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กัณฑ์ท่ี ๓๐๑

ธรรมไม่ได้อยู่ท่อี นิ เดีย
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

พระพุทธศาสนาเป็ นคําสอนอันประเสริฐ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ประกอบ
สําคัญของพระพุทธศาสนา หรือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คอื พระรัตนตรัย พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ความเป็ นมาของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมา
พร้อมๆกัน การเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะเป็ นองค์แรกทีอ่ บุ ตั ขิ ้นึ มาก่อน
เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ซึง่ เดิมทีทรงเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร
หลังจากมีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา ก็ทรงเสด็จออกผนวชและทรงบําเพ็ญเพียรอยู่ ๖ ปี
ด้วยกัน จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงปรากฏเป็ นพระพุทธรัตนะ
ขึ้นมา แต่เป็ นพระพุทธรัตนะทีย่ งั ไม่ได้ประกาศพระธรรมให้สตั ว์โลกได้รู้จกั ยังอยู่ใน
พระทัยของพระพุทธเจ้าอีกประมาณ ๒ เดือน จนถึงวันเพ็ญเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา ที่
พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ จึงได้ปรากฏขึ้นมา คือพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระ
ธรรมคําสอนเป็ นครัง้ แรกในวันนัน้ แก่พระปัญจวัคคียท์ ม่ี อี ยู่ ๕ รูปด้วยกัน หลังจากที่
ได้ทรงแสดงธรรม หนึ่งในพระปัญจวัคคีย ์ คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้บรรลุเป็ น
พระโสดาบัน มีดวงตาเห็นธรรม เป็ นพระอริยสงฆ์องค์แรก วันนัน้ จึงปรากฏมีพระ
รัตนตรัยพร้อมบริบูรณ์ มีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ถ้าไม่มี
พระรัตนะทัง้ ๓ องค์น้ แี ล้ว ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนา ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณก็ตาม แต่ถา้ ไม่ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก ก็จะ
ไม่มกี ารปรากฏขึ้นมา ของพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะ เมือ่ ไม่มพี ระรัตนตรัยครบ
ทัง้ ๓ องค์ พระพุทธศาสนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้ เหมือนทีป่ รากฏอยู่ทกุ วันนี้
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เพราะการจะมีพระพุทธศาสนาได้ ต้องมีพระรัตนตรัยครบทัง้ ๓ องค์ดว้ ยกัน มี
พระพุทธเจ้าเป็ นผู ้ตรัสรู้พระธรรมเป็ นองค์แรก แล้วนําพระธรรมทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้ มาสัง่
สอนให้กบั สัตว์โลก เมือ่ ผูฟ้ งั มีจติ ศรัทธาน้อมเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะบรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์
เป็ นขัน้ ๆไป ซึง่ มีอยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกันคือ ๑. พระโสดาบัน ๒. พระสกิทาคามี ๓. พระ
อนาคามี ๔. พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์เป็ นได้ทงั้ เพศหญิงและเพศชาย ทัง้ นักบวชและ
ฆราวาส เพราะพระอริยสงฆ์ไม่ได้หมายถึง ผูท้ บ่ี วชนุ่งห่มเหลืองโกนศีรษะ แต่เป็ นผู ้ที่
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีเ่ รียกว่าสุปฏิปนั โน อุชุปฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน
ผูใ้ ดก็ตามไม่วา่ จะเป็ นชายหรือหญิง ฆราวาสหรือนักบวช เด็กหรือผูใ้ หญ่ ถ้ามีสติปญั ญา
ความพากเพียร ความสามารถ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะสามารถบรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์ได้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เป็ นสังฆรัตนะได้
ในสมัยพระพุทธกาลจึงมีพระอริยะอยู่ทกุ เพศทุกวัย นักบวชก็มี ฆราวาสก็มี สามเณรก็มี
เพราะจิตใจไม่ได้มอี ายุเหมือนกับร่างกาย จิตใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย เมือ่ ได้บาํ เพ็ญบุญบารมี
สะสมบุญบารมี เวลาตายจากชาติน้ ไี ปเกิดชาติหน้า บุญบารมีต่างๆทีไ่ ด้สะสมไว้ ก็ไม่ได้
สูญหายไปไหน แต่ตดิ ไปกับใจ ถ้าได้สะสมบุญบารมีไว้มาก สะสมปัญญาไว้มาก เวลาไป
เกิดชาติต่อไป ก็จะมีบารมีมาก มีปญั ญามาก บางคนเป็ นเพียงเด็ก แต่หลังจากทีไ่ ด้ยิน
ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็สามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ เพราะใจได้
สะสมปัญญาบารมี และบารมีอย่างอืน่ มาอย่างมากมาย พร้อมทีจ่ ะแสดงผล คือพร้อมที่
จะเป็ นพระอริยบุคคลนัน่ เอง
พระอริยสงฆ์จงึ ไม่เป็ นเฉพาะนักบวช ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ใคร แต่อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ ๔ ประการ
ทีท่ รงตรัสไว้ก็คอื สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามหลักพระธรรมคํา
สอน ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์ได้ ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา
ไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุได้เพียงแต่ในสมัย ทีม่ พี ระพุทธเจ้าทรงสังสอนอยู
่
่เท่านัน้ ใน
สมัยนี้ก็สามารถบรรลุได้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เวลา ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สถานที่ ไม่จาํ เป็ นต้องไป
ประเทศอินเดีย เพือ่ บรรลุธรรม เพราะธรรมไม่ได้อยู่ทป่ี ระเทศอินเดีย ธรรมอยู่ทผ่ี ู ้สัง่
สอน ทีไ่ หนมีการสังสอนพระธรรมคํ
่
าสอนของพระพุทธเจ้า แล้วมีผูฟ้ งั ทีม่ จี ติ ศรัทธาน้อม
4

เอาไปปฏิบตั ิ ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอน นี่คอื พระรัตนตรัย ทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลายยึดเป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
พระพุทธรัตนะก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว มีองค์พระปฏิมาเป็ นองค์แทน ให้เรา
ได้กราบไหว้บูชา แต่เรายังมีพระธรรมรัตนะ คือมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มี
พระสังฆรัตนะ คือพระอริยสงฆ์ พระสุปฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทําหน้าทีส่ บื ทอด
พระศาสนาแทนพระพุทธเจ้า เป็ นผูไ้ ด้ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุเป็ นพระอริยบุคคล
ขัน้ ต่างๆ แล้วก็นาํ เอาสิง่ ทีต่ นได้บรรลุได้รู้มาสังสอนให้
่
แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป เราจึงยังไม่ขาด
พระรัตนตรัย เรายังมีพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะเป็ นผูท้ าํ หน้าทีแ่ ทนพระพุทธ
รัตนะ
ความจริงแล้วพระรัตนตรัยไม่ได้อยู่ทไ่ี หน แต่อยู่ทใ่ี จของผูป้ ฏิบตั ิ ผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ จนมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็จะมีพระพุทธ
รัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะปรากฏขึ้นในจิตใจของตน เพราะพระพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้ว่า ผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบจนมีดวงตาเห็นธรรม คือผูเ้ ห็นเราตถาคต ถ้า
ปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์ มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของ
ตน จะรู้วา่ พระพุทธเจ้าเป็ นอย่างไร จะรู้วา่ พระธรรมเป็ นอย่างไร จะรู้วา่ พระสงฆ์เป็ น
อย่างไร เพราะเมือ่ มีดวงตาเห็นธรรม ก็ย่อมเห็นธรรมอันประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสรู้เห็น และจะเห็นพระพุทธเจ้าด้วย เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผู ้
นัน้ เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็นตถาคตผูน้ นั้ เห็นธรรม ผูท้ จ่ี ะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมได้ ก็
คือพระอริยสงฆ์นนั ่ เอง ดังนัน้ ผูน้ อ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ จน
มีดวงตาเห็นธรรม ก็จะมีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะอยู่ภายในใจ
ของตนมีทพ่ี ง่ึ ทีท่ าํ ให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์
ไม่ตอ้ งทุกข์กบั เรื่องต่างๆอีกต่อไป
เหมือนกับปุถชุ นธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน ทีย่ งั ทุกข์ ยังกังวล ยังวุน่ วาย ยังเศร้าโศก
เสียใจกับเรื่องต่างๆ ทีส่ มั ผัสพบเห็น เวลาสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ก็เศร้าโศกเสียใจ เวลาทีย่ งั ไม่
สูญเสีย ก็มคี วามกังวลห่วงใย เพราะไม่มดี วงตาเห็นธรรม ไม่มปี ญั ญา มีความมืดบอด
ครอบงําอยู่ จึงทําให้ไม่เห็นไตรลักษณ์ คือคุณลักษณะทีม่ อี ยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะ
เป็ นบุคคลหรือเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ ล้วนมีไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ คือ
5

