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะแก่ชราอย่างไร หรือจะตาย ก็จะไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ใจ เพราะใจไม่ได้อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือแล้ว เหมือนกับคนที่ไม่
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อาศัยรถยนต์เป็ นเครื่องมือ จะไปไหนมาไหน เวลารถเสียก็ไม่เดือดร้อน แต่คนทีต่ อ้ งใช้
รถทุกวัน ไปไหนมาไหนต้องใช้รถ เวลารถเสียก็จะหงุดหงิดใจรําคาญใจ เพราะไปไหน
ไม่ได้ แต่คนทีไ่ ม่ไปไหน อยู่บา้ นตลอดเวลา จะไม่เดือดร้อนเลยเวลารถเสีย หรือไม่มรี ถ
ใช้ จะไม่เดือดร้อนอะไร ใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข
แล้ว ร่างกายจะเป็ นอย่างไร ก็ไม่ทาํ ให้ใจทุกข์วนุ่ วายเลย จะอยู่เฉยๆได้อย่างสบาย เวลา
ใกล้ตายก็นอนไป แล้วก็ภาวนาทําจิตใจให้สงบ ปล่อยให้ร่างกายหยุดหายใจไป ไม่ทรุ นทุ
รายวุน่ วายใจ ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์กบั อะไรทัง้ สิ้น เพราะ
ได้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างแล้ว เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราควรฝึ กกัน สํารวจดูวา่ ยังยึดติดกับอะไร
ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ลองหยุดดูสกั พักหนึ่ง เช่นดูโทรทัศน์ถา้ ไม่จาํ เป็ น ก็ลองไม่ดูสกั ระยะหนึ่ง
ดูหนังฟังเพลงถ้าไม่มคี วามจําเป็ น ก็อย่าไปดูอย่าไปฟัง ไม่จาํ เป็ นต้องกินอาหารที่
เอร็ดอร่อยเสมอไป ก็หดั กินตามมีตามเกิดบ้าง เหมือนกับพระ เวลาไปบิณฑบาตได้
อาหารอะไรมา ก็กนิ ตามมีตามเกิด อย่าไปเลือก อย่าไปจูจ้ ้ จี กุ จิก อย่าไปฝันว่าวันนี้
อยากจะกินอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ อยากจะหาความสุขจากการดูหนังเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ลองเลิกการกระทําเหล่านี้ดู แล้วอยู่แบบเฉยๆบ้าง เช่นวันนี้วนั เสาร์ หลังจากกลับจากวัด
ไปแล้วก็ไม่ตอ้ งไปไหน ถ้าไม่มธี ุระจําเป็ น ไม่ตอ้ งจับจ่ายกับข้าวกับปลาอาหาร เพือ่ เลี้ยง
ปากเลี้ยงท้อง ก็กลับไปอยู่บ ้านเฉยๆ ไม่ตอ้ งเปิ ดโทรทัศน์ดู เปิ ดเพลงฟัง ถ้าอยากจะฟัง
อะไร ก็เปิ ดธรรมะฟัง ถ้าอยากจะดูอะไร ก็เปิ ดหนังสือธรรมะดู ถ้าไม่อยากดูไม่อยากฟัง
ก็นงั ่ ทําสมาธิกนั กําหนดจิตให้อยู่กบั พุทโธๆไปเรื่อยๆ ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอะไร คิดแต่พทุ
โธๆคําเดียว ลองทําดู ถ้าทําได้แล้วใจจะมีความสงบนิ่ง ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่อยากทํา
อะไร อยู่เฉยๆได้นานอย่างมีความสุข ไม่หงุดหงิดใจรําคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงาแต่
อย่างใด มีความอิม่ ความพอ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในตัวเรา แต่เราไม่เคยทําให้เกิดขึ้นมา เพราะ
มัวไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก ยิง่ หาเท่าไหร่ก็ยง่ิ วุน่ วายขึ้นไปเท่านัน้ เพราะบาง
ทีก็ไม่ได้ดงั ใจ ก็เสียใจผิดหวัง เวลาได้ดงั ใจก็ดอี กดีใจ ก็อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก ก็ตอ้ ง
หาไปอยู่เรื่อยๆ เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ สูห้ าความสุขในตัวเราไม่ได้ ด้วยการควบคุมกาย
วาจาใจ ให้ทาํ ให้นอ้ ยทีส่ ุด ทําแต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ไม่
จําเป็ นต้องไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง ไปดืม่ ไปทําอะไรต่างๆ ให้หนั กลับมาอยู่ทบ่ี า้ น มา
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ทํากิจกรรมภายในใจ ถ้านัง่ ทําสมาธิไม่ได้ ก็สวดมนต์ไปก่อน สวดไปในใจไปเรื่อยๆ
หลายๆรอบ จนรู้สกึ พอ อยากจะหยุดก็หยุดดู ดูวา่ ใจนิ่งใจสบายหรือยัง ถ้ายังไปคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็กลับมาสวดใหม่ ต่อสูก้ บั ความคิด อย่าปล่อยให้คดิ ไปแบบไม่มขี อบ
ไม่มเี ขต เพราะไม่ได้นาํ ความสุขมาให้ การหยุดคิดต่างหากทีจ่ ะให้ความสุข
แต่เราไม่สามารถหยุดคิดได้ดว้ ยความตัง้ ใจ ต้องมีอบุ ายแห่งสมาธิ คือการสวดมนต์ก็ดี
บริกรรมพุทโธๆก็ดี ถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้วา่ อีกไม่นานใจก็จะหยุดคิดได้ จะได้พบ
กับความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน เป็ นความสุขทีด่ ที เ่ี ลิศกว่าความสุขภายนอก ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สุขอืน่ ๆในโลกนี้ ไม่เสมอเท่ากับความสุข ที่เกิดจากความ
สงบของจิตใจ จะสงบได้ก็ตอ้ งหยุดคิด ต้องบริกรรมพุทโธๆ ต้องสวดมนต์ มีสติ
ควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่
ถ้าสามารถให้จติ อยู่กบั บทสวดมนต์หรืออยู่กบั คํา
บริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จะได้พบกับความสงบอย่างแน่นอน จึงควรเห็น
ความสําคัญของทรัพย์ภายใน คือความสุขภายในใจ มากกว่าทรัพย์ภายนอก คือ
ความสุขภายนอก พยายามลดละความสุขภายนอก แล้วหันมาเพิม่ ความสุขภายในกัน
จะได้มที พ่ี ง่ึ อย่างแท้จริง เพราะต่อไปเมือ่ ร่างกายต้องแก่ลง ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตาย
ไป ใจจะได้ไม่ทกุ ข์กบั ร่างก่าย เพราะไม่ได้อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือให้ความสุขแล้ว
ให้หมันมาวั
่ ดกัน มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม อยู่ทบ่ี า้ นก็เช่นเดียวกัน
ให้หมันรั
่ กษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆ แล้วจิตใจ
จะมีเครื่องหล่อเลี้ยง ทําให้มคี วามอิม่ มีความสุข มีความพอ ขอให้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ใน
วันนี้ ไปปฏิบตั ติ ามสมควรแก่กาํ ลังแห่งสติปญั ญาศรัทธาความเพียร เพือ่ ประโยชน์สุขที่
จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๔

ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู ้
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

วันนี้เรามาทําบุญกัน มาบําเพ็ญ มาปฏิบตั ธิ รรม ตามหน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชนทีพ่ งึ
กระทํากัน เพราะเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคําสอน ในพระอริย
สงฆ์สาวก ว่าเป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง เป็ นคําสอนทีถ่ ูกต้องตามหลักความจริง สามารถยัง
ประโยชน์ให้กบั ผู ้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างแน่นอน ไม่มอี ะไรต้องเคลือบแคลงสงสัย หน้าทีข่ องเรา
จึงอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ติ ามเท่านัน้ เพราะพระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์สาวกก็ดี ได้
กลันกรองสิ
่
ง่ แปลกปลอมต่างๆออกไปหมดแล้ว
เหลือแต่ความจริงล้วนๆ
สิง่
แปลกปลอมต่างๆไม่มอี ยู่ในใจของพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายแล้ว
เพราะได้รบั การชําระจนสะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความหลงอันเป็ นเหตุทาํ ให้เห็นผิดเป็ นชอบ
เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นสิง่ ทีม่ วี า่ ไม่มี เห็นสิง่ ทีไ่ ม่มวี า่ มี เมือ่ ไม่มสี ง่ิ หลอกลวงเจือปน
อยู่ในจิตใจแล้ว ก็มแี ต่ความจริงล้วนๆ ความจริงนี้แล ทีท่ าํ ให้พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้ายังไม่ได้ชาํ ระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ยงั จะมี
ความหลงครอบงําอยู่ ก็จะมีความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าโลกนี้เป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดี เห็นว่า
การได้เกิดเป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดี เพราะเห็นเพียงข้างเดียว เวลาเกิดเราจะดีอกดีใจกัน ได้ลูก