๑. ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่จรี งั ถาวร มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ๒. เป็ นทุกข์ถา้ ไป
หลงยึดติดไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ ไม่เป็ นไป
ตามความอยาก ตามความต้องการของใครทัง้ สิ้นแต่เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย มีเหตุให้
เกิดก็เกิด เมือ่ เหตุให้อยู่ไม่มกี ็ดบั ไป เหมือนกับไฟถ้าเอาฟื นใส่เข้าไปในกองไฟเรื่อยๆ
ไฟก็จะติดอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ใส่ฟืนเข้าไป เมือ่ ฟื นทีม่ อี ยู่ในกองไฟถูกเผาไหม้หมดไป ไฟก็
ต้องดับไป นี้คอื เหตุและผล ฉันใดสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีม่ ปี รากฏขึ้นมาให้เห็น ให้ได้สมั ผัส
ให้มไี ว้ครอบครอง ก็เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ มีเหตุปจั จัยทําให้ปรากฏขึ้นมาให้อยู่ก็จะอยู่ เมือ่
เหตุทท่ี าํ ให้อยู่หมดไปแล้วก็จะไม่อยู่ เช่นตายไปเป็ นต้น คนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้อง
ตายด้วยกันทัง้ นัน้ ถ้าไปหลงไปยึดไปติด อยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็
จะต้องทุกข์ จะต้องวุน่ วายใจ นี้คอื ลักษณะที่ ๒ คือความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง
ประการที่ ๓ ก็คอื ไม่มตี วั ตนในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ของวัตถุต่างๆหรือบุคคล
เช่นสัตว์หรือมนุษย์ก็ไม่มตี วั ตนเช่นเดียวกัน แต่ใจทีไ่ ม่มปี ญั ญา ทีย่ งั มีความหลง
ครอบงําอยู่ จะเห็นว่าร่างกายเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นตัวเรา เป็ นของเรา แต่ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็น
ธรรม มีปญั ญา เช่นพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าไม่เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลม
ไฟเท่านัน้ เอง ทีเ่ กิดขึ้นจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป อาหารก็เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ
เช่นข้าวก็ตอ้ งมีดนิ มีนาํ้ มีลมมีไฟถึงจะเจริญเติบโตได้ ต้นไม้ผักผลไม้ต่างๆก็เช่นเดียวกัน
ส่วนสัตว์ต่างๆ เช่นปูปลาหมูววั ควายก็ตอ้ งกินผักกินข้าว ถึงจะเป็ นรู ปเป็ นร่างได้ ก็มา
จากดินนํา้ ลมไฟเช่นเดียวกัน เมือ่ ร่างกายรับประทานอาหารผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆเข้าไป
ก็เปลีย่ นเป็ นผมเป็ นขนเป็ นเล็บเป็ นฟันเป็ นหนังเป็ นเนื้อเป็ นเอ็นเป็ นกระดูกฯลฯ แล้วก็
อยู่ไประยะหนึ่ง เมือ่ ถึงเวลาทีไ่ ม่สามารถอยู่ต่อไปได้ แตกสามัคคีกนั ธาตุทงั้ ๔ ไม่ยอม
อยู่ร่วมกันแล้ว ก็จะแยกออกจากกัน
ร่างกายก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ ก็กลายเป็ นร่างของคนตายไป ทิ้งเอาไว้นํา้ ก็จะไหล
ออกมา ลมก็จะไหลออกมา ไฟก็จะไหลออกมา จนเหลือแต่หนังหุม้ กระดูก เหีย่ วแห้ง
กลายเป็ นดินไปในทีส่ ุด นี้คอื ความหมายของคําว่าอนัตตา ไม่มตี วั ตนในสิง่ ต่างๆ ในวัตถุ
ต่างๆ ทีเ่ ราก็รู้เราก็เห็นว่าไม่มตี วั ตน ฉันใดร่างกายเราก็เป็ นอย่างนัน้ เหมือนกับต้นไม้ตน้
หนึ่ง ไม่มตี วั ตนเช่นเดียวกัน มีใจมาครอบครองเป็ นเจ้าของเท่านัน้ แล้วก็สงให้
ั ่ ร่างกาย
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ทําอะไรต่างๆ มีความหลงพาให้คดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวตน เป็ นตัวเรา เป็ นของเรา เมือ่ มี
ความคิดอย่างนี้ก็มคี วามยึดติด มีอปุ าทานความยึดมันถื
่ อมัน่ แล้วก็มคี วามอยาก อยาก
ให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ โดยไม่คาํ นึงถึงความจริง ว่าร่างกายเป็ นอนิจจัง เป็ นของไม่เทีย่ ง
อยู่ไปตลอดไม่ได้ เมือ่ เกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะไม่สามารถทําให้
ร่างกายอยู่ไปได้ตลอด นี้คอื ไตรลักษณ์ทม่ี อี ยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ตน ถ้าน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
พิจารณาให้เห็นตลอดเวลา ว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มอี ะไรให้ความสุขกับเราได้
เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของเรา
ก็จะปล่อยวางได้ จิตก็จะมีแต่ความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง เพราะเมือ่ ปล่อย
วางแล้วไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ก็จะไม่เดือดร้อน ไม่เสียอกเสียใจ ไม่ทกุ ข์วนุ่ วายใจกับสิ่งที่
ได้ปล่อยวางแล้ว แต่สง่ิ ทีย่ งั ไม่ได้ปล่อยวาง ทีย่ งั ยึดยังติด ยังหลง ยังคิดว่าเป็ นของเรา
เป็ นตัวเรา ให้ความสุขกับเรา ก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ นัน้ เวลาเปลีย่ นแปลงไป เช่นเวลา
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือใกล้จะตาย ถ้ายังไม่ได้ปล่อยวาง ก็จะต้องทุกข์วนุ่ วายใจ
เป็ นอย่างมาก แต่ถา้ ปล่อยวางได้แล้วจะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นเหมือนร่างกายของคนอืน่ ทีเ่ วลา
เป็ นอะไรเราจะไม่ทกุ ข์ไม่วุน่ วายใจด้วย เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดนัน่ เอง
แต่ถา้ ไปยึดไปติด เช่นร่างกายของสามีของภรรยา ของพ่อของแม่ของลูก ถ้าไปยึดติดก็
อยากให้เขาอยู่นานๆ เวลาเขาเป็ นอะไรไป เราก็จะวุน่ วายใจ ปัญหาของเราจึงอยู่ทค่ี วาม
หลงนี่เอง ไม่รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง อยู่ไปไม่ได้
ตลอด อยู่ได้สกั ระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องแตกดับไป คนทีร่ ู้อย่างนี้เป็ นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม
เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน
เป็ นเรา เป็ นของเรา จิตเป็ นเพียงผูค้ รอบครอง แล้วก็ไปหลงว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของเรา
เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความทุกข์กบั เรา ถ้าไปยึดไปติด ไม่ปล่อยวาง แต่คนทีเ่ ห็นด้วยปัญญาจะ
ปล่อยวาง ปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง ไม่ได้อยากให้เป็ นอย่างอืน่ เมือ่ ถึงเวลาแก่
ก็ยอมรับความจริงว่าเป็ นธรรมดา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับว่าเป็ นธรรมดา เวลาตายก็
ยอมรับความจริงว่าจะต้องตาย จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะมองเห็นร่างกายนี้
เหมือนกับร่างกายของคนอืน่ ร่างกายของคนอืน่ เวลาเป็ นอะไรไปเราไม่เดือดร้อนฉันใด
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ร่างกายนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกัน เพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ไม่จรี งั ถาวร
ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เพราะถ้าไปอยากก็จะเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา เมือ่ เห็นอย่างนี้แล้วก็ตอ้ งปล่อย เพราะปล่อยแล้วจะได้ไม่ทกุ ข์นนั ่ เอง ถ้าไม่
ปล่อยจะทุกข์จะทรมานจิตใจ ไม่มใี ครจะช่วยดับทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจของเราได้ นอกจากตัว
เราเองเท่านัน้ คือ เราต้องปล่อยวางให้ได้ พยายามมองร่างกายของเราเหมือนกับร่างกาย
ของคนอืน่ จะเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป ถ้าดูแลรักษาได้ก็ดูแลไป รักษาไป แต่ถา้ ถึงเวลาที่
ทําอะไรไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไป
เพราะคนเราทุกคนไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายด้วยกัน ต่างกันตรงทีว่ า่ จะแก่
จะเจ็บจะตายอย่างมีความทุกข์มากหรือไม่มคี วามทุกข์เลย เราสามารถเลือกได้ จะทุกข์
กับร่างกายก็ได้ จะไม่ทกุ ข์ก็ได้ ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ตอ้ งคอยสอนใจให้ปล่อย เตือนสติอยู่
เรื่อยๆว่าเดีย๋ วเราต้องแก่แล้วนะ เดีย๋ วเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะ เดีย๋ วเราต้องตาย
แล้วนะ คอยเตือนคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วจะไม่กล้าไปยึดไปถือว่าเป็ นตัวเราเป็ นของ
เรา จะไม่กล้าไปอยากให้อยู่ไปนานๆ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เมือ่ ไม่มคี วามอยาก ไม่มคี วาม
หลง ไม่มอี ปุ าทานแล้ว เวลาร่างกายเป็ นอะไรไป เราจะรู้สกึ เฉยๆ รับรองได้ พวกเราทุก
คนสามารถทํากันได้ ถ้าหมันคิ
่ ดหมันพิ
่ จารณาอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่พจิ ารณาความหลงก็จะ
ครอบงําจิตใจ ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะครอบงําจิตใจ ความยึดมันถื
่ อมันว่
่ า
เป็ นตัวเราของเราก็จะเข้าครอบงําจิตใจ เวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็จะ
ร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ วุน่ วายใจ นี้คอื สิง่ ทีพ่ วกเราต้องทํากันเอง ไม่มใี ครทําให้
เราได้ พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกเป็ นเพียงผูช้ ้ ที างเท่านัน้ เป็ นผูบ้ อกวิธีแก้ความ
ทุกข์ให้กบั เรา เพือ่ เราจะได้อยู่ในโลกนี้อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ตอ้ งทุกข์ ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับ
เรื่องราวต่างๆ ถ้ารู้จกั ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ มีไว้ใช้
ประโยชน์ มีไว้ดูแลรักษา แต่ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ยึดติด อยากให้อยู่กบั เราไปตลอด อย่างวันนี้
ญาติโยมก็ได้มาฝึ กปล่อยวางกัน มาปล่อยวางเวลาอันมีค่า ปล่อยวางเงินทอง เอาเงิน
ทองไปซื้อข้าวของมาถวายพระ ญาติโยมก็ไม่รู้สกึ เสียอกเสียใจ เสียดายเงินทองทีเ่ สียไป
เพราะปล่อยวางเงินทองก้อนนัน้ แล้ว ถ้ายังไม่ได้ปล่อยวาง ยังหวงเงินก้อนนัน้ อยู่ ก็จะไม่
สามารถเอาไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระได้
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ถ้าฝึ กปล่อยวางอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปถ้ามีขโมยมาลักเงินลักทองของเราไป เราจะ
ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่เสียดาย กลับคิดว่าเป็ นเหมือนได้ทาํ บุญไปในตัว เพราะใครเอาไป
ก็ได้รบั ประโยชน์มคี วามสุข เราก็มคี วามพอใจ เพราะชอบทําบุญเป็ นปกติอยู่แล้ว ไม่ยดึ
ไม่ตดิ กับเงินทอง ต่างกับคนทีไ่ ม่รู้จกั ให้ ไม่รู้จกั ปล่อยวางเงินทอง เวลาเงินหายไปเพียง
๕ บาท ๑๐ บาทก็วนุ่ วายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เสียดาย โกรธแค้น เกิดความทุกข์
ขึ้นมา เสีย ๒ ต่อ เสียเงินเสียทองแล้วยังต้องมาเสียใจมาเจ็บใจอีก แต่คนทีร่ ู้จกั ปล่อย
วางเงินทอง ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆ เวลาเสียเงินเสียทองไป จะได้กาํ ไร เพราะจะไม่
เสียใจ กลับรู้สกึ สบายใจว่าหมดปัญหาไป เงินก้อนนัน้ ถ้าอยู่กบั เรา ก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา
เมือ่ ถูกขโมยไปแล้วก็หมดภาระไป ไม่ตอ้ งมาห่วงมาดูแล มาคิดว่าจะเอาไปทําอะไร เรา
ได้กาํ ไร ได้ทาํ บุญ ได้ปล่อยวาง เรากลับมีความสุข เวลาสูญเสียอะไรไป เราจะมีความสุข
มากขึ้น เพราะสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ของหรือเป็ นบุคคล ล้วนเป็ นภาระ
ทางด้านจิตใจทัง้ นัน้ มีอะไรก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา เป็ นห่วงเป็ นภาระเป็ นความกังวล แต่
เมือ่ ไม่อยู่กบั เราแล้ว เราก็สบายใจ เช่นมีรถเราก็ตอ้ งคอยดูแลรักษารถ ต้องคอยห่วง
เวลาจอดจะถูกใครมาทําอะไรหรือเปล่า จะขโมยไปหรือเปล่า พอถูกขโมยไปก็หมดภาระ
ไป เราก็สบายใจ ไม่ตอ้ งดูแลอีกต่อไป
ถ้ารู้จกั ปล่อยวางแล้ว เวลาสูญเสียอะไรไป จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่เสียอกเสียใจ ไม่เสียดาย ไม่
เสีย ๒ ต่อ การทีจ่ ะปล่อยวางได้ ก็ตอ้ งสอนใจอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้
แน่นอน ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเราของเรา ถ้าไปหลงไปยึดไปติดก็จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา
ให้ท่องคาถานี้ไว้ตลอดเวลา สอนใจเรา แล้วเราจะไม่กล้าไปยึดไปติดกับอะไร จะไม่กล้า
ไปอยากให้อะไรเป็ นไปตามใจของเรา จะยอมรับสภาพความเป็ นจริงอะไรจะเกิดก็ให้มนั
เกิดไป แต่ใจของเราจะไม่วุน่ วาย กับการเกิดการดับของสิง่ ต่างๆ นี้คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง
ทีจ่ ะเกิดขึ้นในใจ ทีถ่ ูกปลดเปลื้องจากความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ
ความอาลัยอาวรณ์ต่างๆ จะไม่มอี ยู่ในใจของผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม มีปญั ญา จะเกิดขึ้นได้
ต่อเมือ่ เราน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เข้ามาปฏิบตั ิ ปฏิบตั อิ ย่างสุปฏิปนั โน อุชุ
ฯ ญายะฯ สามีจฯิ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว พวกเรา
ทุกคนจะมีดวงตาเห็นธรรมกัน จะมีทพ่ี ง่ึ ในจิตในใจ จะไม่ทกุ ข์วนุ่ วายกับอะไรอีกต่อไป
9

ขอให้ท่านทัง้ หลายให้ความสําคัญแก่การเข้าหาพระรัตนตรัย ด้วยการมาวัดอยู่เรื่อยๆ มา
ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันเพราะนี่คอื วิธีสร้างพระ
รัตนตรัยให้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจ เพือ่ จะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรานัน่ เอง การแสดงก็เห็นว่า
สมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๒

วันมาฆบูชา

๓ มีนาคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็ นวันมาฆบูชา วันทีม่ เี หตุการณ์
มหัศจรรย์ ทีเ่ กิดขึ้นเพียงครัง้ เดียวในสมัยพุทธกาล คือมีพระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รู ปจาก
ทุกสารทิศ มาเฝ้ าพระพุทธเจ้า โดยไม่ได้นดั หมายกันมาก่อน ต่างคนต่างมาด้วยความ
ศรัทธา เลือ่ มใส เคารพรักพระบรมศาสดา พระภิกษุสงฆ์ทงั้ ๑,๒๕๐ รู ปทีม่ าเฝ้ า
พระพุทธเจ้าในวันนัน้ ก็ล ้วนเป็ นพระอรหันตสาวกทัง้ หมด
เป็ นผูเ้ สร็จภารกิจของ
พระพุทธศาสนาแล้ว ได้ชาํ ระจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไปถึง และประกาศ
ให้สตั ว์โลกทัง้ หลายปฏิบตั กิ นั ถ้าปฏิบตั จิ นเป็ นพระอรหันต์แล้ว ก็หมดทุกข์ หมดภัย
หมดความเศร้าโศก ไม่มคี วามทุกข์ ทีเ่ กิดจากความแก่ก็ดี ความเจ็บไข้ก็ดี ความตายก็ดี
การพลัดพรากจากกันก็ดี อยู่ในจิตของพระอรหันต์ พระอรหันต์ทม่ี าเฝ้ าพระบรมศาสดา
ก็เป็ นเอหิภกิ ขุดว้ ย เป็ นผูท้ พ่ี ระบรมศาสดาอุปสมบทให้ เป็ นผูบ้ วชให้ ในสมัยแรกๆนัน้
พระพุทธเจ้าเป็ นผู ้บวชพระ ใครมีจติ ศรัทธาอยากจะบวช ก็ไปกราบขออนุญาตจาก
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็จะทรงบวชให้ แต่ต่อมาเนื่องจากมีผูม้ จี ติ ศรัทธาเป็ นจํานวน
มาก พระพุทธเจ้าไม่สามารถบวชให้ทกุ คนได้ จึงทรงมอบให้สงฆ์เป็ นผูบ้ วชแทน เช่นใน
การบวชสมัยนี้ตอ้ งมีพระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รู ปขึ้นไปทําการบวช เหตุการณ์มหัศจรรย์ท่ี
เกิดขึ้นในวันนัน้ จึงมีอยู่ ๔ ประการคือ ๑. มีพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รู ปมาเฝ้ าพระพุทธเจ้า
โดยไม่ได้นดั หมายกันมาก่อน ๒. ผูท้ ม่ี าล้วนเป็ นพระอรหันต์ทงั้ สิ้น ๓. เป็ นเอหิภกิ ขุ
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นผู ้บวชให้ ๔. พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหัวใจของพระศาสนา ของ
พระธรรมคําสอนแก่ผูเ้ ข้าเฝ้ า
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ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม เมือ่ ได้ตรัสรู้และประกาศคําสอนแล้ว ก็จะ
ประกาศหัวใจของศาสนาด้วยกันทัง้ สิ้น ซึง่ มีหวั ข้อสําคัญอยู่ ๓ หัวข้อด้วยกันคือ ๑. ละ
เว้นจากการทําบาปทัง้ ปวง ๒. ทํากุศลทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ชําระจิตใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ นี่คอื หัวใจ
ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทีอ่ บุ ตั ขิ ้นึ มาในอดีตก็ดหี รือจะมา
ตรัสรู้ในภายภาคหน้าก็ดี ก็จะสอนเหมือนกันทัง้ นัน้ เพราะคําสอนนี้เป็ นเหตุทจ่ี ะนําสัตว์
โลกไปสู่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
เพราะสัตว์โลกทัง้ หลายตัง้ แต่ทา้ วมหาพรหมลงมาจนถึงสัตว์นรก ก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่ง
กรรมทัง้ สิ้น คือ กฎของเหตุและผล เหตุก็คอื การกระทํา ผลก็คอื ความสุขความเจริญ
หรือความทุกข์ความเสือ่ ม ก็จะตามมา ไม่ยกเว้นใครทัง้ สิ้น ถ้าทําเหตุทด่ี ตี ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ทัง้ ๓ ประการ ก็จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในทีส่ ุด ถ้ายัง
ไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นมนุษย์ไปก่อน จนกว่าจะทําภารกิจให้เสร็จสิ้น
ไป ก็จะได้กลายเป็ นพระอรหันต์กลายเป็ นพระพุทธเจ้า ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ พระอรหันต์ก็จะเวียนว่ายอยู่ในภพทีด่ ี อยู่ในสุคติ เกิดเป็ นมนุ ษย์
บ้าง เป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง แล้วในทีส่ ุดก็จะได้เป็ นพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งไปเกิดอีก
ต่อไป ได้ไปอยู่ในพระนิพพาน อันเป็ นดินแดนทีม่ แี ต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยฝ่ าย
เดียว ปราศจากความทุกข์ต่างๆ
วันนี้พวกเราก็ได้มาละบาปกัน ด้วยการสมาทานศีล ๕ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เราตก
ไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก ไปเป็ นเปรตเป็ นผี นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนให้พวกเรารักษากันไว้ให้ได้ คือศีล ๕ เพราะจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
ไม่เช่นนัน้ ก็จะได้เกิดเป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นพระอรหันต์ในลําดับต่อไป แต่ถา้ ไม่เชื่อ
พระพุทธเจ้า ไม่รกั ษาศีล ๕ กัน ก็จะไปอบายทัง้ ๔ กัน เป็ นเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
สัตว์นรก เป็ นหลักตายตัว จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ไม่สาํ คัญ ถ้าทําไปแล้วต้องได้รบั ผลอย่าง
แน่นอน ถ้าไม่ได้ทาํ ก็จะไม่ได้รบั ผล แต่เชื่อไว้จะดีกว่า เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน เพราะพระพุทธเจ้าไม่โกหกหลอกลวงใคร คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําล้วนเป็ น
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ความจริงทัง้ นัน้ ไม่มใี ครทีป่ ฏิบตั แิ ล้วจะว่าเป็ นคําสอนทีไ่ ม่ตรงกับความจริง พระอรหันต์
ทุกรู ปล้วนรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ นัน้ ว่าเป็ นความจริง ถ้าสามารถปฏิบตั ติ าม
ได้ก็จะได้รบั ผลทีด่ ี ได้ความเจริญ ได้ความสุข ได้พน้ ทุกข์ หน้าทีข่ องพวกเราจึงไม่ได้อยู่
ทีเ่ ชื่ออย่างเดียว ความเชื่อเป็ นเพียงจุดเริ่มต้น คือต้องเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
คือให้ละบาป ให้ทาํ บุญ ให้ทาํ แต่ความดี ให้ชาํ ระจิตใจ กําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้ เชื่อแล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ถ้าทําได้ผลทีด่ กี จ็ ะ
ตามมาทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ถ้าไม่ไปทําบาปทํากรรม ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
ไม่มใี ครมาทําร้าย ถ้าทําร้ายผูอ้ น่ื ฆ่าผูอ้ น่ื ก็จะต้องถูกเขาฆ่า ถ้าลักทรัพย์ก็ตอ้ งถูกจับเข้า
คุกเข้าตะราง ถ้าประพฤติผดิ ประเวณีก็จะมีปญั หากับผูอ้ น่ื มีการต่อสูม้ ที าํ ลายกัน ถ้า
โกหกหลอกลวงก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ เพราะจะไม่มใี ครเชื่อในสิง่ ทีพ่ ูด เพราะไม่
มีสจั จะ ไม่มคี วามจริง ถ้าเสพสุรายาเมาก็จะเป็ นคนพาล คนเกเร ไม่เรียบร้อย ไม่มใี คร
อยากจะคบค้าสมาคมด้วย
เป็ นผลทีเ่ ราเห็นกันในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เมือ่ ตายไปผลเป็ นอย่างไร เราจะไม่เห็นกัน แต่
พระพุทธเจ้าทรงเห็น ว่าจะต้องไปเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ นอสุรกายบ้าง ไป
ตกนรกบ้าง ขึ้นอยู่กบั บาปกรรมทีท่ าํ ไว้วา่ มีมากน้อยเพียงไร หนักเบาเพียงไร เพราะ
บาปกรรมมีนาํ้ หนักต่างกัน เหมือนกับเงินทีม่ คี ่าต่างกัน มีแบงก์สบิ แบงก์รอ้ ย แบงก์หา้
ร้อย แบงก์พนั เป็ นเงินเหมือนกัน แต่มคี ุณค่าต่างกัน ฉันใดการทําบาปทํากรรมก็มี
นํา้ หนักต่างกันไป เช่นการยิงนกตกปลา บาปไม่หนักเท่ากับการฆ่ามนุษย์ ถ้าฆ่าคนอืน่ ก็
ไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์บาปกรรจึงมีนาํ้ หนักต่างกัน แต่เมือ่ ได้ใช้กรรม
แล้ว ก็มวี นั หมดได้เหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตกนรกไปตลอด เมือ่ อยู่ใน
นรกจนหมดกรรมแล้ว ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อกี ถ้าได้
ไปเกิดเป็ นเทวดา ไปเกิดเป็ นพรหม ก็เสือ่ มได้เหมือนกัน เมือ่ หมดบุญแล้วก็จะกลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี มาเจอพระพุทธศาสนาทีส่ อนให้ละบาป ทําดี ชําระความโลภ ความ
โกรธ ความหลงอีก ชีวติ ของเราก็จะเวียนว่ายไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆ ขึ้นๆลงๆ ถ้าทําบาปก็
ไปใช้กรรมในอบาย พอพ้นจากกรรมก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าทําความดีก็ได้ไปเกิดใน
สวรรค์ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี วนไปเวียนมาอย่างนี้ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด จนกว่าจะชําระ
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จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะความไม่บริสทุ ธิ์จากความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ น
เหตุพาให้ใจไปเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากไปเกิดใหม่ ไม่อยากไปทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆ เช่นการ
เจ็บไข้ได้ป่วย การแก่ การตาย การพลัดพรากจากกัน ก็ตอ้ งหยุดยัง้ จิตใจไม่ให้ไปเกิด
ใหม่ ด้วยการชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ
เวลาเกิดความโลภก็อย่าไปโลภตาม เช่นอยากจะได้อะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าไม่ได้มาไม่ตายก็
อย่าไปเอามา เวลาโกรธก็ระงับดับด้วยการให้อภัยไม่จองเวรกัน ใครทําอะไรให้เราโกรธก็
คิดเสียว่า เขาทําไปแล้ว โกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ไปลบสิง่ ทีท่ าํ ไว้ ทําไปแล้ว
ก็แล้วกันไป ถ้ามีสติเราก็จะไม่โกรธ จะสบายใจ ถ้าโกรธเราก็จะวุน่ วายใจ อาจจะต้องไป
ทําในสิง่ ทีเ่ สียหายขึ้นมา ทําให้กลายเป็ นยักษ์เป็ นมารไป แต่ถา้ ไม่โกรธก็จะกลายเป็ นพระ
ไป พระและมารก็อยูต่ รงทีโ่ กรธหรือไม่โกรธนี้เอง ถ้าโกรธก็จะกลายเป็ นยักษ์เป็ นมารไป
ถ้าไม่โกรธก็กลายเป็ นพระเป็ นเทพเป็ นพรหมไป เราอยากจะเป็ นอะไรก็ตอ้ งเฝ้ าดูทใ่ี จของ
เรา กําจัดสิง่ ทีจ่ ะทําให้เราไม่ดี ไม่มใี ครอยากจะเป็ นยักษ์เป็ นมารเป็ นเดรัจฉานกัน ก็ตอ้ ง
ระงับความโลภความโกรธความหลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของ
ความโลภและความโกรธ เราหลงเพราะไม่รู้วา่ สิง่ ทีเ่ ราอยากได้ไม่มคี ุณค่าอะไร คิดว่าเป็ น
เพชรนิลจินดา แต่ความจริงเป็ นก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทราย เพราะใจเรามืดบอด ไม่มี
ปัญญา มองเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเทีย่ งแท้แน่นอน สิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน
ว่าเป็ นตัวตน เป็ นเราเป็ นของเรา เมือ่ มีความหลงก็จะเกิดความโลภ ความอยาก ความ
ยึดมันถื
่ อมัน่ เมือ่ ไม่ได้ดงั ใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เวลามีใครมาแย่งสิง่ ทีอ่ ยากได้ไป
เราก็จะโกรธ ถ้าไม่หลงเพราะรู้ดว้ ยปัญญาว่า ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะให้ความสุขกับเรา ที่
จะเป็ นของเราได้อย่างแท้จริง ทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด มีแต่จะให้ความทุกข์กบั เรา เวลา
จากเราไป ก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไร ก็จะไม่มคี วามโกรธตามมา เพราะไม่มใี ครทําให้
เราโกรธได้นนั ่ เอง ใครจะทําอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ตอ้ งการอะไรจากใครทัง้ นัน้
นี้คอื การกําจัดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น สอน
ตนเองว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ทีย่ งแท้แน่นอน ทีเ่ ป็ นของเราอย่างแท้จริง ทีจ่ ะอยู่กบั เราไป
ตลอด ทีจ่ ะให้ความสุขไร้ความทุกข์ เมือ่ ต้องพลัดพรากจากกัน ก็จะปล่อยวาง เตรียม
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ตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากกันไป จะได้รู้สกึ เฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่ทกุ ข์ เพราะ
เดือดร้อนไปทุกข์ไป ก็ไม่ได้หา้ มไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมือ่ ถึงเวลาจะต้องตายจากกันก็ตอ้ งตาย
จากกัน จะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ก็ตอ้ งตายจากกันเหมือนกัน แต่คนทีไ่ ม่ทกุ ข์เป็ นคนฉลาด
เพราะสบายใจ คนทีท่ กุ ข์เป็ นคนโง่ ต้องแบกความทุกข์เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่
หลับ เพราะไม่สร้างปัญญามาทําลายความหลงนัน่ เอง นี้คอื การกําจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลงในจิตในใจ เพือ่ จะทําให้ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป จะได้เป็ นเหมือนกับของ
พระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ ถ้าชําระในสมัยทีไ่ ม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้า ชําระตนเอง
สอนตนเอง โดยไม่มใี ครสังสอน
่
ก็จะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ถ้าชําระในสมัยทีม่ คี าํ
สอน เช่น ในสมัยนี้ ก็จะเป็ นพระอรหันตสาวก มีความบริสุทธิ์เท่ากันกับพระพุทธเจ้า ถ้า
เป็ นเสื้อผ้าทีเ่ อาไปซักก็จะสะอาดเท่ากัน ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้าของใครก็ตาม ต่างแต่ช่อื ต่าง
แต่ฐานะ ต่างทีส่ มมุตเิ ท่านัน้ เอง แต่ความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือนกัน ไม่ตอ้ งไปเวียน
ว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหมือนกัน นี่คอื ความสําคัญของวันมาฆบูชา ทุกครัง้ ทีว่ นั นี้มาถึงเรา
ก็จะได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา ทีจ่ ะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญ สู่
ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ขอให้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนอันประเสริฐทัง้ ๓ ประการนี้
ไปปฏิบตั คิ อื ๑. ละเว้นจากการทําบาปทัง้ ปวง ๒. ทํากุศลทําบุญทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม ๓.
ชําระจิตใจ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพือ่ ความ
ดีงาม ความสุขความเจริญ ทีจ่ ะเป็ นผลตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา
จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