ได้หลาน ทุกคนดีอกดีใจ มีความสุข เพราะไม่ได้มองอีกด้านหนึ่ง คือด้านลบ เวลาเกิด
ความเสือ่ มขึ้นมา เกิดความดับขึ้นมา เห็นเพียงด้านเดียว เป็ นลักษณะของจิตทีม่ คี วาม
หลงครอบงํา ไม่เห็นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ เห็นในส่วนทีอ่ ยากจะเห็น
ส่วนทีไ่ ม่อยากเห็นก็พยายามทีจ่ ะลืมๆมันไป พยายามไม่คดิ ถึงมัน เมือ่ ไม่คดิ ถึงมัน ก็
เหมือนกับว่าไม่มสี ง่ิ นัน้ แต่ความจริงแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็ว สิง่ ทีพ่ ยายามลืมกัน ไม่คดิ ถึงกัน ก็
จะโผล่ออกมาให้เห็นจนได้ เวลาทีค่ นรักจากเราไป ต่อให้ไม่คดิ เพียงไร ก็หา้ มไม่ได้
55

เพราะเห็นอยู่ตาํ ตา เมือ่ เกิดขึ้นมาแล้ว ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็จะรุมเร้าจิตใจ
ทําให้กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนเสียหลัก ไม่สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้ ต้องฆ่าตัว
ตายไปก็มเี ป็ นจํานวนมาก เป็ นอานิสงส์เป็ นผลของความหลงทีค่ รอบงําจิตใจ จะเป็ น
อย่างนี้ จะคิดว่าถ้าคิดแต่สง่ิ ทีด่ อี ย่างเดียว จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ คิดว่าคนทีค่ ดิ แต่สง่ิ
ทีไ่ ม่ดี เช่นความเสื่อม ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็ นการคิดทีไ่ ม่ดี ไม่เป็ นมงคลแก่
ชีวติ คนทีม่ คี วามหลงจะคิดอย่างนี้ คิดแต่จะได้จะเจริญจะมีความสุข เป็ นความคิดของ
คนทีม่ คี วามหลงครอบงําอยู่ แต่คนทีไ่ ด้ทาํ ลายความหลงหมดสิ้นไปจากใจแล้ว จะไม่คดิ
อย่างนัน้ จะมองทุกอย่างตามหลักความเป็ นจริง เพราะความจริงเป็ นสิ่งที่ลบล้างไม่ได้
เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนจะต้องเผชิญ จะต้องสัมผัส ถ้ารู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั ความจริงทัง้ หลาย ไม่วา่
จะเป็ นฝ่ ายบวกหรือฝ่ ายลบ เจริญหรือเสือ่ ม ก็จะไม่ทาํ ให้ใจเสียหลัก เพราะใจสามารถ
รับรู้ทกุ สภาพได้ เพราะใจไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆ ทีส่ มั ผัสรับรู้เลย ธรรมชาติของใจเป็ น
อย่างนี้ เป็ นเหมือนกระจกทีส่ ะท้อนภาพความจริง คนสวยเวลาไปยืนหน้ากระจก ก็ไม่ได้
ทําให้กระจกสวยตามไปด้วย กระจกเพียงสะท้อนภาพของคนสวยเท่านัน้ เช่นเดียวกับ
คนไม่สวย เวลาไปยืนอยู่ทห่ี น้ากระจก กระจกก็จะสะท้อนภาพของคนไม่สวยเท่านัน้
กระจกก็ไม่ได้ไม่สวยตามไปด้วย
ใจของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าไม่มกี เิ ลสตัณหาความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงํา
แล้ว จะรับรู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างตามความเป็ นจริง ด้วยความปล่อยวาง เป็ นอุเบกขา ไม่ยนิ ดี
ยินร้าย ไม่รกั ไม่ชงั ไม่อยากให้อยู่ ไม่อยากให้หายไป เพราะใจรู้วา่ ไม่ได้ไม่เสียกับสิง่
ต่างๆทีส่ มั ผัสรับรู้ ทีม่ าแล้วก็ไป เกิดแล้วก็ดบั เป็ นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ถ้าพิจารณาดูก็
จะเห็นว่ามันเป็ นอย่างนี้ วันนี้เราเห็นรู ปคนนัน้ เห็นรู ปคนนี้ เดีย๋ วสักระยะหนึ่งรู ปคนนัน้
รู ปคนนี้ก็หายไป เปลีย่ นเป็ นรูปของคนนัน้ คนนี้อกี เปลีย่ นไปเรื่อยๆ เสียงทีเ่ ราได้ยนิ ก็
เช่นเดียวกัน ได้ยนิ แล้วก็ผ่านไป จะชอบหรือไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้ามีความหลงก็จะมี
ปฏิกริ ิยาตอบโต้กบั สิง่ ต่างๆทีไ่ ด้สมั ผัสรับรู้ ถ้าเป็ นสิง่ ทีช่ อบก็จะเกิดความสุขใจ ก็จะเกิด
ตัณหาความอยาก เกิดความโลภอยากจะได้ ถ้าไปเจอสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็จะเกิดตัณหาความ
ไม่ชอบไม่อยากได้ อยากจะให้หายไป เกิดความโกรธ ความเกลียด ทีเ่ ป็ นผลของความ
หลงทัง้ นัน้ ถ้ายังไม่ได้ชาํ ระความหลง จิตใจจะแกว่งไปแกว่งมา ระหว่างความรักกับ
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ความชัง ความโลภกับความโกรธ เมือ่ จิตยังแกว่งอยู่ จิตจะหาความสุขไม่ได้ ไม่วา่ จะได้
อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็จะไม่ได้ทาํ ให้จติ มีความสุขอย่างแท้จริง มีแต่จะเป็ นระเบิด
เวลาคอยสร้างความทุกข์ให้กบั จิต เวลาทีส่ ่งิ ต่างๆทีไ่ ด้มาต้องสูญหมดไป ต้องจากจิตไป
ถึงเวลานัน้ จิตทีม่ คี วามหลงครอบงําอยู่ จะเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ นี่คอื จิตของ
ปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลาย ซึง่ ต่างจากจิตของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ชาํ ระจนสะอาดบริสทุ ธิ์
ไม่มคี วามหลงเหลืออยู่แล้ว เมือ่ ไม่มคี วามหลงก็ไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วามโกรธ จิตของ
พระอรหันต์ก็เป็ นเช่นเดียวกัน ท่านจึงนําเอาสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทีด่ ที ค่ี วรสําหรับจิตใจ มาสัง่
สอนพวกเรา เพือ่ เราจะได้มคี วามสุขอย่างแท้จริง
ถ้ายังไม่ได้รบั คําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รู้หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเราว่าอยู่ตรงไหน
จะไม่รู้วา่ ความสุขทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ แ่ี ท้จริงเป็ นอย่างไร เราก็จะวนเวียนอยู่กบั
ความทุกข์ไปอย่างไม่รู้จกั จบสิ้น เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ได้แล้วเสียไป แต่ถา้ นําเอา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ทีส่ อนให้ทาํ ลายให้ชาํ ระความหลงทีม่ อี ยูใ่ น
จิตในใจให้หมดสิ้นไป ถ้าหมดไปเมือ่ ไรแล้วจิตจะได้รบั ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีไ่ ม่มี
ทุกข์เจือปน ไปตลอดอนันตกาล ไม่มกี ารเสือ่ ม ไม่เหมือนกับความสุขทีพ่ วกเราได้รบั กัน
ในภพนี้ชาติน้ ี หรือในภพอืน่ ๆ เป็ นความสุขทีไ่ ม่จรี งั ถาวร เป็ นความสุขทีม่ าแล้วก็ไป ที่
ทําให้เกิดความทุกข์ตามมา เวลาได้อะไรมาก็มคี วามสุข พอสู ญเสียไปความทุกข์ก็มา
แทนที่ จะเป็ นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆ ถ้ายังหลง ยังยินดีกบั สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ห็นด้วยตา ได้ยนิ
ด้วยหู ลิ้มรสด้วยลิ้น ดมกลิน่ ด้วยจมูก และสัมผัสด้วยกาย เราก็จะต้องวนเวียนกับอยู่
ความสุขความทุกข์ไปเรื่อยๆ แต่ถา้ ปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า ตามพระอรหันตสาวก ตัด
ความยินดี ความผูกพัน ในรูปในเสียงในกลิน่ ในรสในโผฏฐัพพะต่างๆ ไม่ยนิ ดี ไม่อยาก
ได้มาครอบครอง สัมผัสแล้วปล่อยวาง รับรู้แล้วปล่อยวาง ไม่มคี วามผูกพัน ถ้าสามารถ
ทําได้ ใจจะเข้าสู่ความเป็ นอุเบกขา เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความนิ่ง เข้าสู่ความสบาย เข้าสู่
ความสุขทีแ่ ท้จริง หน้าทีข่ องเราทีแ่ ท้จริงจึงอยู่ทต่ี รงนี้ อยู่ตรงทีด่ ูแลรักษาใจไม่ให้ไป
ยินดียนิ ร้ายกับอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ อะไรจะมาสัมผัสก็เพียงรับรู้แล้วก็ปล่อยวาง จะทําได้ก็
ต้องปฏิบตั ธิ รรม ต้องเจริญสติ สติเป็ นตัวสําคัญทีส่ ุดในการดูแลรักษาจิตใจ ให้ปล่อย
วางสิง่ ต่างๆ เวลาสัมผัสอะไรต้องรู้วา่ กําลังสัมผัส รู้อยู่เสมอ รู้วา่ เกิดแล้วก็ดบั มาแล้วก็
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ไป ถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่ามีปญั ญา ถ้ารู้ดว้ ยปัญญาแล้วก็จะไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ไม่ผูกพัน ไม่ยดึ
ติด รู้วา่ มาแล้วก็ตอ้ งไป ไม่มอี ะไรอยู่กบั ใจไปได้ตลอด อย่างนี้เรียกว่ามีปญั ญา
ถ้ามีสติก็รู้วา่ ขณะนี้กาํ ลังสัมผัสอะไร กําลังได้ยนิ เสียง กําลังเห็นภาพ จะรู้ทนั เวลาความ
หลงปรากฏขึ้นมา เช่นเห็นภาพแล้วก็เกิดความชอบหรือเกิดความชังขึ้นมา ถ้ามีสติจะรู้วา่
กําลังชอบหรือชังหรือเฉยๆ ถ้าชอบก็รู้วา่ กําลังหลงแล้ว กําลังจะพาไปสู่ความทุกข์ ถ้า
ชอบอะไรก็ตอ้ งตัดใจอย่าไปชอบมัน ถ้าเกลียดอะไรก็ตอ้ งตัดใจอย่าไปเกลียดมัน เพราะ
ไม่ได้มาทําอะไรให้กบั เรา ไม่ได้สร้างความสุขความประเสริฐให้กบั ใจ ทําลายใจไม่ได้ ไม่
ต้องกลัวเวลาสัมผัสกับสิง่ ทีน่ ่ากลัว ไม่ตอ้ งยินดีเวลาสัมผัสกับสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ เพราะใจ
ไม่ได้ไม่เสียกับสิง่ เหล่านี้ ใจเพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ เอง สิง่ ต่างๆทีไ่ ด้มา ทีม่ อี ยู่ทกุ วันนี้ อีก
ไม่นานก็จากเราไป หรือไม่เช่นนัน้ เราก็จากมันไป ไม่ได้อยู่กบั ใจไปตลอด เหมือนกับภาพ
ทีป่ รากฏในกระจก ไม่ได้อยู่ในกระจกไปตลอด เดีย๋ วก็หายไป คนนี้เดินผ่านไป อีกคนก็
เดินเข้ามาทีห่ น้ากระจก ก็เป็ นภาพของคนอีกคนหนึ่งไป ภาพทีป่ รากฏในกระจกไม่ได้
เป็ นของกระจก ฉันใดสิง่ ต่างๆทีใ่ จรับรู้ก็เป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้เป็ นของใจ ใจเป็ นเพียงผูร้ บั
รูเ้ ท่านัน้ เอง ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม สมมุตติวา่ วันนี้มคี นเอาเงินมาให้กอ้ นหนึ่ง ก็อย่าไป
คิดว่าเป็ นของเรา ให้เพียงแต่รบั รู้วา่ ได้รบั เงินก้อนนัน้ มา ไม่ชา้ ก็เร็วเงินก้อนนัน้ ก็ตอ้ งจาก
เราไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เอาไปซื้อข้าวซื้อของก็จากเราไป เอาไปให้คนอืน่ เอาไปทําบุญทํา
ทาน ก็จากเราไป เอาไปซื้อสุรามาดืม่ ก็จากเราไปเหมือนกัน ไม่ได้อยู่กบั ใจไปตลอด จึง
ไม่ควรยินดีกบั อะไรทัง้ สิ้น เพราะเมือ่ ยินดีแล้วก็เกิดความยึดติดขึ้นมา เกิดความอยาก
ขึ้นมา อยากจะได้อกี เวลาใครให้เงินมาก็ดอี กดีใจ มีความยึดติดกับเงินกับทอง
อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอีก เมือ่ เงินทีไ่ ด้มาหมดไปก็ตอ้ งไปหามาใหม่ ก็ตอ้ งหาอยู่
เรื่อยๆ หาได้ก็ดใี จ หาไม่ได้ก็เสียใจ ไม่มเี งินไม่มที องก็อยู่ไม่ได้ ทุกข์วนุ่ วายใจ
แต่ใจนัน้ ความจริงไม่มเี งินไม่มที องก็อยู่ได้ ไม่มอี ะไรก็อยู่ได้ ไม่มรี ่างกายก็อยู่ได้ เวลา
ร่างกายแตกดับไปแล้ว ใจไม่ได้แตกดับไปกับร่างกาย ใจก็ไปหาร่างกายใหม่ ตามบุญ
ตามกรรม ถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะเป็ นอย่างนี้ ถ้าหมดความหลงแล้วก็ไม่ไปหาใหม่
เพราะรู้วา่ หามาได้เท่าไรก็เหมือนเดิม ได้มาแล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั มันอีก ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
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ตาย ต้องเลี้ยงดูมนั ต้องทํามาหากิน ลําบากลําบนทุกวันนี้ก็เพราะร่างกายนี้เอง เมือ่ มี
ร่างกายก็ตอ้ งมีอาหารหล่อเลี้ยง มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษาโรค มีทอ่ี ยู่อาศัย ก็ตอ้ งไปหาสิง่
เหล่านี้มาเยียวยา มาดูแลรักษา ชีวติ ก็วนุ่ วายอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ หาความสุขไม่เจอ เพราะ
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จปล่อยวาง อยู่ทใ่ี จสงบนิ่งเท่านัน้ ถ้าไม่สงบนิ่งแล้วจะหาความสุข
ไม่เจอ จะสงบนิ่งได้ก็ต่อเมือ่ ได้กาํ จัดความหลงต่างๆให้หมดไป เมือ่ หมดไปแล้วก็จะไม่มี
ปฏิกริ ิยาตอบโต้กบั สิง่ ต่างๆ ทีใ่ จสัมผัส อะไรมาสัมผัสก็รบั รู้เฉยๆ รู้วา่ มาแล้วเดีย๋ วก็ไป
รู้วา่ ไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องใจ ไม่มอี ะไรทีใ่ จจะครอบครองได้ มีแต่ตวั ใจเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นสมบัติ
ของใจ และเป็ นสมบัตทิ ป่ี ระเสริฐทีส่ ุด ถ้ารู้จกั ดูแลรักษาใจด้วยการชําระความหลงให้
หมดไป เพราะเมือ่ ความหลงถูกกําจัดหมดสิ้นไปแล้ว ใจจะสบาย จะสงบ จะอิม่ จะพอ
ไม่ตอ้ งการอะไรอีกต่อไป มีความสุขเต็มเปี่ ยมอยู่ในใจ มีความอิ่มเต็มทีอ่ ยู่ในใจ ไม่วา่ จะ
ได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่สุขไม่อม่ิ เหมือนกับความสุข ทีไ่ ด้จากการกําจัดชําระ
ความหลงให้หมดไป นี้แลคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้คน้ พบ
ได้ชาํ ระจนจิตใจของท่านสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว จึงนําเอาความรู้น้ มี าสังสอน
่
พวกเรา คําว่าตรัสรู้ก็อยู่ตรงนี้เอง รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ ทีไ่ ด้รบั การชําระความ
หลงจนหมดสิ้นไป
พระพุทธเจ้าจึงทรงสังสอนวิ
่
ธีทจ่ี ะพาให้ไปถึงจุดนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถชําระ
จิตด้วยสติดว้ ยปัญญาได้ เพราะยังไม่ได้สะสมสติปญั ญาบารมีมามากพอทีจ่ ะชําระความ
หลงได้ทนั ที จึงต้องก้าวไปจากขัน้ ตํา่ ไปสู่ขนั้ สูง สติปญั ญาบารมีเป็ นธรรมขัน้ สูง ถ้าฟัง
แล้วเข้าใจก็สามารถกําจัดความหลงได้ทนั ที แสดงว่าได้บาํ เพ็ญสติปญั ญามามากแล้ว
เข้าใจความหมายทีว่ า่ ให้มสี ติรู้อยู่ทใ่ี จ ให้มปี ญั ญากําจัดความหลง สามารถทําความหลง
ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ แต่ถา้ ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ ยังกําจัดความหลงไม่ได้ กําจัด
ความยินดียนิ ร้ายไม่ได้ กําจัดความรักความเกลียดความชังไม่ได้ ก็แสดงว่ายังขาดสติ
ขาดปัญญา ก็ตอ้ งบําเพ็ญธรรมทีต่ าํ ่ ลงมาคือสมาธิก่อน ทําจิตใจให้สงบรวมลงเป็ นหนึ่ง
ก่อน ขณะทีจ่ ติ สงบรวมลงเป็ นหนึ่ง ความหลงก็ถูกระงับไปชัว่ คราว เหมือนกับถูกฉีด
ยาสลบ เวลาทีค่ วามหลงถูกระงับดับไป จิตจะมีความสุข เหมือนกับได้หลุดพ้น เพียงแต่
เป็ นการหลุดพ้นชัว่ คราว เพราะความหลงยังไม่ได้ถูกทําลายไปอย่างถาวร กําลังของ
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สมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทําลายความหลงได้ ต้องปัญญาเท่านัน้ แต่อย่างน้อยก็จะทํา
ให้จติ ได้สมั ผัสกับความสุข กับความอิม่ ความพอ ทีเ่ กิดขึ้นเวลาทีค่ วามหลงถูกระงับไป
ถ้าได้สมั ผัสกับความสงบแบบนี้แล้ว จะรู้วา่ เป้ าหมายของการบําเพ็ญอยู่ทต่ี รงนี้เอง พอ
ออกจากสมาธิแล้ว เวลาความหลงแสดงอาการรักหรือชังขึ้นมา ก็จะสร้างความทุกข์ให้
เห็นทันที จิตจะรู้ทนั ทีวา่ นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะต้องกําจัด คือความรักและความชัง ความยินดียนิ
ร้ายทัง้ หลาย ความอยากทัง้ หลาย ความโกรธความเกลียดทัง้ หลาย จะต้องไม่ปรากฏ
ขึ้นมาในใจ เพราะเวลาปรากฏขึ้นมา มันเป็ นเหมือนเข็มทิม่ แทงจิตใจ
ถ้ายังไม่มสี มาธิจะไม่เข้าใจจะไม่รู้ ถ้าฟังอย่างนี้ยงั ไม่เข้าใจ แสดงว่ายังไม่มสี มาธิ ก็ตอ้ ง
ทําสมาธิให้ได้ ถ้านัง่ สมาธิจติ ยังไม่สงบ ยังนัง่ สมาธิไม่ได้ ก็แสดงว่าไม่มศี ีลเป็ นเครื่อง
สนับสนุน ก็ตอ้ งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อน เพือ่ จิตใจจะได้ไม่วนุ่ วายกับเรื่องต่างๆ ถ้ายัง
รักษาศีลไม่ได้ก็แสดงว่ายังมีความโลภ มีความยึดติดในเงินทอง ในข้าวของ ในบุคคล
ต่างๆอยู่ ก็ตอ้ งทําบุญทําทานก่อน ต้องปล่อยวาง อย่าไปเสียดายเงินเสียดายทอง เก็บไว้
เท่าทีจ่ าํ เป็ น ไว้ดูแลรักษาชีวติ ของเรา และเผือ่ วันข้างหน้าทีเ่ ราเดือดร้อน ถ้ามีมากกว่านัน้
ก็อย่าเก็บเอาไว้ เอาไปทําบุญทําทานแจกจ่ายผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้ตดั ความยึดติดในเงินทอง
ตัดการพึง่ พาอาศัยเงินทอง เพราะถ้ามีเงินมากแล้วมักจะเอาไปซื้อความสุขกัน ไปซื้อของ
ฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลงกัน จะไม่สนใจกับความสุขทีแ่ ท้จริงทีอ่ ยู่ในใจ ไม่