15

กัณฑ์ท่ี ๓๐๓

แข่งกับเวลา

๔ มีนาคม ๒๕๕๐
ภารกิจทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้พวกเราบําเพ็ญปฏิบตั กิ นั คือ ทําความดีทงั้ หลายให้
ถึงพร้อม ละการกระทําบาปทัง้ ปวง ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เพราะเป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ
ความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง ไม่มที างอืน่ ทีจ่ ะพาเราไปได้ ไม่มสี ง่ิ อืน่ จะพาเราไปได้
นอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านัน้ เราจึงควรรีบขวนขวายกัน เพราะเป็ นการ
แข่งกับเวลา เวลาของเรามีนอ้ ย เวลาของพระพุทธศาสนาก็มนี อ้ ยเช่นเดียวกัน อายุของ
พวกเรามีไม่เกิน ๑๐๐ ปี เป็ นอย่างมาก อายุของพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ปี
หลังจากนัน้ โลกก็จะว่างจากศาสนา ว่างจากพระธรรมคําสอน จะไม่มใี ครรู้เรื่องการทํา
ความดี การละบาป การชําระจิตใจ ว่าเป็ นหนทางทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสุขความเจริญ
ความประเสริฐ โลกก็จะมืดเหมือนกับเวลาไม่มแี สงอาทิตย์ คือตอนกลางคืน ถ้าไม่มแี สง
อย่างอืน่ ก็จะมองไม่เห็นอะไร ไม่สามารถทําอะไรได้ ใจของเราก็เป็ นเหมือนกับโลก ต้อง
อาศัยแสงสว่างแห่งธรรม ถ้าไม่มใี จก็จะถูกความมืดคือความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ
ครอบงํา พาทําในสิง่ ทีเ่ สียหายเสือ่ มเสีย เพราะความหลงจะทําให้โลภให้อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ น
ทุกข์ ทีไ่ ม่ให้ความสุขอย่างแท้จริง ความหลงจะทําให้มองไม่เห็นถึงความเป็ นอนิ จจังทุก
ขังอนัตตาของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราอยากได้อยากสัมผัสกัน ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรม มีปญั ญา
เราจะเห็นอนิ จจังความไม่เทีย่ ง เห็นทุกขังความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในสิง่ ต่างๆ เห็นอนัตตา ไม่มี
ตัวตน ไม่มเี รา ไม่มอี ะไรเป็ นของเราอย่างแท้จริง
พระศาสนาจึงมีคุณค่าอย่างยิง่ สําหรับผูป้ รารถนาการพ้นทุกข์ ผูท้ จ่ี ะหยุดการเวียนว่าย
ตายเกิด ต้องมีพระศาสนา มีแสงสว่างแห่งธรรมพาไป ถึงจะไปจุดทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ไปถึงกันได้ คือพระนิพพาน ทีไ่ ม่มกี ารเกิด ไม่มกี ารดับ ไม่
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มีการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มคี วามทุกข์ มีแต่บรมสุข ปรมังสุขงั พวกเรามีบญ
ุ มีวาสนาที่
ได้มาเกิดในสมัย ทีม่ พี ระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้ เป็ นแสงสว่างนําทาง ถ้าไม่มี
พระพุทธศาสนา เราจะไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเรา จะคิดกันว่าเกิดมาแล้ว พอ
ตายไปก็จบกัน เพราะเห็นเพียงแต่ร่างกาย ส่วนทีม่ องไม่เห็นก็คอื ดวงจิต ดวงใจ ดวง
วิญญาณ ก็เลยไม่รู้วา่ เรามีดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณทีจ่ ะไปเกิดใหม่อกี ถ้าไม่มศี าสนา
มาสังสอน
่
เราก็จะคิดว่าทําบุญทําบาปทําดีทาํ ชัว่ ก็มผี ลเพียงในชาติน้ ีเท่านัน้ จะไม่มผี ล
ตามมาต่อไปในชาติหน้า ก็จะทําให้เราประมาท ไม่สนใจทีจ่ ะทําความดี เพราะการกระทํา
ความดีของปุถชุ นอย่างพวกเราเป็ นสิง่ ทีย่ าก เพราะชอบทําไม่ดจี นติดเป็ นนิสยั เวลา
จะต้องทําดีก็เลยรู้สกึ ลําบากยากเย็นเหมือนกับถนัดมือขวาแล้วต้องมาใช้มอื ซ้าย จะไม่
ถนัด จะลําบาก จะไม่อยากใช้มอื ซ้าย แต่ถา้ มีความจําเป็ นจริงๆ เช่นเวลามือขวาเกิด
พิกลพิการไป ไม่สามารถใช้การได้ เหลือแต่มอื ซ้ายมือเดียว เราก็ตอ้ งหัดใช้มอื ซ้ายจน
ชํานาญได้ บางคนไม่มแี ขนก็ยงั ใช้เท้าแทนได้ ใช้เท้าวาดรู ปสวยกว่าคนทีใ่ ช้มอื วาดเสีย
อีก เพราะร่างกายเป็ นเพียงเครื่องมือของใจเท่านัน้ ผูท้ ใ่ี ช้ร่างกายใช้แขนใช้ขาคือใจ ถ้าใจ
มีความสามารถอยู่แล้วก็จะใช้ได้ทงั้ แขนทัง้ ขา
เราจึงไม่ควรปล่อยให้ความยากลําบากในการทําความดี การละการกระทําบาป การชําระ
จิตใจ การกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง มาเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ ต่อการดําเนิน
ตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
เพราะถ้าปล่อยให้เป็ นอุปสรรคแล้ว จะไม่สามารถ
ก้าวไปสู่จดุ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้กา้ วไปถึงได้ เราต้องดู
พระพุทธเจ้า ดูพระสาวกเป็ นตัวอย่าง ท่านก็เป็ นเหมือนเรามาก่อน เป็ นปุถชุ นธรรมดา
สามัญ ชอบทําบาปมากกว่าทําบุญ ชอบทําสิง่ ทีไ่ ม่ดมี ากกว่าทําความดี แต่ท่านมีจติ สํานึก
ทีเ่ ห็นว่า การทําความดีมคี ุณมีประโยชน์มากกว่าการทําบาป ท่านก็เลยพยายามฝื นทําไป
เมือ่ ทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็ นความชํานาญเป็ นความถนัดไป ก็จะสามารถทําความดีไปได้
ตลอด จะลําบากก็เพียงช่วงแรกๆ เมือ่ ทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะถือเป็ นเรื่องปกติ เช่น
บางท่านทีไ่ ม่เคยเข้าวัดมาก่อน เมือ่ มีเพือ่ นฝูงชวนเข้าวัด ก็มาเรื่อยๆจนติดเป็ นนิสยั
ต่อไปไม่มใี ครชวนก็จะมาเอง อยากจะมา เพราะมาแล้วได้รบั ความสุข ได้รบั ความฉลาด
ได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เป็ นสิง่ ทีค่ น
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ทัวไปจะไม่
่
รู้ไม่เห็นกัน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เขาก็จะไม่พูดกัน จะพูดแต่เรื่องทีเ่ ขารู้กนั เป็ น
เรื่องทีไ่ ม่เป็ นความจริง เพราะไม่เห็นความจริง คิดว่าเป็ นความจริง แต่ไม่ใช่ความจริง
เช่นรู้วา่ ร่างกายเป็ นตัวเราของเรา ซึง่ ตามหลักความจริงแล้วไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ร่างกาย
ไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง ก็เห็นกันอยูว่ า่ เกิดมาแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งตาย
ไป กลายเป็ นดิน กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ไม่เป็ นของใคร มาจากดินก็ตอ้ งกลับคืนสู่ดนิ
ไป
คนทัวไปจะไม่
่
รู้ไม่เห็นกัน ก็จะไม่พูดกัน เมือ่ ไม่พูดก็ยง่ิ ทําให้ไม่รู้มากยิง่ ขึ้นไปใหญ่ ทํา
ให้หลงมากขึ้น คิดว่าร่างกายเป็ นเราเป็ นของเรา เมือ่ หลงแล้วก็เกิดความยึดติด ยึดว่า
ร่างกายเป็ นตัวเราจริงๆ ของเราจริงๆ อยากจะให้อยู่กบั เราไปตลอด แต่มนั ไม่ได้เป็ น
อย่างนัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะต้องจากไป ใจก็รอ้ งห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ทัง้ ๆทีใ่ จ
ก็ไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกายเลย เพราะใจไม่มคี วามรู้ทถ่ี ูกต้องนัน่ เองจึงเศร้าโศกเสียใจ
ถ้าใจได้รบั การศึกษา ได้ราํ ่ เรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะรู้วา่ ร่างกาย
ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา จะรู้วา่ เกิดมาแล้วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งแตกดับต้องตายไป เมือ่ รู้
อย่างนี้แล้วก็จะไม่หลง ไม่หลงยึดติด ไม่อยากให้อยู่ไปนานๆ ยินดีทจ่ี ะอยู่จนถึงวัน
สุดท้าย เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะไปก็ปล่อยไป เพราะใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ทําไมจะต้อง
มาเศร้าโศกเสียใจ มาวุน่ วายใจด้วย คนรู้แล้วจะเป็ นอย่างนี้ เช่นพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านรู้แล้วว่าร่างกายไม่ได้เป็ นตัวท่าน ไม่ได้เป็ นของท่าน เป็ น
เหมือนสมบัตยิ มื เขามา เวลาเรายืมของใครมา เราจะไม่ยดึ ติด จะไม่อยากเก็บไว้เป็ นของ
เรา เมือ่ ใช้เสร็จแล้วก็เอาไปคืน เช่นเวลาเราไม่มมี ดี เราก็ไปยืมมีดของเพือ่ นมาใช้ พอใช้
เสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนเขา ไม่เสียอกเสียใจเสียดายอะไร เพราะรู้ตงั้ แต่เริ่มต้นว่าไม่ได้
เป็ นของเรา ก็เลยไม่หลงไม่อยากให้อยู่กบั เราให้เป็ นของเรา การมาวัดจึงทําให้เราได้ยนิ
ได้ฟงั ในสิง่ ทีต่ ามปกติจะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั กัน
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จะเป็ นความหลงทัง้ นัน้
หลอกให้ยดึ ให้ตดิ กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ กับคนนัน้ คนนี้ กับร่างกายนัน้ ร่างกายนี้ เมือ่ ยึดติดแล้ว
ก็จะต้องวุน่ วายไปกับสิง่ ทีย่ ดึ ติด เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
มีมามีไป มีได้มเี สีย มีเจริญมีเสือ่ ม
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เวลาได้มาก็ดอี กดีใจ เวลาเจริญก็ดอี กดีใจ เวลาเสือ่ มไปเวลาจากไป ก็เสียอกเสียใจร้อง
ห่มร้องไห้ ไม่มใี ครสอนไม่มใี ครพูดถึงการปล่อยวางกันเลย ไม่มใี ครพูดว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างทีม่ อี ยู่กนั เป็ นของชัว่ คราวทัง้ นัน้ เป็ นสมบัตชิ วั ่ คราว อยู่ชวั ่ ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็
ต้องจากกันไป ถ้าทุกคนคุยเรื่องเหล่านี้กนั แล้ว เชื่อได้วา่ จะอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข จะ
ไม่มใี ครโลภอยากได้อะไรมากเกินความจําเป็ น พอมีพอกินก็ถอื ว่าดีแล้ว จะไม่เอาอะไร
มากมาย เป็ นหมืน่ ล้านเป็ นแสนล้าน เอาไปทําไม ไม่นานก็ตอ้ งจากมันไป กลายเป็ นของ
คนอืน่ ไป ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วจิตใจจะปล่อยวาง ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองต่างๆ จะไม่หวง จะไม่ตระหนี่ มีอะไรพอช่วยเหลือกันได้ แบ่งปันให้กนั ได้ ก็ยนิ ดี
ไม่อยากจะเก็บเอาไว้เป็ นภาระทางจิตใจ ถ้าเก็บเอาไว้ก็ยงั หวงยังตระหนี่อยู่ นอกจากเก็บ
ไว้ด้วยเหตุผล เผือ่ วันข้างหน้า เวลาทีเ่ กิดการขัดสน ขาดแคลน ไม่มรี ายได้ มีความ
จําเป็ น เช่นในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะได้มเี งินทองทีเ่ ก็บไว้มาดูแลรักษา นอกเหนือจาก
นัน้ แล้วก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไม เวลาได้ช่วยเหลือผูม้ คี วามทุกข์มคี วามเดือดร้อน เราจะมี
ความสุขมากกว่าการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ แทนทีจ่ ะมีความสุขกลับมีความกังวล ห่วงใย
กลัวจะหาย กลัวจะถูกลักขโมยไป แต่ถา้ เอาเงินไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื เอาไปทําสาธารณะ
ประโยชน์ สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก เราจะมีความสุข
ดีกว่าเก็บเอาไว้แล้วมีแต่ความกังวล เมือ่ มีความสุขก็จะมีความสบายใจ ไม่ห่วงใย เมือ่
ถึงเวลาทีต่ อ้ งจากสิง่ ต่างๆไป จะจากไปอย่างสบายใจ จะไปดี
ถ้ายังไปไม่ถงึ พระนิพานก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เพือ่ มาสร้าง
บุญสร้างกุศลต่ออีก จนกว่าจะถึงพระนิพพาน เป็ นทางเดียวกันกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ดาํ เนินมา ได้ปฏิบตั มิ า ท่านทําอย่างนี้ทงั้ นัน้ ทําบุญทํา
กุศลตลอดเวลา ละเว้นจากการกระทําบาปเสมอ ต่อสูก้ บั ความโลภความโกรธความหลง
อย่างต่อเนื่อง เวลาโลภก็ใช้เหตุผลระงับ อยากจะได้อะไรก็ใช้ปญั ญาพิจารณาดูวา่ จําเป็ น
หรือไม่ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็จะไม่เอา ไม่มสี ง่ิ ทีอ่ ยากจะได้แล้วจะตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายก็ไม่
จําเป็ นทีจ่ ะต้องหามา เวลาอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ แต่เมือ่ พิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ก็เห็น
ว่ายังมีรองเท้าอยู่เต็มตู ้ อย่างนี้ก็ไม่มคี วามจําเป็ น ไม่ได้คู่ใหม่มาก็ไม่ตาย ถ้าเป็ นสิง่ ที่
จําเป็ นก็ตอ้ งหามา เช่นอาหารต้องมีรบั ประทาน อย่างนี้ขาดไม่ได้ อากาศต้องมีไว้หายใจ
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นํา้ ต้องมีไว้ดืม่ อย่างนี้ก็ตอ้ งมีไว้ ไม่ถอื ว่าเป็ นความโลภ แต่ตอ้ งพอประมาณ ต้องพอดี
ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป ถ้ามากเกินไปก็เป็ นความโลภเหมือนกัน เพราะไม่รู้จะเอา
ไปทําอะไร คนเรามีทอ้ งเดียว กินได้เพียงเท่านัน้ กินมากไปกว่านัน้ ก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร มีแต่จะเกิดโทษ ทําให้ร่างกายมีนาํ้ หนักเกินความจําเป็ น มีโรคภัยเบียดเบียน
รูปร่างไม่สวยงาม เป็ นคนอ้วน ดังนัน้ ถึงแม้สิง่ ทีอ่ ยากได้เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นก็ตอ้ งรู้จกั
ประมาณ ให้พอดีกบั ความต้องการของร่างกายอย่าให้มากเกินไป การต่อสูก้ บั ความโลภ
ต้องใช้เหตุและผล ส่วนความโกรธก็ตอ้ งใช้ความเมตตา ต้องให้อภัยกัน ถือเสียว่าเป็ น
เรื่องปกติเวลาอยู่ร่วมกันย่อมกระทบกระทังกั
่ นบ้าง ถ้าฉลาดก็จะไม่ให้การกระทบกระทัง่
กันมาสร้างความทุกข์ให้กบั เรา
ความโกรธเป็ นความทุกข์ เป็ นเหมือนไฟเผาใจ ลองสังเกตดูระหว่างเวลาทีไ่ ม่โกรธกับ
เวลาทีโ่ กรธ จะเห็นเลยว่าเป็ นคนละเรื่องกันเลย อย่างในขณะนี้ใจของเราโกรธหรือไม่
คงจะไม่โกรธกัน เพราะถ้าโกรธแล้วคงจะนัง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ จะต้องลุกไปทําให้ความโกรธ
หายไป แต่ไม่ได้เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้ความโกรธหายไปได้อย่างแท้จริง เพราะคราวหน้าความ
โกรธก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อกี เช่นใครทําให้โกรธก็ไปต่อว่าต่อขานไปทะเลาะกัน เสร็จแล้ว
ความโกรธก็หายไป คราวหน้าพอเจอกันอีก มีเรื่องมีราวกันอีก ก็ตอ้ งทะเลาะกันอีก แต่
ถ้าให้อภัยไม่ถอื สา คิดเสียว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น สิ่งทีเ่ ขาทํา ก็ผ่านไปแล้ว ย้อนกลับไปไม่ลบมัน
ไม่ได้ แต่เราลบมันออกไปจากใจของเราได้ ด้วยการให้อภัย พอให้อภัยแล้วใจก็จะสงบ
เย็น คราวหน้ามีปญั หาแบบนี้อกี ก็จะสามารถระงับดับความโกรธได้เสมอไป เป็ นวิธีทด่ี ี
ทีส่ ุด คือการให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรมกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เวรไม่ระงับด้วย
การจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าไม่จองเวรจองกรรมจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
ถ้าจองเวรจองกรรมจะอยู่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ พอคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้โกรธทีไรก็ลกุ
เป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมาทันที จึงต้องรู้จกั ให้อภัย ต้องมองว่าเป็ นเรื่องทีผ่ ่านไปแล้ว เป็ นอดีต
ไปแล้วเหมือนความฝัน เมือ่ คืนนี้เราฝันถึงเรื่องอะไร จะดีหรือจะชัว่ อย่างไร มันก็ผ่านไป
แล้ว ถ้าไม่คดิ ถึงมันก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เรื่องอะไรก็ตามทีเ่ กิดขึ้นแล้ว ถ้าไม่คดิ ถึงมัน ก็
จะไม่มปี ญั หาอะไรกับเรา เช่นในขณะนี้เรานัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่ ก็ไม่ได้คดิ ถึงเรื่องที่
ผ่านมา ทีท่ าํ ให้วุน่ วายใจไม่พอใจ เราจึงต้องหัดปล่อยวางให้ได้ อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้มนั
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ผ่านไป ถ้าเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้เราทุกข์ข้นึ ก็ปล่อยมันไป ถ้าทําให้เราสุขให้เราฉลาดขึ้น หูตา
สว่างขึ้น ก็ควรคิดถึงบ่อยๆ
เวลาทําอะไรผิดพลาดไป รู้วา่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่ควรทําอีก ก็ควรคิดสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่
ดี ทําไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายทัง้ กับตัวเราและกับผูอ้ น่ื ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆ จะเป็ นคุณ
เป็ นประโยชน์ เรื่องทีผ่ ่านไปแล้วมีทงั้ ทีค่ วรลืมและควรจะคิดถึงอยู่เรื่อยๆ เวลาทําความ
ดีแล้วมีความสุขก็ควรจะคิดถึงอยู่เรื่อยๆ เพราะจะทําให้อยากจะทําอีก เมือ่ มีโอกาสจะ
ได้รีบทํากัน อย่างวันนี้เรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ก็ได้รบั ประโยชน์จากการฟัง ได้รู้จกั
ชีวติ ของเราว่าเป็ นอย่างไร รู้วา่ ไม่ได้เกิดแล้วตายเพียงเท่านัน้ รู้วา่ หลังจากทีต่ ายไปแล้ว
ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีก แล้วเราจะไปสูงไปตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั การกระทําในปัจจุบนั นี้
ถ้าทําตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ทาํ ความดี ละบาป ชําระจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็จะไปสู่ทางทีด่ ี พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะได้ไป
ถึงที่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไปถึง นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราควรคิดอยู่เรื่อยๆ
เพราะเป็ นประโยชน์ ทําให้จติ ใจสดชื่นเบิกบาน มีกาํ ลังใจทีจ่ ะทําความดี ต่อสูก้ บั ความ
โลภความโกรธความหลง แต่ถา้ ไม่คดิ พอไปทําเรื่องอืน่ ก็จะลืมสิง่ ทีด่ ที ว่ี เิ ศษทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟังในวันนี้ ก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปโลภไปอยากได้สง่ิ ต่างๆ ทีจ่ ะสร้างความทุกข์
สร้างความวุน่ วายใจ
สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กบั เราพอเห็นอะไรถูกอกถูกใจก็
อยากจะได้ข้นึ มาทันที โดยไม่คดิ เลยว่าเอามาทําไม เอามาแล้วมีประโยชน์อะไร ให้
ความสุขกับเราจริงหรือไม่ หรือมีความทุกข์แฝงมาด้วย ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความห่วงใย
ความหึงหวงความเสียใจเวลาจากเราไป เราไม่ค่อยคิดกันเท่าไร เพราะไม่มปี ญั ญาคิดไม่
เป็ น
ถ้าหัดคิดอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปจะไม่ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความทุกข์มาใส่ใจ จะ
ปล่อยวางเป็ น จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะไม่อยากได้ในสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ไม่ให้ความสุขกับเรา
อย่างแท้จริง ไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง จะเห็นได้ถา้ ใช้ปญั ญา คิดด้วยปัญญา
เสมอ ถามตัวเองเสมอว่าจีรงั ถาวรหรือไม่ อยู่กบั เราไปตลอดหรือไม่ ให้ความสุขกับเรา
ไปตลอดหรือไม่ หรือจะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กบั เรา ถ้าถามตัวเองอยู่
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เรื่อยๆแล้ว รับรองได้วา่ จะไม่ถูกความหลงหลอก จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ตอ้ งดิ้น
รนขวนขวายหาสิง่ ต่างๆมา ทุกวันนี้ทล่ี าํ บากยากเย็นกัน ไม่ใช่เพราะไม่มกี นิ ไม่มอี ยู่กนั
แต่เป็ นเพราะไม่รู้จกั คําว่าพอเท่านัน้ เอง ถูกความหลงหลอกอยู่เรื่อยๆ ได้อะไรมามาก
น้อยเพียงไรก็ไม่รู้จกั พอ เพราะสิง่ ทีไ่ ด้มาไม่ได้ให้ความพอกับเรานัน่ เอง สิง่ ทีจ่ ะให้ความ
พอกลับไม่แสวงหากัน คือการปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทําความดี ละบาป
กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ ถ้าปฏิบตั ติ ามได้ รับรอง
ได้วา่ ความพอจะปรากฏขึ้นมาตามลําดับจนเต็มหัวใจ เช่นเดียวกับของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร แม้จะไม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทอง
เลยก็ตาม ท่านไม่หวิ ไม่อยากไม่เหมือนกับพวกเรา ทีม่ สี มบัตขิ ้าวของเงินทองเต็มบ้าน
เต็มเมืองไปหมด แต่ยงั ไม่มคี วามพอเสียที จึงควรเห็นคุณค่าของการทีไ่ ด้มาเกิดเป็ น
มนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เพราะมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ติ ามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ เมือ่ ได้พบพระธรรมคําสอนแล้ว ให้นอ้ มเอาเข้ามา
ปฏิบตั ิ ในเบื้องต้นจะรู้สกึ ยากลําบาก ก็ขอให้อดทนเอาไว้ ฝื นทําไป เมือ่ ได้รบั ผลคือ
ความสงบร่มเย็นเป็ นสุขในจิตใจแล้ว จะมีกาํ ลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ๆขึ้นไปเรื่อยๆ
จนถึงผลอันประเสริฐเลิศโลก ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้รับกัน จึง
ขอฝากเรื่องการบําเพ็ญปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้ท่านทัง้ หลาย
นําไปปฏิบตั ิ ด้วยศรัทธาความเชื่อ ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยวิริยะความอุตสาหะ
พากเพียร เพือ่ ประโยชน์สุขและการพ้นทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๔

ผัวเดียว เมียเดียว
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐

ชีวติ ของพวกเรามี ๒ ส่วนด้วยกัน คือกายและใจ กายจําเป็ นต้องมีปจั จัย ๔ ได้แก่
อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นเครื่องยังชีพ ใจก็จาํ เป็ นต้องมีปจั จัย ๔
ของใจเหมือนกัน คือบุญกุศล ไว้เป็ นอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคของใจ
การทีเ่ รามาวัดมาประกอบคุณงามความดีต่างๆ มาทําบุญทํากุศล ไม่วา่ จะเป็ นการกราบ
ไหว้บูชาพระรัตนตรัยก็ดี การถวายทานทําบุญตักบาตรก็ดี การรักษาศีลก็ดี การปฏิบตั ิ
ธรรมก็ดี การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ดี ล้วนเป็ นการเสริมสร้างปัจจัย ๔ ให้กบั ใจ เพือ่ ใจจะ
ได้มอี าหารหล่อเลี้ยง มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไว้สวมใส่ มีทพ่ี ง่ึ พาอาศัยไว้หลบภัย จาก
ทุกข์ภยั อันตรายต่างๆ มียารักษาโรคใจ คือความทุกข์ทรมานใจ เพราะพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าพุง่ มาทีใ่ จเป็ นหลัก ดูแลรักษาใจเป็ นหลัก เราจึงควรให้ความสําคัญต่อ
การปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ใจจะได้อยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็ นสุข อย่างสบาย อย่างอิม่ อย่างพอ ไม่มที กุ ข์มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ การให้
ทานก็เป็ นการให้อาหารใจ เวลาให้ทานแล้วจะมีความอิม่ เอิบใจ มีความสุขใจ มีความ
พอใจ การรักษาศีลก็เป็ นการให้เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงามไว้สวมใส่ เพราะคนทีม่ ศี ีลจะละ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายา
เมา เป็ นคนน่าชื่นชมยินดีน่ารัก เพราะไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื นัน่ เอง
ความสวยทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ไม่ได้อยู่ทก่ี ารแต่งหน้าทาปาก ทําผม ทําเล็บ ใส่
เสื้อผ้าสวยๆงามๆ ซึง่ เป็ นความสวยงามอย่างหนึ่ง แต่ไม่ประทับใจเหมือนกับความ
สวยงามทางศีลธรรม คนทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงาม แต่ถา้ ความ
ประพฤติไม่ดเี สียอย่าง ก็จะไม่น่าประทับใจ ไม่น่าชื่นชมยินดี
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ไม่มใี ครอยากจะอยู่ใกล้คนทีไ่ ม่มศี ีลมีธรรม คนทีช่ อบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เพราะเป็ นคนทีน่ ่ารังเกียจ ถึงแม้จะ
สวยงามทางด้านร่างกาย ถ้าใจไม่สวยก็หมดความหมายไป ในทางตรงกันข้ามคนทีไ่ ม่
สวยงามทางร่างกาย แต่มคี วามสวยงามทางจิตใจ ก็จะเป็ นคนทีน่ ่ารักน่าชื่นชมยินดี น่า
คบค้าสมาคม เพราะเวลาอยู่กบั คนแบบนี้ มีแต่ความสบายอกสบายใจ เราจึงต้องให้
ความสําคัญต่อการรักษาศีล ถ้าอยากจะเป็ นคนสวยงาม อยากให้ผูอ้ น่ื รักชื่นชมยินดีคบ
ค้าสมาคมด้วย ความสวยงามอยู่ตรงนี้ ความสวยงามทางร่างกายไม่จรี งั ถาวร เพราะ
ร่างกายจะต้องค่อยเสือ่ มไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะกลายเป็ นคนแก่คนชราไป ไม่มใี คร
เห็นคนแก่คนชราว่าเป็ นคนสวยงาม เหมือนกับคนหนุ่มคนสาว แต่ความหนุ่มสาวมันไม่
จีรงั ถาวร จะต้องค่อยๆผ่านไปหมดไป ความสวยงามทางร่างกายก็จะหมดไป ถ้าไม่มี
ความสวยงามทางจิตใจจะต้องว้าเหว่ ไม่มเี พือ่ นฝูง ไม่มใี ครคบค้าสมาคมด้วย ร่างกายก็
ไม่สวยใจก็ไม่สวย ก็เลยไม่มอี ะไรทีน่ ่าประทับใจ แต่การสร้างความสวยงามทางจิตใจก็
ต้องใช้เวลาพอสมควร เราจึงต้องพยายามทําเสียแต่บดั นี้ เป็ นเหมือนกับการปลูกต้นไม้
กว่าจะออกดอกออกผลให้ ก็จะต้องใช้เวลานาน มีสุภาษิตทีว่ า่ ระยะทางเป็ นเครื่อง
พิสูจน์มา้ เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์คน เพราะเวลารู้จกั กันใหม่ๆ จะแสดงความดีงามต่อกัน
เป็ นส่วนใหญ่ แต่เป็ นการแสดงเท่านัน้ เอง ไม่ใช่ความดีงามทีอ่ อกมาจากใจจริง แต่ถา้
แสดงความดีงามไปได้เรื่อยๆอย่างสมํา่ เสมอ เสมอต้นเสมอปลาย นัน้ แหละถึงจะรู้วา่
เป็ นคนดี เป็ นคนมีศีลมีธรรม เวลาจึงเป็ นเครื่องพิสูจน์คน
ถ้าอยากจะแต่งชีวติ ของเราให้สวยงามให้น่ารัก ก็ตอ้ งทําเสียแต่วนั นี้ ทําอย่างสมํา่ เสมอ
เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่รกั ษาศีลเพียงวันพระ แล้วอีก ๖ วันก็ท้งิ ไป ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ไม่งาม ถ้าทําอย่างนี้ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ไว้เพียงวันเดียว แล้วก็ถอนมันขึ้นมา
แล้วอีก ๖ วันค่อยปลูกลงไปในดินใหม่ ทําอย่างนี้ตน้ ไม้ก็จะไม่เจริญงอกงาม โตเป็ น
ต้นไม้ใหญ่ ออกดอกออกผลได้ ฉันใดความสวยงามด้วยศีลธรรมก็เป็ นอย่างนัน้ จะ
รักษาศีลเพียงวันเดียวแล้วกลายเป็ นคนน่ารักสวยงาม ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะไม่รกั ษา
ศีลอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอนัน่ เอง การสมาทานศีลกันทุกวันพระนี้ ไม่ได้ให้รกั ษา
ศีลเพียงแต่เฉพาะในวันพระเท่านัน้ แต่เป็ นการทบทวนศีลทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ
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ไว้ เพือ่ จะได้ไม่ลมื ถ้าไม่ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆ เผลอไปสักระยะหนึ่ง ก็จะหายไปจากจิต
จากใจ พระภิกษุสงฆ์มศี ีลอยู่ ๒๒๗ ข้อ ท่านก็ตอ้ งทบทวนกันทุก ๑๕ วัน ทุกๆ ๑๕ วัน
พระสงฆ์จะต้องประชุมกัน ๑ ครัง้ แล้วมีพระรู ปหนึ่งเป็ นผูส้ วดศีลทัง้ ๒๒๗ ข้อ ให้
ทราบกันให้รู้กนั เพือ่ จะได้ไม่หลงไม่ลมื สิง่ ใดก็ตามถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เรื่อยๆแล้ว สิง่
นัน้ ก็จะอยู่ห่างไกลจากใจและจะจางหายหมดสิ้นไป เรื่องศีลเรื่องธรรมเป็ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ที่
ควรรําลึกถึงอยู่เสมอ เวลารําลึกถึงศีลถึงธรรมจะทําให้ใจมีความสงบ มีความสุข
โดยเฉพาะรําลึกถึงศีลธรรมทีม่ อี ยู่ในตัวเรา จะทําให้มคี วามภูมใิ จ ว่าเป็ นคนดี ใน
ขณะเดียวกันก็จะทําให้เห็นว่ามีข ้อใดบ้างทีย่ งั บกพร่องอยู่ ทีย่ งั รักษาไม่ได้ ก็จะได้รีบ
ปรับปรุงแก้ไข รีบรักษาเสีย
ถ้าพิจารณาเห็นว่ายังฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ อยู่ ยังตบยุงยังฆ่าแมลงอยู่ ก็ตอ้ งตัง้ เป้ าไว้ว่าต่อไปนี้
จะไม่ตบยุง ไม่ฆ่าแมลง ถ้ายังหยิบข้าวของของคนโน้นคนนี้ไป โดยไม่ได้ขออนุญาต ก็
ต้องเปลีย่ นนิสยั ถ้าเป็ นของของคนอืน่ ไม่ใช่ของเรา ก็ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าของก่อน
ถึงค่อยหยิบมา ถ้ายังชอบไปยุ่งเกี่ยวกับสามีกบั ภรรยาของผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งหยุด ต้องเปลีย่ น
พฤติกรรม ถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์กบั ใคร ก็ตอ้ งทําให้ถูกต้องตามประเพณี ไปสู่ขอ
กัน แต่งงานกัน อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา ผัวเดียวเมียเดียว เท่านี้ก็พอแล้วความสุข
สําหรับมนุษย์ ทีย่ งั ข้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ มีสามีมากมีภรรยามาก ไม่ได้สร้าง
ความสุขให้มมี ากขึ้น แต่กลับสร้างความทุกข์ให้มมี ากขึ้น ลองมีสามี ๒ คนดู มีภรรยา
๒ คนดู แล้วจะรู้วา่ เป็ นอย่างไร แต่ความหลงมักจะหลอกใจเสมอ ให้คดิ ว่าได้มาแล้วจะ
มีความสุข แต่ไม่เคยคิดว่าความอยากไม่มคี าํ ว่าพอ ได้มาเท่าไรก็จะไม่รู้สกึ ว่าพอ ได้แล้ว
ก็อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก คนบางคนจึงมีสามีมภี รรยาเป็ นโหล ก็เพราะความอยากเป็ น
อย่างนี้ ไม่ได้ให้เราอิม่ ให้เราพอกับสิง่ ทีไ่ ด้มา เราจึงต้องใช้ศีลของพระพุทธเจ้าเป็ นกรอบ
เป็ นรัว้ คอยควบคุมความอยากไม่ให้เตลิดเปิ ดเปิ ง พาเราไปสู่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ
อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ถ้ามีสามีคนเดียวภรรยาคนเดียว มีความซือ่ สัตย์ต่อกัน ชีวติ ของฆราวาสจะมีความสุข
มาก เพราะไม่มอี ะไรจะประเสริฐเท่ากับการมีสามีเดียวมีภรรยาเดียว ต่างคนต่างมีความ
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ซือ่ สัตย์ต่อกัน มีความรักมีความเคารพกันไปตลอดจนวันตาย มีความสุขไปตลอดจนวัน
ตายเลย จึงอย่ามองข้ามความสําคัญของศีลข้อ ๓ นี้ ในสังคมทีไ่ ม่มศี าสนาทุกวันนี้ จะ
ไม่เห็นความสําคัญ จะคิดไปตามกระแสของเดรัจฉาน คืออยากจะได้อะไร อยากจะเสพ
กับใคร ก็จะทําไป ไม่ต่างกับเดรัจฉานเลย เดรัจฉานจึงไม่มงี านแต่งงาน ไม่มสี ามีเดียว
ภรรยาเดียว เจอใครทีไ่ หนเมือ่ ไร เมือ่ เกิดความต้องการ ก็จะมีความสัมพันธ์กนั ทันที
พอไม่มคี วามต้องการแล้ว ต่างคนต่างไปกันคนละทิศคนละทาง ชีวติ ทีไ่ ม่มคี วามผูกพัน
กันจะมีความมันคงได้
่
อย่างไร เพราะมนุษย์ตอ้ งอยู่เป็ นครอบครัว อยู่เป็ นกลุม่ เป็ นก้อน
เพือ่ พึง่ พาอาศัยกัน เพราะคนเราทุกคนสักวันหนึ่งก็ตอ้ งแก่ลง ก็ตอ้ งอาศัยลูกหลาน
อาศัยเพือ่ นฝูงญาติสนิทมิตรสหาย คอยดูแลคอยช่วยกัน ถ้าต่างคนต่างไม่มคี วาม
ผูกพันกันไม่มคี วามซือ่ สัตย์ต่อกัน ก็จะอยู่กนั เยีย่ งเดรัจฉาน เวลาตกทุกข์ได้ยากลําบาก
ลําบนเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่มใี ครดูแล ไม่มใี ครช่วยเหลือเพราะไม่ดาํ เนินชีวติ ตามแบบที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดาํ เนิน การจะมีศลี ธรรมได้ก็ตอ้ งมีคุณธรรมหลายอย่างด้วยกัน
คือ
๑. ต้องมีจาคะการเสียสละ เพราะเมือ่ อยู่ร่วมกันจะเอาแต่ใจของเราไม่ได้ ต้องคิดถึงคน
อืน่ ด้วย ต่างคนต่างต้องเสียสละ ถ้าต่างคนต่างเสียสละแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แต่ถา้ ไม่เสียสละ จะเอาแต่ใจของตัวเอง ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งแตกแยกกัน สามีภรรยาทีต่ อ้ ง
หย่าร้างกันไปก็เพราะไม่มจี าคะ ไม่มคี วามเสียสละ ต่างคนต่างตามใจตัวเอง ถึงแม้จะ
เคยรักกันขนาดกลืนกินกันเลยทีเดียวก็ตาม แต่เมือ่ อยู่กนั ไปสักระยะหนึ่งแล้วความรัก
แบบนัน้ ก็จะจางหายไป ถ้าไม่มคี วามรักทางด้านศีลธรรม ทางด้านจิตใจ เข้ามาทําหน้าที่
ต่อแล้ว ชีวติ คู่ก็จะไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอด จะอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดต้องมีจาคะการ
เสียสละ ให้แก่กนั และกัน เอาใจเขาใส่ใจเรา เขาอยากจะได้อะไร เราอยากจะได้อะไร ก็
ผลัดกัน วันนี้ทาํ เพือ่ เขา พรุ่งนี้เขาทําเพือ่ เรา อย่างนี้ก็ถอื ว่าเป็ นการเสียสละกัน แต่ถา้ ทํา
เพือ่ เราไปตลอดแล้ว ใครจะทนอยู่กบั เราได้ ถ้าให้เราทําตามใจเขาไปตลอด เราก็จะทน
อยู่กบั เขาไปไม่ได้ตลอดเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการให้แก่กนั และกัน เวลาทีเ่ ขาอยากได้เรา
ก็ให้เขา เวลาเราอยากได้เขาก็ให้เรา ถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่กนั ไปอย่างยังยื
่ น อย่างเป็ นสุข
26