สนใจรักษาศีล พอเงินหมดก็ตอ้ งหาเงินมาใหม่ หาด้วยวิธีทส่ี ุจริตไม่ได้ก็ตอ้ งทุจริต ไป
ฉ้อโกง ลักเล็กขโมยน้อย โกหกหลอกลวง เพือ่ ให้ได้เงินได้ทองมา แต่ถา้ เอาเงินทองที่
เหลือใช้มาทําบุญทําทาน มาแจกจ่าย ความโลภความอยากได้ก็จะน้อยลงไป ทําให้จติ มี
ความสงบ มีความสบาย มีความสุข ไม่อยากจะเบียดเบียนผูอ้ น่ื เวลาหาเงินหาทองก็จะ
หาในกรอบของศีลธรรม ทําให้มศี ีลมีธรรมขึ้นมา พอนัง่ ทําสมาธิ จิตก็จะสงบลงได้ จะ
เห็นความสุขทีเ่ กิดจากการระงับดับของความหลงชัว่ ขณะหนึ่ง เมือ่ เจริญปัญญาก็จะ
กําจัดความรักความชัง ความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปได้ โดยพิจารณาให้เห็นว่า
ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี รี งั ถาวร ไม่มอี ะไรเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง ไม่มอี ะไรจะอยู่กบั ใจไป
ตลอด มีแล้วก็กลายเป็ นภาระความทุกข์ ความห่วงใย ความกังวล เวลาจากกันก็ตอ้ ง
เศร้าโศกเสียใจ
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ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเป็ นไตรลักษณ์แล้ว ใจก็จะปล่อยวาง จะไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับอะไร
เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น สักแต่วา่ รู้ ไม่อยากจะได้ นอกจากเอามาเพือ่ ใช้ตามความจําเป็ น
เท่านัน้ เอาอาหารมาเลี้ยงร่างกาย เอาเสื้อผ้ามาใส่ เอาทีอ่ ยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝน เอา
ยามารักษาโรค ดูแลรักษาให้อยู่ไปจนถึงวันสุดท้าย เมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะแตกดับก็
ปล่อยไป ไม่ทกุ ข์ไม่เสียใจไม่หวาดกลัวกับความแตกดับของร่างกาย เพราะมีปญั ญา ไม่
ยึดไม่ตดิ ได้ปล่อยวางแล้ว จิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายเป็ นอย่างนี้ ได้
เจริญปัญญาจนปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างหมดแล้ว แม้แต่ร่างกายก็ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่
ติด เวลาอยู่ก็ไม่กลัว เวลาตายก็ไม่กลัว เป็ นตายเท่ากันสําหรับจิตของพระพุทธเจ้า จิต
ของพระอรหันต์ เพราะรู้วา่ ไม่ได้ไม่เสียอะไร รู้วา่ เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายไปใน
ทีส่ ุด นี้แลคือความสุขทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ถ้ากําจัดความหลงได้ จิตจะเป็ นอย่างนี้ จะอยู่
อย่างเป็ นสุข และตายอย่างเป็ นสุข ไม่ตอ้ งไปเกิดตายใหม่อกี ต่อไป จึงควรหมันปฏิ
่ บตั ิ
ตามพระธรรมคําสอน ทําได้ขนั้ ไหนก็ทาํ ไป พยายามขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ทําบุญให้ทาน
รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา จนถึงวิมตุ หิ ลุดพ้น ถ้าเราปฏิบตั อิ ย่างไม่ย่อท้อไม่
หยุดยัง้ สักวันหนึ่งจิตของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๕

การต่อสูภ้ ายในใจ
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

วันนี้เรามาวัดเพือ่ มาเติมบุญเติมกุศล เติมความดีงามกัน เสริมสร้างกําลังจิตกําลังใจ ที่
จะผลักดันให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญ เพราะชีวติ ของเราเป็ นการต่อสูภ้ ายในใจ
ระหว่าง ๒ ฝ่ าย ระหว่างบุญกับบาป กุศลกับอกุศล ธรรมะกับอธรรม ปัญญากับความ
หลง ความเห็นทีถ่ ูกต้องกับความเห็นผิดเป็ นชอบ สัมมาทิฐกิ บั มิจฉาทิฐิ ทีต่ ่อสูก้ นั อยู่
ภายในใจของพวกเราตลอดเวลา ฝ่ ายทีม่ กี าํ ลังมากกว่าก็จะเป็ นผูส้ งการให้
ั่
เราไปทําสิง่
ต่างๆ ถ้าฝ่ ายดีมกี าํ ลังมากกว่าก็จะสังให้
่ เราไปทําสิง่ ทีด่ ี ถ้าฝ่ ายไม่ดมี กี าํ ลังมากกว่าก็จะ
สังให้
่ เราไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี อย่างวันนี้พวกเรามีกาํ ลังของฝ่ ายดีมากกว่าจึงสังให้
่ เรามาวัด
มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะการมาวัด
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เหมือนกับรถยนต์ทต่ี อ้ งเข้าสถานีบริการเพือ่ เติมนํา้ มัน
ถ้าไม่ได้เข้าก็จะวิง่ ไปได้ไม่นาน นํา้ มันก็จะต้องหมด จะไม่สามารถวิง่ ต่อไปได้ การเข้าวัด
ก็เพือ่ เติมพลังของความดีงามทัง้ หลาย ไว้ต่อสูก้ บั พลังของความไม่ดี ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ
ของพวกเราทุกคน ถ้าอยู่ห่างวัดเราจะมีกาํ ลังทําความดีนอ้ ย ถ้าเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ เราจะมี
พลังทําความดีมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีมากกว่าพลังของความไม่ดี ทําให้เราไม่ตอ้ งไปทํา
ในสิง่ ทีเ่ ราต้องเสียอกเสียใจ ต้องทุกข์ตอ้ งวุน่ วายใจอีกต่อไป เราจึงควรให้ความสําคัญ
ต่อการเติมพลังความดี เติมบุญเติมกุศล เติมธรรมะ เติมปัญญา เติมสัมมาทิฐคิ วาม
เห็นชอบให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป ด้วยการฟังธรรมในเบื้องต้น เพราะการฟังธรรมเป็ น
การศึกษาหาความรู้ ให้รู้วา่ อะไรดีอะไรไม่ดี อะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้อง อะไรเป็ นบุญ
อะไรเป็ นบาป อะไรเป็ นเหตุของความสุขความเจริญ อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ความ
เสือ่ มเสียทัง้ หลาย
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เมือ่ ได้ยนิ แล้วจะได้รู้วา่ เป็ นอย่างไร ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั เราก็ตอ้ งเชื่อคนอืน่ หรือเชื่อ
ความคิดของเราเอง ซึง่ อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้ ถ้าเป็ นความคิดทีถ่ ูกก็โชคดีไป ถ้า
เป็ นความคิดทีผ่ ดิ ก็จะต้องเสียใจในภายหลังแต่ถา้ ได้ฟงั เทศน์ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว เราจะมันใจได้
่
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะทุกคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วน
เป็ นความจริงทัง้ สิ้น ถูกต้องตามหลักความเป็ นจริง สามารถนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มันใจ
่
ว่าจะไม่ผดิ พลาด ไม่ตอ้ งมาเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ในภายหลัง นี้คอื
อานุภาพของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นธรรมทีจ่ ะนําให้ผูป้ ฏิบตั หิ ลุดพ้นจาก
ความทุกข์ จากความเสือ่ ม ความเศร้าโศกเสียใจ จากความหวาดผวา ความวุน่ วายของ
จิตใจ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ดาํ เนินมาแล้ว ได้พสิ ูจน์มาแล้ว ถ้าเป็ น
ยาก็เป็ นยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสถาบันรับรองยาแล้ว ว่าเป็ นยาทีม่ คี ุณภาพ สามารถ
รักษาโรคตามทีไ่ ด้โฆษณาไว้ ฉันใดธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉนั นัน้ สามารถชําระ
โรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจได้ ถ้าเรานําเอาธรรมโอสถ คือพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบตั กิ บั จิตกับใจเราแล้ว ต่อไปใจก็จะหายจากโรคต่างๆ โรคของใจก็
คือความวุน่ วายใจ ทุกข์ใจ กังวลใจ เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ หวาดกลัวกับสิง่ ต่างๆ
เป็ นสิง่ ทีพ่ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถกําจัดให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้
สามารถกําจัดความเห็นผิดทีจ่ ะพาให้ไปทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ในสิง่ ทีเ่ สียได้ เราจึงต้องหมันฟั
่ ง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เสมอ เพราะการฟังเทศน์ตามกาลตามเวลาเป็ นมงคลแก่ชวี ติ ดังในพระ
บาลีทแ่ี สดงไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง
เพราะจะได้รู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ รู้จกั การดําเนินชีวติ เพือ่ ความสุขความเจริญก้าวหน้า ไกล
จากความทุกข์ ความวุน่ วายทัง้ หลาย เราจึงต้องถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยทีส่ ุดอาทิตย์หนึ่งต้องฟังเทศน์ ๑ ครัง้ เช่นในวันพระ เป็ นวันธรรม
สวนะ เป็ นวันฟังธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้ตัง้ แต่ ๒,๕๐๐ กว่าปี มาแล้ว และมี
การปฏิบตั ติ ามกันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รบั ประโยชน์จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้เอง
ทําให้เราเห็นความผิดเป็ นชอบทีม่ อี ยู่ในตัวเรา แล้วนําไปแก้ไข เพือ่ จะได้ดาํ เนินชีวติ ไปสู่
ความสุขความเจริญ ความเห็นผิดเป็ นชอบมีอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกัน เช่นเห็นว่า
การรักษาศีลทําให้ไม่เจริญก้าวหน้า ทําให้อยู่ในสังคมในปัจจุบนั ไม่ได้ เพราะคิดว่าถ้าไม่
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โกหกแล้วจะขายของไม่ได้ เวลาเขาถามว่าราคาต้นทุนเท่าไร ก็ไม่กล้าบอกราคาจริงๆไป
ต้องโกหกไป เพราะกลัวว่าถ้าบอกราคาจริงแล้วเขาจะไม่ซ้อื เพราะเห็นว่าเอากําไรมากไป
เรื่องอย่างนี้เราไม่ตอ้ งกังวล เพราะถ้าไม่อยากจะพูดก็น่งิ เฉยเสีย หรือว่าบอกไม่ได้ก็หมด
เรื่อง ไม่จาํ เป็ นต้องโกหกหลอกลวงกัน อันไหนพูดได้ก็พูดไป อันไหนพูดไม่ได้ก็ไม่ตอ้ ง
พูด ไม่ตอ้ งไปกังวลว่าเขาจะซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ซ้อื ก็ไม่เป็ นไรเพราะคนทีเ่ ข้าร้านก็ไม่ได้ซ้อื
กันทุกคน บางคนอาจจะมาสอบถามราคาดูเท่านัน้ เอง เพือ่ เปรียบเทียบกับราคาของร้าน
อืน่ แต่ถา้ เราตัง้ มันอยู
่ ่ในความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่พูดโกหก เขาก็จะได้รู้วา่ เราเป็ นคนดี ไม่
โกหกเพราะถ้าเราโกหกไป เขาก็จะรู้อยู่ดี เพราะเมือ่ ไปถามร้านอืน่ ไปเปรียบเทียบราคา
กับร้านอืน่ ก็จะรู้วา่ ไม่ใช่ราคาจริง รู้วา่ เราเป็ นคนไม่ดี พูดปดมดเท็จ แทนทีอ่ ยากจะ
กลับมาซื้อของ มาทํามาค้าขายกับเรา เขาก็จะตัดเราออกไป แต่ถา้ เขารู้วา่ เราเป็ นคนดี
เป็ นคนซือ่ สัตย์สุจริต พูดความจริง หรือถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่พูด เขาจะเคารพเรา
เพราะเห็นว่าเราไม่พูดปด ถ้าต้องทําการค้ากับเรา เขาก็จะมันใจว่
่ าเราจะไม่โกหก
หลอกลวง นี้คอื ความเห็นผิดของคนในสังคม
อีกอย่างหนึ่งก็คอื การเสพสุรายาเมา คิดว่าถ้าไม่ดม่ื สุราแล้วจะไม่เจริญก้าวหน้า จะเข้า
สังคมไม่ได้ เพราะเวลามีงานเลี้ยง ต้องมีสุราให้ดม่ื ถ้าเราไม่ดม่ื ก็กลายเป็ นเชยคน
ล้าสมัย ก็กลัวว่าต่อไปเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเรา กลัวจะไม่ได้เลือ่ นตําแหน่ง เพราะ
เป็ นคนเชย เป็ นคนล้าสมัย นี้ก็เป็ นความคิดทีผ่ ดิ เช่นเดียวกัน เพราะคนทีจ่ ะเลือ่ น
ตําแหน่งให้กบั เรา ไม่ได้ดูตรงทีว่ า่ เรากินเหล้าหรือไม่ เขาดูตรงทีว่ า่ เรามีความสามารถ มี
ความรู้มากน้อยเพียงไรต่างหาก เขาจะเห็นว่าการเสพสุรายาเมาเป็ นส่วนลบ เพราะถ้าดืม่
สุราเกินความสามารถทีจ่ ะประคับประคองจิตใจของตนเองได้ ก็จะกลายเป็ นคนทีม่ ี
ความประพฤติทไ่ี ม่ดี สร้างความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื จะไม่ทาํ งานได้เต็มที่ เพราะเมือ่ ดืม่
จนเมามากๆ ก็จะนอนตื่นสายมาทํางานไม่ทนั หรือมาไม่ได้ คนทีม่ ปี ญั ญา มีความเห็นที่
ถูกต้องแล้ว จะรู้วา่ คนทีเ่ สพสุรายาเมาเป็ นคนทีไ่ ม่น่าไว้วางใจ ไม่น่าส่งเสริม ไม่
เหมือนกับคนทีไ่ ม่เสพสุรายาเมา ถึงแม้จะเข้าสังคมไม่เป็ น ก็ไม่เสียหายอะไร เพราะเรื่อง
ของสังคมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการงาน ถ้าต้องเข้าสังคมก็ไม่จาํ เป็ นต้องดืม่ สุรา เพราะ
มีนาํ้ อย่างอืน่ ให้ดม่ื ดืม่ นํา้ เปล่าๆ นํา้ อัดลม นํา้ ผลไม้ก็ได้ ไม่มกี ฎหมายบังคับให้ดม่ื สุรา
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ถ้าไม่ดม่ื สุราจะผิดกฎหมาย จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางแต่อย่างใด แต่เป็ นเพราะว่า
เราไม่อยากจะให้คนอืน่ มองว่า เราเป็ นคนด้อยคนล้าสมัย อยากจะให้เขาเห็นว่าเราเป็ น
คนทันสมัย เป็ นคนเก่ง ก็เลยต้องดืม่ นี้ก็เป็ นความเห็นผิดทีเ่ ราจะไม่รู้ ถ้าไม่ได้ฟงั เทศน์
ฟังธรรม ไม่ได้ศึกษาจากคนทีฉ่ ลาด คนทีร่ ู้ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ทีอ่ ยู่ห่างไกลจากพวกอบายมุขเหล่านี้
ห่างจากการเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตรและความ
เกียจคร้าน เพราะเห็นด้วยเหตุดว้ ยผลแล้วว่า มีแต่จะฉุดลากให้ลงไปสู่ทต่ี าํ ่ ไม่ได้
เสริมสร้างรายได้ มีแต่เสริมสร้างรายจ่าย ทําลายทรัพย์สนิ เงินทองทีม่ อี ยู่ให้หมดไป ถ้า
ไม่สามารถหามาใหม่ดว้ ยความสุจริต ก็ตอ้ งหามาด้วยการทุจริตต่างๆ ไปฉ้อโกง ไปลัก
ไปขโมย ไปโกหกหลอกลวง ไปฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้มเี งินมาใช้กบั อบายมุขต่างๆ
พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างแจ้งชัดแล้วว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่ควร คนทีเ่ กี่ยวข้องกับอบายมุข
ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นคนทีม่ มี จิ ฉาทิฐิ มีความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกลับ
ตาลปัตร เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ขาดปัญญา ถูกความหลงครอบงําจิตใจ ดังนัน้ ถ้าเรา
กําลังเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ ขอให้เตือนตัวเองว่าเรากําลังหลงทาง กําลังเดินผิดทาง
ไม่ได้ไปสู่ความสุขความเจริญ แต่กาํ ลังเดินเข้าสู่กองทุกข์ สู่ความเสือ่ มเสีย ควรรีบถอย
ออกมา ถ้าเสพสุรายาเมาก็พยายามเลิกเสีย ถ้าเล่นการพนันก็พยายามเลิกเล่น ถ้าชอบ
เทีย่ วกลางคืนก็พยายามเลิกเทีย่ ว ถ้าชอบคบคนชัว่ เป็ นมิตรก็พยายามเลิกคบ คนชัว่ ก็
คือคนทีช่ อบเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ชอบเทีย่ วกลางคืนฯลฯ เป็ นคนไม่ดี ไม่ควร
คบค้าสมาคมด้วย เพราะจะชวนไปทําแต่สง่ิ เหล่านี้ ท่านสอนให้คบคนดี คบบัณฑิต ที่จะ
พาเราไปสู่ความสุขและความเจริญ บัณฑิตก็คอื คนทีม่ สี มั มาทิฐิ มีความเห็นชอบ เห็นว่า
อบายมุขจะพาไปสู่ความเสือ่ มเสีย บัณฑิตทัง้ หลายเช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
จะไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเลย จะไม่เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคน
ชัว่ เป็ นมิตร และไม่มคี วามเกียจคร้าน นี้คอื สัญลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตจะขยันหมันเพี
่ ยรทํางานทําการ ศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆ แม้จะมีอายุมาก
เพียงใดก็ตาม ก็ยงั ต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ เพราะการศึกษาของชีวติ จะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมือ่ จิต
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ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์แล้วเท่านัน้ ถ้ายังไม่ได้บรรลุก็ถอื ว่ายังไม่
ฉลาดพอ ยังไม่ได้เป็ นบัณฑิต ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะยังตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของความ
หลง ของความเห็นผิดอยู่ จะมากจะน้อยเท่านัน้ เอง ถ้าได้ศึกษาธรรมะมากๆ ความเห็น
ผิดเป็ นชอบก็จะน้อยลงไปตามลําดับ และหมดไปในทีส่ ุด ถ้ายังไม่หมดก็ตอ้ งศึกษาไป
เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง
เราจึงต้องใฝ่ รู้ใฝ่ ศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา เพราะเป็ นความรู้ทแ่ี ท้จริง ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้
ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ความรู้อย่างอืน่ ในโลกก็เพียงแต่ช่วยให้ทาํ มาหากินได้ดขี ้นึ ได้เงินทอง
มากขึ้น ถ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วไปเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก เวลาไปหางานทํา
ก็จะได้งานทีด่ กี ว่าเก่า เพราะทางโลกยอมรับว่ามีความรู้มากขึ้น สามารถทําประโยชน์ได้
มากกว่าคนทีเ่ รียนจบปริญญาตรี ก็ยนิ ดีทจ่ี ะจ้างในเงินเดือนทีส่ ูงขึ้นกว่าเดิม แต่กไ็ ด้
เพียงเท่านัน้ เพราะความรู้ทางโลกนี้ ต่อให้รู้มากเท่าไร ก็เป็ นความรู ท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอด
จะเรียนจนจบปริญญาเอกก็ตามแต่ ก็ยงั ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากจิต
จากใจได้ ไม่สามารถกําจัดโมหะความหลง มิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบได้ คนทีจ่ บ
ปริญญาเอกจึงกินเหล้าเมายา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน แล้วก็ไปทําผิดศีลผิดธรรม
ไปทําการทุจริตต่างๆ ไปติดคุกติดตะราง ถูกจําคุกตลอดชีวติ ถูกประหารชีวติ ไปเลยก็มี
เพราะความรู้ทางโลกเป็ นเพียงความรู้ทางวิชาชีพเท่านัน้ เอง ให้รู้จกั วิธีทาํ มาหากิน แต่
ไม่ได้สอนให้ทาํ มาหากินด้วยวิธีใด ไม่ได้สอนวิธีทท่ี าํ แล้วไม่เกิดความทุกข์ เกิดความ
วุน่ วายใจขึ้นมา เพียงแต่สอนวิธีหาเงินหาทองเท่านัน้ เอง ถ้าเป็ นธรรมะแล้วจะสอนวิธหี า
เงินหาทองทีถ่ ูกต้อง แบบไม่วุน่ วายใจ ไม่ทกุ ข์ใจ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ด้วยสัมมาชีพ ไม่
ผิดศีล ผิดธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปด
มดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา ให้หาแบบนี้ หาด้วยปัญญา รู้วา่ สิง่ ทีห่ ามาได้น้ ไี ม่จรี งั ถาวร ไม่
อยู่กบั เราไปตลอด ไม่แน่นอน ได้มาวันนี้พรุ่งนี้อาจจะสูญไปก็ได้ จึงต้องมีปญั ญาเพือ่ จะ
ได้ไม่หลงยึดติด ไม่มอี ปุ าทาน เตรียมใจไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องเสียไป จะต้องหมด
ไป จะหมดไปอย่างไร เสียไปเมือ่ ไร ไม่มใี ครรู้ เวลาได้เงินได้ทองมาจะได้ไม่หลงดีอกดี
ใจ ว่าจะอยู่กบั เราไปตลอด อาจจะหมดไปในวันใดวันหนึ่งก็ได้ จะไม่ประมาทยึดติดกับ
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เงินทอง อาศัยเงินทองเป็ นเครื่องให้ความสุข คนฉลาดแล้วจะไม่ใช้เงินทองซื้อความสุข
เพียงแต่อาศัยดูแลรักษาอัตภาพชีวติ ร่างกาย เพือ่ จะได้ไปทําความดี ไปทําบุญทํากุศล
ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื สะสมคุณงามความดีไว้ต่อสู ้ ไว้กําจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดที ม่ี อี ยู่ในใจ สร้าง
สัมมาทิฐคิ วามเห็นทีถ่ ูกต้องให้เกิดขึ้น เพือ่ ทําลายความเห็นผิดเป็ นชอบ นี่คอื งานที่
แท้จริงของพวกเรา คือการสร้างความดี สร้างบุญสร้างกุศล สร้างธรรมะ สร้างปัญญา
สร้างสัมมาทิฐิ เพือ่ ทําลายกําจัดความไม่ดี ทําลายบาป ทําลายอกุศล ทําลายมิจฉาทิฐิ
ทําลายความหลงให้หมดสิ้นไป นี่คอื งานของพวกเรา เพราะถ้าทําจนสําเร็จแล้ว จะได้รบั
รางวัลทีไ่ ม่มอี ะไรในโลกนี้สามารถให้กบั เราได้ คือความพ้นทุกข์ เราจะอยู่เหนือความ
ทุกข์ทงั้ ปวง
คนอืน่ จะร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์กบั เรื่องอะไรก็ตาม แต่เราจะรู้สกึ
เฉยๆ ไม่เดือดร้อนเลย เวลาเสียอะไรไป แม้จะเสียคนรักไป เสียชีวติ ของเราไป จะไม่
รู้สกึ เศร้าโศกเสียใจ กระวนกระวายใจ ทุกข์ใจเลย เพราะมีบญ
ุ มีกศุ ล มีธรรมะ มี
ปัญญาไว้กําจัดความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากบาป จากอกุศล จากความเห็นผิดเป็ นชอบ
จากความหลง นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั ถ้าบําเพ็ญตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
อย่างที่
พวกเราทัง้ หลายได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้ เรากําลังเติมบุญเติมกุศล เติมธรรมะ เติม
ปัญญา เติมสัมมาทิฐิ เพือ่ พาเราไปสู่ความสุข ความเจริญ ความพ้นทุกข์ ขอให้พวกเรามี
ความแน่วแน่มนใจ
ั่
ในการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน มีความขยันหมันเพี
่ ยร ไม่
ท้อถอย อย่างน้อยต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ทําบุญอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ถ้า
ทําได้มากกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี อย่างน้อยก็คอื อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ควรจะทํามากขึ้นไปกว่านัน้
ถ้าทําได้ทกุ วันเลยยิง่ ดีใหญ่ หรือทําทุกลมหายใจเข้าออกเลย เราอาจจะคิดว่าทําได้
อย่างไรทุกลมหายใจเข้าออก ก็คอื การระลึกถึงความตายนี้เอง ระลึกถึงการดับของสิง่
ต่างๆ ทีเ่ ราทําได้ทกุ ลมหายใจเข้าออก ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้ระลึกถึง
ความตายทุกลมหายใจเข้าออก เพราะถ้าระลึกแล้วจะได้ไม่ประมาท ไม่หลงยึดติดกับสิง่
ต่างๆในโลกนี้ จะทําให้มแี ต่ความขยัน ทีจ่ ะทําแต่ความดี สะสมบุญ สะสมกุศล สร้าง
ปัญญา สร้างความเห็นชอบให้กบั จิตใจของเรา เมือ่ ทําได้อย่างนี้แล้ว รับรองได้วา่ การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ จะไม่หา่ งไกลจากเราเลย จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี้เอง จึงขอให้ทา่ น
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ทัง้ หลายนําเรื่องราวทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะตามมา
ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๖

สุปฏิปนั โน

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
วันนี้ท่านทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาบําเพ็ญ มาสร้างสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด
กัน เพราะในโลกนี้ไม่มอี ะไรจะเป็ นทีพ่ ง่ึ แก่จติ ใจได้อย่างแท้จริง นอกจากพระรัตนตรัย
คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เราอยู่เหนือความ
ทุกข์ทงั้ หลาย หยุดการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไปได้ เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่ตอ้ ง
แก่ ไม่ตอ้ งเจ็บ ไม่ตอ้ งตาย นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระรัตนตรัย ทีเ่ รายึดเป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจ
ให้กบั เราได้ ทีพ่ ง่ึ อืน่ ๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ จาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ ให้เราอยู่เหนือความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย การพลัดพรากจากกันได้ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะทําให้เรารู้สกึ เฉยๆ ไม่วนุ่ วายใจ ไม่
เศร้าโศกเสียใจ เวลาทีเ่ ราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องจากคนทีเ่ รารักไป มีพระ
รัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเราได้ ทีจ่ ะทําให้เราไม่ว ้าวุน่
ขุน่ มัว เศร้าโศกเสียใจ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม นี่คอื ความวิเศษ ความประเสริฐของ
พระรัตนตรัย เป็ นวาสนาของพวกเราทีไ่ ด้มาพบกับพระรัตนตรัย เพราะไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะ
ปรากฏขึ้นตลอดเวลา ถึงแม้จะได้เกิดเป็ นมนุษย์ในสมัยทีม่ พี ระรัตนตรัยก็ตาม ถ้าไป
เกิดในประเทศทีพ่ ระธรรมคําสอนแผ่ไปไม่ถงึ เราก็จะไม่รู้จกั จะไม่ได้พบกับพระ
รัตนตรัย ในบางสมัยก็จะไม่มพี ระรัตนตรัยปรากฏขึ้นเลย นานๆทีจงึ จะมีพระรัตนตรัย