๒. ต้องมีสจั จะ ความซือ่ สัตย์ต่อกัน ไม่โกหกหลอกลวงกัน พูดความจริง ถ้ามีความ
ซือ่ สัตย์ก็จะไม่กล้าทําผิดศีลผิดธรรม ไม่กล้าไปแอบมีอะไรนอกบ้านกับคนนัน้ กับคนนี้
เพราะเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตอบคําถามถ้ามีความซือ่ สัตย์ก็จะต้องพูดความจริง ก็จะไม่ไป
ทําในสิง่ ทีเ่ สียหายเพราะถ้าทําแล้ว แต่ไม่อยากจะบอกความจริง ก็จะต้องเสียสัจจะ เสีย
ความซือ่ สัตย์ แต่ถา้ มีความซือ่ สัตย์แล้ว มันก็จะบังคับไปในตัว ทุกครัง้ เวลาทีจ่ ะทําอะไร
จะคิดก่อนเสมอว่า จะสามารถตอบคําถามได้หรือไม่ ถ้ามีความสงสัยในพฤติกรรมของ
เรา ว่าทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้องหรือไม่
๓. ต้องมีขนั ติ ความอดทน เพราะชีวติ ของคนเราไม่ได้โรยอยู่บนกลีบกุหลาบเสมอไป
บางทีก็มขี วากหนาม มีอปุ สรรค มีความทุกข์ยากลําบาก เวลามีความสุขจิตใจจะสงบ
สบาย ไม่มปี ญั หาอะไร แต่เวลาทุกข์ยากลําบาก จะยังรักษาความสงบ ความเป็ นปกติ
ของใจได้หรือไม่ หรือคิดหาทางออกทีไ่ ม่ถกู เวลาอดยากขาดแคลนจะทนอยู่กบั คู่ครอง
ได้หรือไม่ หรือเอาตัวรอดทิ้งกันไป ถ้ามีความอดทนก็จะสูต้ ่อไป ความอดทนก็ไม่
ยากลําบากอะไร เพียงยอมรับความจริงว่าชีวติ ของคนเรามีข้นึ มีลงเป็ นธรรมดา แต่ใจ
ไม่ได้ข้นึ ไม่ได้ลงกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ถ้ารู้จกั รักษาใจให้เป็ นปกติ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาด้วยการ
ทําสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ บริกรรมพุทโธๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก พยายาม
ฝึ กทําอยู่เรื่อยๆ ทุกวัน ทุกเช้าทุกเย็น มีเวลาว่างแทนทีจ่ ะเปิ ดดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือไร้
สาระ ก็มาทําจิตให้สงบ ให้เป็ นอุเบกขา เวลามีปญั หาอะไร มีความทุกข์ยากลําบาก จะได้
ใช้สมาธิเผชิญกับสิง่ ต่างๆได้ เพียงทําใจให้นิ่งให้สงบ ให้เป็ นอุเบกขา ให้ปล่อยวางเท่านัน้
ใจก็จะไม่แบกไม่ทกุ ข์กบั อะไร ความทุกข์อยู่ภายนอก เพียงแต่ใจเราหลง จึงไปเอาความ
ทุกข์ภายนอกมาแบก ด้วยความอยากให้มนั หายไป หรือความไม่อยากทีจ่ ะเผชิญกับมัน
ก็ทาํ ให้หนักอกหนักใจ ถ้าไม่เอาเข้ามาในใจ ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่อง จะทุกข์จะยากจะ
ลําบากก็รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ ก็อยู่กบั มันไป ไม่ตอ้ งไปอยากอะไรกับมัน ก็จะไม่รู้สกึ หนักอก
หนักใจ จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นธรรมดา ไม่เดือดร้อนอะไร จึงควรทีฝ่ ึ กทําสมาธิกนั ไหว้พระ
สวดมนต์ทกุ เช้าทุกเย็น บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนเวลาใด ถ้าไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องคิดอะไร ก็ให้ราํ ลึกถึงคําว่าพุทโธๆไปภายในใจ จะทําให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุข
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ไม่แบกไม่หามกับเรื่องราวต่างๆ ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆ อยู่ภายนอกใจ ไม่ไปดึงมันเข้า
มา พอเข้ามาในใจแล้วจะทําให้หนักอกหนักใจ
๔. ต้องมีทมะ ความอดกลัน้ อดกลัน้ กับความรู้สกึ ต่างๆทีไ่ ม่ดี เช่นความโกรธ เวลาเกิด
ขึ้นมาต้องอดกลัน้ ไม่ปล่อยมันออกไป เวลามีความโลภก็ไม่ปล่อยให้มนั ออกไป เวลามี
ความหลงก็ไม่ปล่อยให้มนั ออกไป เพราะจะไปทําในสิง่ ทีเ่ สียหาย เวลาโกรธก็อยากจะทุบ
ตีทาํ ลายสิง่ ของต่างๆ อยากจะทําลายบุคคลต่างๆ ให้มองความโลภโกรธหลงเป็ นเหมือน
เมฆหมอกในท้องฟ้ า ไม่ได้อยู่ไปตลอด เดีย๋ วก็พดั ผ่านไป อารมณ์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจก็
เป็ นอย่างนัน้ จะโกรธจะโลภจะหลงก็ดี ไม่ได้อยู่ไปตลอด เดีย๋ วก็ผ่านไป เหมือนในขณะ
นี้ เราไม่มคี วามโกรธ ไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วามหลงอยู่ในใจ เพราะตอนนี้กาํ ลังฟังพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นเหมือนกับลมทีพ่ ดั ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงให้ออกไปจากจิตจากใจ ถ้าเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนใจอยู่เรื่อยๆ
ได้ยนิ ได้ฟงั อะไรก็นาํ เอากลับไปคิด คิดอยู่เรื่อยๆ คิดอยู่บ่อยๆ คิดจนเป็ นนิสยั เวลามี
อะไรเกิดขึ้นมา เราจะมีธรรมะปัดเป่ าสิงทีส่ ร้างความทุกข์ ความหนักอกหนักใจให้กบั เรา
นี้คอื คุณธรรมทัง้ ๔ ประการ ทีเ่ ราควรมีไว้คือ ๑. จาคะการเสียสละ ๒. สัจจะความ
ซือ่ สัตย์ ๓. ขันติความอดทน ๔. ทมะความอดกลัน้ ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว
เราจะสามารถรักษาศีลธรรมความดีงาม ให้อยู่กบั เราไปได้ตลอดแล้วเราจะอยู่อย่างสงบ
มีอเุ บกขา จะไม่โลภโมโทสันกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ นอกจากสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นเท่านัน้ ทีเ่ รา
จะแสวงหา คือปัจจัย ๔ หามาด้วยความถูกต้องไม่ผดิ ศีลไม่ผดิ กฎหมาย เมือ่ ได้มา
พอเพียงแล้วก็ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนหามาอีก เอาเวลาทีเ่ หลืออยู่มาสร้างทรัพย์ภายในใจดีกว่า
เพราะทรัพย์ภายนอกนัน้ ต่อให้มมี ากน้อยเพียงไร เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งจากโลกนี้ไป ก็จะไม่
สามารถนําเอาติดตัวไปได้ ไม่เหมือนกับทรัพย์ภายใน เช่นบุญกุศล ทีจ่ ะติดไปกับจิตกับ
ใจ ทีจ่ ะทําให้ไปเกิดทีด่ ที เ่ี จริญกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ พาให้ไปถึงจุดทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไปถึงได้ ก็ตอ้ งอาศัยเวลาว่างจากการทํามาหากิน มา
บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลอย่างในวันนี้
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มีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงมาวัดกัน แทนทีจ่ ะไปแสวงหาทรัพย์ภายนอก หา
ความสุขภายนอก ก็หนั เข้ามาหาทรัพย์ภายใน หาความสุขภายใน ทีเ่ กิดจากการทําบุญ
ทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการสะสมทรัพย์และความสุขทีไ่ ม่มี
ใครสามารถพรากจากเราไปได้ ไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอกความสุขภายนอก ทีค่ นอืน่
สามารถพรากจากเราไปได้ อาจจะถูกคนอืน่ แย่งสามีหรือภรรยาของเราไป แย่งทรัพย์
สมบัตขิ องเราไปก็ได้ แต่ทรัพย์ภายในใจ คือบุญกุศลและความสุขภายในใจ จะไม่มใี คร
สามารถมาพรากจากเราไปได้ มันเป็ นเหมือนเงาตามตัวเรา เราไปทีไ่ หนมันก็ไปกับเรา ถ้า
มีทรัพย์ภายในมีความสุขแล้ว ภพชาติของเราต่อไปก็จะเป็ นภพชาติทด่ี ี จะวนเวียนอยู่
แต่ในสุคติ เกิดเป็ นมนุษย์บา้ ง เป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง และในทีส่ ุดก็ได้เกิดเป็ นพระ
อริยบุคคล ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์หรือเป็ นพระพุทธเจ้าไป นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราควรให้
ความสําคัญ ไม่เช่นนัน้ แล้วชีวติ ของเราจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น ถ้ามัว
ไปหาทรัพย์ภายนอก ไม่สนใจต่อเรื่องศีลธรรม เวลาตายไปจะเวียนว่ายตายเกิดทัง้ ในภพ
น้อยและภพใหญ่ ถ้าทําบาปทํากรรมก็ตอ้ งไปตกนรก ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง สลับกับ
การไปเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพ ขึ้นอยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ กันในวันนี้ ถ้าทําแต่บญ
ุ อย่างเดียว
สร้างแต่กศุ ลอย่างเดียว ไม่ทาํ บาปทํากรรม ชีวติ ของเราภพชาติของเราต่อไป จะมีแต่
เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด จึงควรให้ความสําคัญต่อการเจริญ ต่อการบําเพ็ญ
ต่อการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ตามกําลังศรัทธา สติปญั ญาความ
พากเพียร พยายามทําให้มาก ยิง่ มากยิง่ ดี เพราะไม่มอี ะไรจะดีเท่ากับการดําเนินตาม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๕

ศีล ๘ กับการภาวนา
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็ นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนผูม้ คี วามเลือ่ มใส
ศรัทธาในพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาปฏิบตั กิ จิ ทีไ่ ด้รบั
มอบหมายไว้ คือชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพือ่ ความร่มเย็นเป็ นสุข ความ
เจริญก้าวหน้าทีแ่ ท้จริง เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีใ่ ห้ความเจริญก้าวหน้าความสุขที่
แท้จริง นอกจากการชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านัน้ ความเจริญอย่างอืน่
ความสุขอย่างอืน่ เช่นลาภยศสรรเสริญ และกามสุขทีเ่ กิดจากการเสพสัมผัสรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ไม่ได้ให้ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง เพราะไม่ได้ให้ความ
อิม่ ความพอ มีแต่สร้างความกระหายความอยากความต้องการ ให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ต่อ
ให้ราํ ่ รวยมีเงินทองเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน ได้ตาํ แหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม มีคนสรรเสริญ
ยกย่องเยินยอมากน้อยเพียงไรก็ตาม ได้เสพสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิด
ต่างๆ ทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด มากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็ยงั ไม่อม่ิ ไม่พอ แต่ถา้ ได้ชาํ ระกาย
วาจาใจจนสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ก็จะพบกับความอิม่ ความพอ จะพบกับความสุขทีเ่ รียกว่า
ปรมังสุขงั ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พบได้สมั ผัสมาแล้ว และ
ได้นาํ เอามาประกาศสังสอน
่
ให้กบั สัตว์โลกอย่างพวกเราทัง้ หลาย ผูท้ ย่ี งั มืดบอดด้วย
อํานาจแห่งอวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลง ทีท่ าํ ให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ น
ดอกบัว เห็นการแสวงหาความสุขความเจริญ ทางลาภยศสรรเสริญ ทางกามสุข ว่าเป็ น
สิง่ ทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ
แต่หารู้ไม่วา่ เป็ นการฉุดลากให้ลงไปสู่ความเสือ่ มความทุกข์
ตามลําดับ
เพราะเมือ่ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ทีจ่ ะเจริญในทางลาภยศสรรเสริญสุขแล้ว ก็จะ
ไม่คาํ นึงถึงการปฏิบตั กิ ารประพฤติทถ่ี ูกต้องดีงาม ทีจ่ ะคุม้ ครองรักษาไม่ให้ตกไปสู่ทต่ี าํ ่
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ไม่ให้เสือ่ ม ไม่ให้กลายจากมนุษย์ไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นสัตว์นรก เวลาอยากจะได้อะไร
มากๆแล้ว ถ้าไม่สามารถหามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง วิธีทส่ี ุจริต ก็จะหามาด้วยวิธีทท่ี จุ ริต
คอรัปชัน่ ฉ้อโกง ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้มา
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ เมือ่ ได้ทาํ ผิดศีลผิดธรรมไปแล้ว ความเสื่อมความทุกข์ก็จะตามมาทันที
ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั จิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน ความหวาดกลัว
ความหวาดระแวง ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายใดอบายหนึ่ง มีอยู่ ๔ คือ เดรัจฉาน
เปรต อสุรกาย นรก เพราะหลงคิดว่าการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เป็ นเป้ าหมายของ
ชีวติ ความจริงแล้วการ แสวงหาความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจต่างหาก ทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย
ของชีวติ แต่เราก็ตอ้ งทํามาหากิน หาปัจจัย ๔ คืออาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม ในกรอบของศีลธรรม ไม่ละเมิดศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ถ้าไม่ละเมิดศีล ๕ ได้ ก็จะรักษา
ความเป็ นมนุษย์ไว้ได้ เพราะศีลเป็ นคุณสมบัตขิ องมนุษย์นนั ่ เอง การจะเกิดเป็ นมนุ ษย์
ได้ตอ้ งมีศีลเป็ นผูพ้ ามาเกิด ดังในท้ายศีลทีไ่ ด้แสดงไว้ว่า สีเลน สุคติ ยันติ ศีลเป็ นเหตุท่ี
จะพาไปสู่สุคติ ทีเ่ กิดทีอ่ ยู่ของมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย อยู่ตรงนัน้ อยู่ตรงศีลเป็ นผูพ้ าไป
พวกเราเมือ่ ยังมีความจําเป็ นต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็ให้หาในกรอบของ
ศีลธรรม อย่าไปละเมิดศีลโดยเด็ดขาด เพราะจะได้ไม่คมุ ้ เสีย ถ้าได้เงินทองมา ได้
ตําแหน่งมา ได้คนสรรเสริญยกย่องมา ได้รบั ความสุขจากการดู การฟัง การลิ้มรส การ
ดืม่ การรับประทาน ด้วยการละเมิดศีล ก็จะไม่คมุ ้ กับความเสียหายทางจิตใจ เพราะ
จิตใจจะกลายเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกไป ขึ้นอยูก่ บั ความ
รุนแรงของบาปกรรม เพราะการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ มีทงั้ หนักทัง้ เบา ฆ่ามดแมลงก็ไม่หนัก
เท่ากับฆ่ามนุษย์ ฆ่ามนุษย์ทไ่ี ม่ใช่พ่อแม่ ก็ไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ เหมือนกับ
กฎหมายทางโลก ทีม่ โี ทษหนักเบา ขึ้นอยู่กบั การกระทํา ฉันใดการละเมิดศีลธรรมก็
เช่นเดียวกัน มีหนักมีเบา แต่ดที ส่ี ุดถ้าไม่ละเมิดเลย ถึงแม้จะเพียงแค่ฆ่ามดฆ่าแมลง ก็
ยังต้องทําให้ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไปเป็ นเปรตเป็ นผีได้ อาจจะไม่ตกนรก แต่ก็ยงั ต้องไป
เกิดในอบายเช่นเดียวกัน ท่านสอนให้คดิ ว่า เมือ่ ได้ฆ่าอะไรแล้ว ก็จะต้องไปเกิดเป็ นสิง่ ที่
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ถูกฆ่า แล้วก็จะถูกเขาฆ่าต่อไป ฆ่ามดฆ่าแมลงต่อไปก็ตอ้ งกลับไปเกิดเป็ นมดแมลง
เพือ่ ให้เขาได้มาฆ่าเรา ฆ่านกฆ่าปลาตาย ก็ตอ้ งกลับไปเกิดเป็ นนกเป็ นปลาให้ฆ่า นี้คอื
หลักของกรรม เป็ นความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้รู้ได้เห็น
และทรงมีความกรุณาความสงสาร เห็นว่าพวกเราเป็ นเหมือนคนตาบอด ถ้าไม่มคี นนํา
ทางไป ก็จะต้องเดินไปตกหลุมตกบ่อ เดินไปชนสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ทําให้เกิดความทุกข์ความ
เจ็บปวด ถ้ามีคนนําทางก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย ฉันใดพวกเราก็ตอ้ ง
มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นผูน้ าํ ทางเช่นเดียวกัน เพราะเป็ นแสงสว่าง
ภายในใจ ทําให้เห็นผิดเป็ นผิด ถูกเป็ นถูก กงจักรเป็ นกงจักร ดอกบัวเป็ นดอกบัว ถ้าไม่
มีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะเห็นกลับตาลปัตร
ถ้ายังอยากรํา่ รวยมีตาํ แหน่งสูงๆ อยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอ อยากออกไปหา
ความสุข จากการเทีย่ ว ดูนนั้ ฟังนี้ กินนัน้ กินนี้อยู่ ก็แสดงว่ายังตกอยู่ใต้อาํ นาจของ
ความมืดบอด ยังต้องไปเผชิญกับความทุกข์ความวุน่ วายใจความเสือ่ มเสีย ทีจ่ ะตามมา
อย่างแน่นอน แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั และปฏิบตั ติ าม พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่
สอนให้พ่งุ เป้ ามาทีก่ ารชําระกายวาจาใจ ให้หาความสุขความเจริญทางจิตใจ ด้วยการ
ชําระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ เราก็จะเดินไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง ไม่ชา้ ก็เร็ว
สักวันหนึ่งจะได้พบกับพระพุทธเจ้า พบกับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้ไปรออยู่
ข้างหน้าแล้ว ด้วยการบําเพ็ญ ด้วยการปฏิบตั ิ ชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วย
ศีลด้วยการภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา เจริญวิปสั สนา ศีลเป็ นเครื่องชําระความ
สะอาดของกายและวาจา เช่นวันนี้พวกเราได้สมาทานศีล ๕ กัน ก็เป็ นการชําระกายวาจา
ในระดับหนึ่ง ถ้าอยู่วดั แล้วรักษาศีล ๘ ก็เป็ นการชําระกายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ข้นึ ไป
อีกระดับหนึ่ง นุ่งเหลืองห่มเหลืองเช่นสามเณรก็จะรักษาศีล ๑๐ พระภิกษุก็จะรักษาศีล
๒๒๗ ข้อ เป็ นการชําระกายวาจาให้สะอาดยิง่ ๆขึ้นไป การชําระทางกายและวาจาจึงต้องมี
ศีลในระดับต่างๆ ถ้ารักษาศีล ๕ เป็ นปกติอยู่แล้วทุกวัน พอมาถึงวันพระก็จะเพิม่ ศีลอีก
๓ ข้อ ในศีลข้อที่ ๓ ก็จะละเว้นจากการหลับนอนกับสามีหรือภรรยา คือจะนอนคนเดียว
ไม่แสวงหาความสุขจากการหลับนอนร่วมกับคู่ของตน เรียกว่าอพรหมจริยา รักษาศีล
พรหมจรรย์
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แล้วก็เพิม่ ข้อที่
๖
คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว
รับประทานอาหารเพียงเพือ่ อยู่เท่านัน้
ถ้ารับประทานเพียงพอก็สามารถอยู่ได้ ไม่
จําเป็ นต้องรับประทานอาหารมากถึง ๓ มื้อ รับประทานเพียงมื้อสองมื้อ ก็พอเพียงกับ
การดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ได้อย่างปกติ จึงไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องรับประทานอาหาร
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว แล้วก็รกั ษาศีลข้อที่ ๗ ไม่แต่งหน้าทาปาก ไม่ใช้เครื่องสําอาง
ไม่ใช้นาํ้ หอม ไม่สวมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด แต่งกายแบบเรียบง่าย แล้วก็รกั ษาข้อที่ ๘ ไม่
นอนบนฟูกหนาๆ นอนบนพื้นไม้ปูดว้ ยเสือ่ ปูดว้ ยผ้า เพราะเป็ นการฝึ กไม่ให้แสวงหา
ความสุขจากการหลับนอน ถ้าร่างกายเหนื่อยต้องการพักผ่อน นอนบนพื้นไม้ก็นอนหลับ
ได้อย่างสบาย จะตื่นเร็ว เพราะเมือ่ ได้พกั ผ่อนเพียงพอแล้วก็จะตื่น ก็ไม่อยากนอนต่อ
แต่ถา้ นอนบนฟูกหนาๆ พอตื่นขึ้นมาแล้ว ใจยังอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่อไปอีก ทําให้
เสียเวลา แทนทีจ่ ะไปชําระไปปฏิบตั ิ ก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ จะได้ชาํ ระเพียงแต่กายและวาจา
เพราะการชําระต้องมีอกี ขัน้ หนึ่ง คือชําระใจด้วยการภาวนา คือสมถภาวนาและวิปสั สนา
ภาวนาเจริญปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ล ้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น เป็ น
อนิ จจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน ไม่เป็ นความสุขแต่เป็ นความทุกข์ เป็ นงานที่
ต้องทําพร้อมกับการรักษาศีล ๘ ถ้ารักษาเพียงศีล ๕ ก็จะภาวนาไม่ค่อยสะดวก เพราะ
จะมาห่วงมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารตอนเย็นอีกมื้อหนึ่ง อาจจะตอนก่อน
นอนอีกมื้อหนึ่ง ถ้ายังมีความห่วงมีความกังวลกับการรับประทานอาหาร เวลานัง่ สมาธิก็
จะนัง่ ไม่ได้ นัง่ ได้เดีย๋ วเดียวก็จะรู้สกึ อึดอัดใจ อยากจะลุกไปหาอะไรมาดืม่ มา
รับประทาน
แต่ถา้ ถือศีล ๘ ตัง้ ใจไม่รบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว พอพ้นเทีย่ งไปแล้วก็
หมดปัญหากับเรื่องรับประทานอาหาร ก็เริ่มนัง่ สมาธิได้เลย เวลานัง่ สมาธิถงึ แม้จะมี
ความอยากจะรับประทานอาหาร แต่กร็ ู้วา่ รับประทานไม่ได้แล้ว เพราะได้ตงั้ ใจแล้วว่าจะ
ไม่รบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ความอึดอัดใจก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะรู้วา่ ไม่
มีทางทีจ่ ะได้รบั ประทานอย่างแน่นอน ก็จะทําให้นงั ่ สมาธิได้อย่างสบาย การปฏิบตั กิ จ็ ะ
เจริญก้าวหน้าไปตามลําดับ เพราะมีศีล ๘ เป็ นเครื่องสนับสนุน การชําระกายวาจาใจจึง
จําเป็ นต้องมีทงั้ ศีล ๘ ทัง้ การภาวนา นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญปัญญาอย่างต่อเนื่อง
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เพราะการชําระทีแ่ ท้จริงต้องชําระทีใ่ จ เพราะเครื่องเศร้าหมองนัน้ อยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ทก่ี าย
ไม่ได้อยู่ทว่ี าจา ไหลออกมาจากใจไปสู่กายไปสู่วาจา เพราะกิเลสเครื่องเศร้าหมอง คือ
ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจ เมือ่ เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาใน
ใจแล้ว ก็จะระบายออกมาทางกายทางวาจา เวลาโลภอยากจะรับประทาน ก็ตอ้ งสัง่
ร่างกายให้ไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มา ถ้ามีคนมาขัดขวาง ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา ก็จะระบาย
ความโกรธออกมาทางกายทางวาจา ด้วยการพูดจาหยาบคาย ด่าว่าคนนัน้ คนนี้ แล้วก็