ปรากฏขึ้นมาให้เป็ นทีพ่ ง่ึ แก่สตั ว์โลกได้ อย่างในสมัยปัจจุบนั นี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรง
ทํานายไว้ว่า พระรัตนตรัยคือพระพุทธศาสนานี้ จะอยู่กบั โลกได้เพียงห้าพันปี เท่านัน้ นี่ก็
ผ่านมาแล้ว ๒๕๕๐ ปี อีกไม่นานพระรัตนตรัยก็จะหายไปจากโลกนี้ ถ้าเราได้กลับมาเกิด
ใหม่ในคราวหน้า ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระรัตนตรัยก็ได้ เราก็จะไม่มที พ่ี ง่ึ ทางใจ ทีจ่ ะ
ช่วยกําจัดปัดเป่ า ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆให้กบั เราได้ จะมีแต่ความรุ่ม
ร้อนวุน่ วายใจ
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พวกเราโชคดีทไ่ี ด้พบพระรัตนตรัย จึงไม่ควรปล่อยให้พระรัตนตรัยหลุดจากมือเราไป
ควรสร้างพระรัตนตรัยให้อยู่กบั จิตใจของเราไปตลอด เราควรสนใจศึกษา เพือ่ น้อมเอา
พระรัตนตรัยเข้าสู่จติ ใจ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
สาวกทัง้ หลาย ได้สงสอนให้
ั่
พวกเราปฏิบตั กิ นั เพราะเป็ นวิธีเดียวทีจ่ ะทําให้พระรัตนตรัย
อยู่กบั เราไปตลอด ไม่สูญหายไปจากจิตจากใจ ถึงแม้จะยังไม่ได้บรรลุถงึ ทีส่ ้นิ สุดแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิด ยังต้องกลับมาเกิดอีกก็ตาม เราจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเรา
เสมอ ถึงแม้โลกทีเ่ รามาเกิดอาจจะไม่มพี ระรัตนตรัยปรากฏอยู่ก็ตาม เราจะมีพระ
รัตนตรัยอยู่ในใจไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราเสมอ ดีกว่ามีพระรัตนตรัยในโลกนี้ แต่ไม่ได้อยู่ใน
ใจของเรา เช่นในขณะนี้พวกเราก็รู้จกั พระรัตนตรัยกัน รู้วา่ มีพระพุทธ มีพระธรรม มี
พระสงฆ์ แต่พระรัตนตรัยทีเ่ รารู้จกั นี้ ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจของเรา ถ้ายังไม่ได้เข้ามาอยู่
ในใจ เราก็ยงั ต้องมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว เศร้าโศกเสียใจ กังวลใจ ห่วงใย หวาดกลัวอยู่ นี่
คือสิง่ ทีจ่ ะบ่งบอกให้พวกเรารู้วา่ เรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจหรือยัง ถ้ามีแล้ว เราจะไม่
วุน่ วาย ไม่ทกุ ข์กบั อะไร เราจะสามารถดําเนินชีวติ ไปได้อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วา่ จะมี
อะไรเกิดขึ้นก็ตาม จะเป็ นเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่ทาํ ให้จติ ใจของเรา
ต้องว้าวุน่ ขุน่ มัวเศร้าโศกเสียใจ วิธีทจ่ี ะทําให้มพี ระรัตนตรัยเกิดขึ้นภายในใจของเราได้ ก็
คือการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ สุปฏิปนั โน ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รง
สอนให้ทาํ ความดี ละการกระทําบาป ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ กําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ นี่คอื วิธีนาํ เอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ภายในใจ ยึดเอา
พระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอน พระอริยสงฆ์สาวกเป็ นตัวอย่าง ท่านดําเนินชีวติ อย่างไร
ท่านประพฤติอย่างไร ท่านปฏิบตั อิ ย่างไร ท่านสังสอนอย่
่
างไร เราก็ปฏิบตั ติ าม ถ้าไม่
ปฏิบตั ติ าม ถึงแม้จะมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านไว้กราบไหว้บูชา มีพระไว้ห้อยทีค่ อ ก็ยงั
ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจเรา เพราะพระพุทธรูปมีไว้เพือ่ เตือนสติเตือนใจ ให้เราประพฤติตาม
พระพุทธเจ้า ตามพระอริยสงฆ์สาวกเท่านัน้
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ถ้าเราห้อยพระแต่ปฏิบตั สิ วนทางกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เช่นทรงสอนให้ละ
อบายมุขต่างๆ เช่นสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร มีความ
เกียจคร้าน แต่เรายังเกี่ยวข้องกับสิง่ เหล่านี้อยู่ ยังเสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการ
พนันอยู่ ถึงแม้จะห้อยพระราคาเป็ นล้านก็ตาม ก็ไม่มปี ระโยชน์อะไรกับเราเลย เพราะ
พระทีห่ อ้ ยคอไม่สามารถเป็ นสรณะของเราได้ สรณะทีแ่ ท้จริงต้องเกิดจากการกระทํา
ความดี ละการกระทําบาป ละเว้นจากอบายมุขต่างๆ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลงต่างหาก ทีเ่ ป็ นสรณะของเรา จึงควรทําความเข้าใจไว้ว่า การจะมีสรณะมีทพ่ี ง่ึ ได้ เรา
ต้องปฏิบตั ิ ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอาคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาดําเนินในชีวติ ประจําวันของเรา เช่นทรงสอนให้ทาํ ความดี มีความกตัญ�ู
กตเวที สํานึกในบุญคุณของผูม้ พี ระคุณ และตอบแทนบุญคุณตามสมควรแก่ฐานะ เช่น
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผูม้ พี ระคุณ เราไม่ควรลืมท่าน ควรรําลึกถึงพระคุณของท่าน
อยู่เสมอ ถึงแม้จะไม่ได้อยู่กบั ท่าน ก็ควรกราบท่านไหว้ท่านเสมอ อย่างน้อยก็ทกุ เช้าทุก
เย็น เวลาทีก่ ราบพระเสร็จแล้ว ก็กราบพ่อกราบแม่ เพือ่ จะได้ราํ ลึกถึงบุญคุณทีท่ ่านได้
ให้กบั เรา เพราะถ้าไม่มคี ุณพ่อคุณแม่ เราก็จะไม่สามารถมีชวี ติ อยู่มาได้จนทุกวันนี้ พ่อ
แม่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดกับเรา เราต้องรําลึกถึงท่านอยู่เสมอ ถ้าไม่ราํ ลึกแล้ว เวลาไปทําธุระ
ต่างๆ ก็จะลืมท่านได้ อาจจะปล่อยปละละเลยไม่ดูแลท่านเลย เพราะมีเรื่องต่างๆทีต่ อ้ ง
ทํามากมาย แต่ถา้ เรากราบไหว้ รําลึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ทกุ เช้าทุกเย็น ก็จะทําให้ไม่ลมื
จะทําให้คดิ ถึงท่าน อยากจะไปเยีย่ มท่าน อยากจะไปดูแลท่าน นี่คอื การกระทําความดีใน
เบื้องต้น ทรงสอนให้มคี วามกตัญ�ูกตเวที
แล้วก็ให้มสี มั มาคารวะ ให้รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ รู้จกั ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ คนเราเกิดมาในโลกนี้ มีฐานะ
ไม่เท่าเทียมกัน มีคนสูงกว่า เสมอเท่า และตํา่ กว่าเรา คนทีส่ ูงกว่าก็ตอ้ งให้ความเคารพ
เช่นครู บาอาจารย์ บิดามารดา พระสงฆ์องค์เจ้า ทางสังคมถือว่าเป็ นบุคคลทีส่ ูงกว่า ต้อง
ให้ความเคารพ รู้จกั กราบไหว้ ไม่ตตี นเสมอท่าน ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เจียมเนื้อเจียม
ตัว แล้วก็ทรงสอนให้มคี วามเสียสละ ให้คิดถึงผูอ้ น่ื คิดถึงความลําบาก ความทุกข์ของ
ผูอ้ น่ื มีอะไรพอทีจ่ ะช่วยเหลือกันได้ ก็ไม่ควรดูดาย เพราะเป็ นการทําความดี สร้าง
ความสุขให้กบั ใจ คนทีม่ คี วามเสียสละ จะไม่เห็นแก่ตวั เป็ นคนใจกว้าง มีความสุข
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เพราะคิดถึงผูอ้ น่ื ด้วย ว่าเขาก็มจี ติ มีใจเหมือนเรา มีความต้องการความสุขเหมือนเรา ถ้า
มีความสุขพอเพียงแล้ว ก็ควรแบ่งปันความสุขให้กบั ผูอ้ น่ื จะทําให้เรามีความสุขมาก
ยิง่ ขึ้น ทรงสอนให้มคี วามเมตตา มีไมตรีจติ ไม่จองเวรจองกรรม รู้จกั ให้อภัย สอนให้มี
ความกรุณา สงสารผูต้ กทุกข์ได้ยาก ยินดีทจ่ี ะช่วยเหลือกัน ตามฐานะตามกําลังทีจ่ ะทํา
ได้ นี่เป็ นตัวอย่างของการกระทําความดี เราสามารถทําได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน
เมือ่ ได้ทาํ ความดีแล้ว จะมีความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วนุ่ วายใจ ไม่ทกุ ข์ใจ แล้วก็สอนให้ละ
เว้นจากการกระทําบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด
มดเท็จ เสพสุรายาเมา เป็ นการป้ องกันไม่ให้เราไปทุกข์ ไปวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ คนที่
มีศีลแล้วจะมีจติ ใจทีส่ งบเย็นสบาย คนทีไ่ ม่มศี ีลจิตใจจะวุน่ วาย เพราะเวลาทําผิดศีล
แล้ว จะหวาดกลัว ทีจ่ ะต้องรับใช้โทษ เวลาพูดปดมดเท็จหรือลักทรัพย์ จะกลัวว่าคนอืน่
จะรู้ จะตําหนิ จะประณาม จะไม่คบค้าสมาคมด้วย จะเห็นว่าเป็ นคนเลว เป็ นคนไม่ดี
เราทุกคนสามารถป้ องกันตัวเรา ไม่ให้เป็ นคนเลว ไม่ให้เป็ นคนไม่ดไี ด้ ด้วยการมีศีลมี
ธรรม
ต้องมีสติเสมอ เวลาทําอะไรพูดอะไร ต้องรู้วา่ อยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือไม่ ถ้าพูดปด
ก็ตอ้ งรู้ ก่อนจะพูดปดถ้ามีสติรู้วา่ กําลังจะพูดปด ก็อย่าไปพูดเสีย ให้คดิ ว่าการพูดปด
เสียหายมากกว่าสิง่ ทีเ่ ราพยายามจะรักษาไว้ เราอยากจะรักษาชื่อเสีย เราก็พูดปดไป แต่
แทนทีจ่ ะรักษาชื่อเสียง กลับทําให้เสียชื่อเสียงเพิม่ มากขึ้นไปอีก เราทําผิดอะไร แทนทีจ่ ะ
โกหกว่าไม่ได้ทาํ ก็ยอมรับเสียดีกว่า รับแล้วก็สบายใจ ผูอ้ น่ื ก็เห็นใจ ยกโทษให้กบั เรา
ไม่ประณาม เพราะเป็ นเรื่องธรรมดาทีพ่ ลัง้ เผลอผิดพลาดได้ คนทีย่ อมรับความผิด ถือ
ว่าเป็ นคนซือ่ ตรง เป็ นคนดี แต่คนทีพ่ ยายามพูดปด เพือ่ ปกปิ ดความผิด ถือว่าเป็ นคนโง่
เป็ นคนไม่ดี เวลาทีจ่ ะพูดอะไรจึงควรมีสติ ต้องพูดความจริง ถึงแม้จะสร้างความ
เสียหายให้กบั เราบ้าง ก็ยงั ดีกว่าพูดปด เช่นทําผิดแล้ว ก็ยอมรับผิดเสีย ก็เท่านัน้ เอง
ดีกว่าไปปกปิ ด ทําให้ไม่สบายใจ กังวลกลัวจะถูกจับได้ ว่าได้พูดปดมดเท็จ แต่ถา้
ยอมรับผิดแล้ว จะสบายใจ ใครจะว่าอะไรก็พร้อมให้วา่ จะประณามก็พร้อมให้ประณาม
แต่เราจะสบายใจ ไม่วุน่ วายใจ เพราะเป็ นเรื่องธรรมดาดังสุภาษิตโบราณทีว่ า่ สี่เท้ายังรู ้
พลาด นักปราชญ์ยงั รูพ้ ลัง้ แล้วปุถชุ นอย่างเราอย่างท่าน จะไม่ผิดพลาดบ้างเลยหรือ
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แต่เราต้องเอาความผิดพลาดมาเป็ นบทเรียนสอนเรา ต้องยอมรับผิด จะได้จาํ ไว้เป็ น
บทเรียน ต่อไปจะได้ไม่ทาํ อีก แต่ถา้ เราปกปิ ดความผิด คิดว่าคนอืน่ ไม่รู้ คราวต่อไปก็จะ
กลับไปทําผิดซํา้ อีก เพราะคิดว่าทําไปแล้วสามารถปกปิ ดได้ คนอืน่ ไม่รู้ แต่ภายในใจ
กลับสะสมความทุกข์ความวุน่ วายใจ ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนติดเป็ นนิสยั ไป ทําให้
แก้ยาก เวลาอยากจะเป็ นคนดี ไม่อยากพูดปด จะรู้สกึ ทําได้ยาก เพราะเคยพูดปดจนติด
เป็ นนิสยั นัน่ เอง การกระทําอย่างอืน่ ก็เช่นเดียวกัน การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การ
ประพฤติผดิ ประเวณี การเสพสุรายาเมา การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ถ้าปล่อยให้ทาํ ไปเรื่อยๆ ก็
จะติดเป็ นนิสยั ไป แล้วจะแก้ยาก จะเจริญก้าวหน้าเป็ นคนดีไม่ได้ หาความร่มเย็นเป็ นสุข
ภายในจิตใจไม่ได้
จึงควรมีสติเฝ้ าดูการกระทําให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่เสมอ ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ขอให้เห็นว่าศีลธรรมมีค่ายิง่
กว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่สามารถส่งให้ไปเกิดในสุคติ ให้ไปเป็ น
มนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลได้ มีศีลเท่านัน้ ทีจ่ ะส่งเราไปได้ ดังใน
ท้ายศีลทีไ่ ด้แสดงไว้ในเมือ่ ครู่น้ ีวา่ สีเลนะ สุคติ ยันติ ศีลเป็ นเหตุทจ่ี ะพาไปสู่สุคติ คือ
ภพของมนุษย์ ของเทวดา ของพรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ศีลจึงมีคุณค่ายิง่ กว่า
เพชรนิลจินดาทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ถ้าหาเพชรนิลจินดามาด้วยการกระทําผิดศีล เช่นไปฉ้อโกง
ลักทรัพย์ โกหกหลอกลวง เราก็จะมีความรํา่ รวยในชาติน้ ี แต่ใจของเราได้เสือ่ มจาก
ความเป็ นมนุษย์ไปแล้ว กลายเป็ นเดรัจฉาน กลายเป็ นเปรต กลายเป็ นสัตว์นรกไปแล้ว
เมือ่ ร่างกายแตกดับไป เพชรนิลจินดาทีห่ ามาด้วยการฉ้อโกง ลักขโมย โกหกหลอกลวง
ฆ่าผูอ้ น่ื ก็จะไม่สามารถยับยัง้ การไปเกิดในอบายได้ มีแต่ศีลเท่านัน้ ทีจ่ ะยับยัง้ ได้ ถ้า
รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว อบายจะไม่สามารถฉุดลากเราไปได้ เพราะมีศีลเป็ นเครื่องคุม้ กัน
ดึงเอาไว้นัน่ เอง ศีลจึงมีคุณค่ายิง่ กว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ขอให้เราจงเห็นศีลว่ามีคุณค่ายิง่
กว่าอะไรทัง้ สิ้น แม้แต่ชวี ติ ของเรา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ให้สละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองเพือ่ รักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ ให้สละชีวติ เพือ่ รักษาคุณ
งามความดี คือศีลธรรมนี้เอง เพราะศีลธรรมจะทําให้ไปเกิดในภพชาติทด่ี ี ถ้าไม่รกั ษา
ศีล เวลาตายไปแล้ว จะได้ภพชาติทเ่ี ลว จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ จะต้องไปเกิดใน
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อบาย เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก นี่คอื ทีไ่ ปของผูท้ ก่ี ระทําผิด
ศีลผิดธรรม
เราจึงควรปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพราะการปฏิบตั เิ ป็ นการเสริมสร้าง
สรณะทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจ เมือ่ เรากระทําแต่ความดี ละเว้นจากการกระทําบาปแล้ว จะไม่มี
อะไรมาสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจให้กบั เราได้ แต่ถา้ เราไม่ปฏิบตั ติ าม ไม่ทาํ
ความดี ไม่ละเว้นจากการกระทําบาป เราจะมีแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจตลอดเวลา
จึงขอให้เราเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ว่าเป็ นวิถที างทีจ่ ะพาเราไปสู่ความร่มเย็น
เป็ นสุข ไปสู่ความเจริญ พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาอย่างนี้ ทรงทําความดี ละเว้นจากการ
กระทําบาป กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจ จึงได้
กลายเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา เมือ่ ก่อนนัน้ พระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนเรา
เป็ นปุถชุ นทีย่ งั มีความโลภ ความโกรธ ความหลง มีความทุกข์กบั ความเกิดแก่เจ็บตาย
กับการพลัดพรากจากกัน แต่หลังจากทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ละเว้นจากการทําบาป
ทํากรรม กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้ว
พระทัยของพระพุทธเจ้าก็มสี รณะปรากฏขึ้นมาเป็ นทีพ่ ง่ึ
ทีส่ ามารถกําจัดความทุกข์
ความวุน่ วายใจต่างๆได้ พระพุทธเจ้าจึงไม่เดือดร้อนกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม เป็ นบุคคล เป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ
จะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั พระพุทธเจ้าได้เลย เพราะมีเกราะคุม้ กันคือพระรัตนตรัยนี้
เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงนําความรู้น้ มี าสังสอนพวกเรา
่
เพราะเห็นว่าพวกเรายังต้องทุกข์
ต้องวุน่ วายใจอยู่ อยากจะให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุน่ วายใจทัง้ หลาย
จึงได้อตุ ส่าห์เสียสละเวลาตลอด ๔๕ พรรษาด้วยกัน ประกาศสอนพระศาสนาให้สตั ว์
โลกอย่างพวกเรา จะได้รู้จกั วิธีสร้างทีพ่ ง่ึ อันประเสริฐ เพือ่ จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
ไม่มคี วามทุกข์ ความวุน่ วายใจ ขอให้พวกเราให้ความสําคัญต่อการดําเนินตามพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ทําดีอยู่เรื่อยๆ ละเว้นจากการกระทําบาป ลดละความโลภ
ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจให้นอ้ ยลงไปและหมดสิ้นไป เพราะถ้าทําได้แล้ว
รับรองได้วา่ จะไม่มคี วามทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ความวุน่ วายใจ ความหวาดกลัวเลย
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จึงขอให้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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