ทุบทําลายข้าวของ เป็ นการไหลออกมาของกิเลสเครื่องเศร้าหมองทีก่ าํ จัดด้วยศีลไม่ได้
ได้แต่เพียงกัน้ ไว้เท่านัน้ เวลาอยากจะทําลายข้าวของ อยากจะทุบตีผูอ้ น่ื ถ้ารู้วา่ กําลังจะ
ทําผิดศีล ก็จะไม่ทาํ แต่ความโกรธก็ยงั มีอยู่ในใจ ยังไม่ดบั ไป จะดับได้ก็อาศัยการ
ภาวนา นัง่ ทําสมาธิ ทําจิตให้สงบ เช่น สวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อย ๆ เวลาเกิดความโกรธ
ขึ้นมาแทนทีจ่ ะระบายออกไปทางกายทางวาจา
ก็หนั เข้าหามุมสงบแล้วก็นงั ่ หลับตา
ขัดสมาธิ ตัง้ ตัวให้ตรง ตัง้ สติให้อยู่จาํ เพาะหน้า ให้รู้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆ ให้ระลึก
แต่พทุ โธๆไปในใจ ไม่ส่งใจไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้โกรธ ให้อยู่กบั พุทโธๆไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็
เร็วความโกรธก็จะหายจะดับไป
ถ้าไม่สามารถควบคุมจิตให้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆได้ ก็ลองใช้วธิ ีสวดมนต์ไปก่อนก็ได้
สวดบทใดบทหนึ่งทีจ่ าํ ได้ สวดไปเรื่อยๆ เช่น นโมตัสสะฯ อรหังสัมมาฯ สวากขาโตฯ สุ
ปฏิปนั โนฯ สวดกลับไปกลับมาไปเรื่อยๆ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องหรือคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ ถ้า
อยู่กบั บทสวดมนต์ไปได้แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วความโกรธก็จะเบาบางลงไป และหายไปในทีส่ ดุ
ก็จะสบายใจ ไม่อยากไปทุบตีทาํ ลายข้าวของ ทําร้ายคนนัน้ คนนี้เพราะจิตมีความสงบมี
ความสุข นี้คอื การระงับดับกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยอุบายแห่งสมาธิ แต่เป็ นการดับที่
ไม่ถาวร ดับได้เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเท่านัน้ ต่อไปเวลามีใครพูดหรือทําอะไรให้ไม่พอใจ ก็
จะเกิดความโกรธขึ้นมาอีก จะชําระกําจัดความโกรธให้หมดไปอย่างถาวร ก็ตอ้ งเจริญ
วิปสั สนาภาวนาเป็ นลําดับต่อไป เมือ่ ทําจิตใจให้สงบได้แล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งเจริญปัญญา
เจริญวิปสั สนา ทําความเข้าใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของ
เรา เราไม่สามารถไปอยากไปต้องการ ให้คนนัน้ ให้คนนี้ ให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เป็ นไปหรือทํา
อะไรตามความอยากตามความต้องการของเราได้ ถ้ารู้วา่ ไม่สามารถไปบังคับ ไปหวัง
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อะไรจากใครได้ เราก็จะไม่ไปบังคับ จะไม่ไปหวัง จะไม่ไปอยาก ก็จะไม่เกิดความโกรธ
ขึ้นมา เพราะความโกรธเกิดจากความเสียใจความผิดหวัง จากความอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้
อยากให้คนนัน้ คนนี้ ทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ให้กบั เรา พอไม่ทาํ ตามก็เกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถา้ รู้
ว่าไปบังคับเขาไม่ได้ ไปหวังไปอยากอะไรจากเขาไม่ได้ เราก็ปล่อยวาง เขาจะทําอะไร
อย่างไรเราก็ไม่โกรธอีกต่อไป นี้คอื วิธีดบั ความโกรธอย่างถาวร ด้วยอุบายแห่งวิปสั สนา
คือปัญญา
พิจารณาให้เห็นว่าไม่มอี ะไรอยู่ในการควบคุมบังคับของเรา ไม่มอี ะไรจะอยู่กบั เราไป
ตลอด ไม่มอี ะไรไม่เปลีย่ นแปลง ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
อะไรให้ความสุขกับเราไปตลอด
สักวันหนึ่งความสุขทีไ่ ด้จากคนนัน้ หรือสิง่ นี้ก็จะ
กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ถ้าสู ญเสียสิง่ ทีร่ กั สิง่ ทีช่ อบ คนทีร่ กั ทีช่ อบไป เราก็จะต้องทุกข์
ต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ ขณะทีอ่ ยู่ก็มคี วามสุข เมือ่ จากไปก็เศร้าโศกเสียใจ
จึงต้องสอนตัวเราเองอยู่เสมอ เพือ่ จะได้ไม่หลงไปยึดไปอยากได้อะไร เพราะมีความสุขที่
ดีกว่าสิง่ ต่างๆอยู่ภายในใจของเรา คือความสุขทีเ่ กิดจากการชําระกายวาจาใจ ให้สะอาด
บริสุทธิ์ ด้วยการบําเพ็ญ ด้วยการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อน
ให้ทาํ บุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้าบําเพ็ญตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนได้แล้ว ก็เท่ากับได้ชาํ ระกายวาจาใจไปตามลําดับ จากน้อยไปหามาก ในเบื้องต้น
อาจจะทําบุญทําทานได้ในระดับหนึ่ง แต่เมือ่ เห็นผลจากการทําบุญทําทาน ว่าทําให้จิตใจ
มีความสุข ก็จะทํามากขึ้น เคยรักษาศีล ๕ ได้บางวันแต่ไม่ทกุ วัน เมือ่ รักษาแล้วรู้สกึ ว่ามี
ความสุข ต่อไปก็จะรักษาทุกๆวัน ถ้ารักษาศีล ๘ ในวันพระได้ ก็อยากจะรักษาไปเรื่อยๆ
รักษาไปตลอด ก็จะทําให้อยากปฏิบตั ธิ รรม ไปอยู่วดั ไปบวชชีบา้ ง บวชพราหมณ์บา้ ง
บวชพระบ้าง เพราะเห็นคุณค่าของการชําระกายวาจาใจ ว่าทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็ น
สุข ไม่ทกุ ข์ไม่วุน่ วายไปกับเรื่องราวต่างๆ เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้ว ว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้
ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นวัตถุ เป็ นข้าวของต่างๆ ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่าง
แท้จริง
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แต่ให้ความทุกข์แถมมาด้วย มีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ มีสมบัตกิ ็ตอ้ งทุกข์กบั สมบัติ
มีสามีก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี มีภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา มีบตุ รมีธิดาก็ตอ้ งทุกข์กบั บุตรกับ
ธิดา แต่มกั จะมองไม่เห็นกัน เพราะความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้เราไม่เห็น แต่ถา้ ได้มา
วัด ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ จะได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า ดังทีก่ าํ ลังได้
ยินกันในวันนี้ ก็ทาํ ให้มหี ูตาสว่าง เห็นทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์เห็นทางสู่
ความสุขทีแ่ ท้จริงว่า ไม่ได้อยู่ทก่ี ารแสวงหาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง หาตําแหน่ง
ยศถาบรรดาศักดิ์ หาการสรรเสริญเยินยอ หาความสุขทางกาม คือรูปกลิน่ เสียง
โผฏฐัพพะ แต่อยู่ทก่ี ารชําระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ เมือ่ สะอาดบริสุทธิ์แล้ว
จิตใจก็จะสงบร่มเย็นเป็ นสุข นี้แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด ตัง้ แต่
บัดนี้ไปตลอดอนันตกาล ไม่มที ส่ี ้นิ สุดแห่งกาลเวลา เช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวก ขอให้เชื่อมันในการชํ
่
าระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้บาํ เพ็ญอย่าง
สมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่องจนกว่าชีวติ จะหาไม่ รับรองได้วา่ การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ได้มา
เจอพระพุทธศาสนา จะไม่เป็ นการเสียเปล่า จะได้กาํ ไรอย่างแน่นอน จะได้ความสุขและ
ความเจริญอย่างแท้จริง ขอให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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เราไม่ควรปล่อยเวลาทีม่ คี ุณค่าให้ลว่ งผ่านไป โดยไม่ได้ทาํ ความดี ไม่ได้ทาํ บุญทํากุศล
เพราะชีวติ ของเรามีเวลาจํากัด อายุของเราคงไม่เกิน ๑๐๐ ปี เป็ นส่วนใหญ่ พอตายไป
แล้วจะไม่สามารถทําความดี ทําบุญทํากุศลได้ จะทําได้ก็ตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการ ก็จะไม่สามารถทําอะไรได้มากนัก ไม่
สามารถทําบุญทํากุศลทําความดีได้เท่าทีค่ วร จึงอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทาํ
ความดี วันๆหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่ กําลังทํา
ความดี ทําบุญทํากุศล ละบาปอยู่หรือเปล่า หรือกําลังสนุกสนานกับการหาความสุข ทาง
รู ปกลิน่ เสียงโผฏฐัพพะ ดูสง่ิ ต่างๆ ฟังสิง่ ต่างๆ ดืม่ รับประทานอาหารชนิดต่างๆ แม้จะ
เป็ นความสุขแต่ก็เป็ นความสุขชัว่ ขณะตอนทีไ่ ด้สมั ผัสเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นความสุขทีจ่ รี งั
ถาวร ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอ มีแต่จะให้ความหิวความกระหายความอยากเพิม่ ขึ้นไป
เรื่อยๆ ถ้าไม่มคี วามอิม่ ไม่มคี วามพอแล้ว ต่อให้มมี ากน้อยเพียงไร ต่อให้ได้สมั ผัสได้
เสพสิง่ ต่างๆมากน้อยเพียงไร ก็ไม่มคี วามหมายอะไร เพราะจะกลับมาอยู่ทจ่ี ดุ เดิม คือ
หิวกระหายอยากเหมือนเดิม เหมือนกับไม่ได้เสพสัมผัสมาเลย เราจึงต้องออกไปหาสิง่
ต่างๆมาเยียวยาความหิวความอยาก ของกิเลสตัณหาอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น ตัง้ แต่วนั
เกิดมาจนถึงวันนี้ เราก็ยงั ไม่ได้เคยพบกับความอิม่ ความพอเลย เพราะไปหาสิง่ ทีไ่ ม่ได้ให้
ความอิม่ ความพอกับจิตใจนัน่ เอง สิง่ ทีใ่ ห้ความอิม่ ความพอมีอยู่ในโลกนี้ แต่เราไม่รู้วา่
อยู่ทไ่ี หน ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มารู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน ความ
อิม่ ความพออยู่ตรงไหน เมือ่ รู้แล้วก็นาํ เอามาเผยแผ่สงสอน
ั่
ให้กบั พวกเราทีย่ งั ไม่รู้กนั
เพือ่ จะได้มหี ูตาสว่าง จะได้ไม่หลงไปหาสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ให้ความอิม่ ความพอ
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ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก มาสังสอนอย่
่
างต่อเนื่องแล้ว พวกเราก็จะไม่มี
วันพบกับความอิม่ ความพอ กับความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ได้ แต่วนั นี้ชาติน้ ีพวกเรามี
วาสนา ได้มาเกิดได้มาเจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้เจอพระอริยสงฆ์สาวก
ของพระพุทธเจ้า แม้จะไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าก็ตาม ก็เหมือนได้เจอ เพราะได้ทรงตรัส
ไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ถ้าได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ก็เท่ากับได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรง เพราะสาระสําคัญของพระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ท่ี
รูปร่างหน้าตา ไม่ได้อยู่ทอ่ี าการ ๓๒ ซึง่ มีเหมือนกันหมดทุกคนในโลกนี้ มีรูปร่างมี
หน้าตา มีอาการ ๓๒ เหมือนกันหมด แต่ไม่มสี าระสําคัญอะไร เพราะเป็ นเพียงเครื่องมือ
ของใจเท่านัน้ เอง ใจต่างหากทีเ่ ป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระธรรม เป็ นพระอริยสงฆ์สาวก
ถ้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบตั คิ วามจริงของสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้จนเข้าใจอย่างเต็มทีแ่ ล้วว่า
ไม่มอี ะไรในโลกนี้ให้ความสุข ให้ความพอกับจิตใจได้ นอกจากบุญกุศลเท่านัน้ เมือ่ รู้
อย่างนัน้ แล้วจะได้ไม่ไปหลงหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก แต่หนั เข้ามาหาความสุข
ภายในใจ ทีเ่ กิดจากการทําบุญทํากุศลทําความดีต่างๆ พวกเราโชคดีทไ่ี ด้พบกับพระ
ธรรมคําสอน ได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวก ทีย่ งั สามารถนําเอาความรู้ทพ่ี ระพุทธเจ้าได้
ทรงรู้ทรงเห็น มาสังสอนเผยแผ่
่
ให้กบั พวกเรา หน้าทีข่ องพวกเราคือฟัง ให้เกิดศรัทธา
ขึ้นมา ให้เชื่อในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เมือ่ เชื่อแล้วจะได้นาํ เอาไปปฏิบตั ติ ่อไป เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว
ผลคือความอิม่ ความพอก็จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจ แล้วจะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ท่ี
ไหนเลย อยู่ภายในใจทีส่ งบทีป่ ล่อยวาง ใจจะปล่อยวางจะสงบได้ ก็ตอ้ งทําบุญทําทาน
ทําความดีต่างๆ เพราะจะทําให้เราปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ
อย่างวันนี้ญาติโยมนําเอากับข้าวกับปลาอาหารคาวหวาน เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และเงิน
ทองทีม่ คี ่า ทีญ
่ าติโยมไม่ยดึ ไม่ตดิ เมือ่ เห็นว่ามีเหลือกินเหลือใช้มเี กินความจําเป็ น ก็ไม่
เก็บเอาไว้ให้เป็ นภาระทางจิตใจ เมือ่ ได้เอามาทําบุญ เอามาแจกจ่าย เอามาถวายให้กบั
พระภิกษุสามเณร และศรัทธาญาติโยมทีม่ าร่วมทําบุญกัน ก็จะทําให้ใจเรามีความสุข
เพราะได้ปล่อยวางไปในระดับหนึ่ง ปล่อยวางข้าวของเงินทองทีม่ เี หลือกินเหลือใช้ ไม่
หวงไม่เสียดาย เป็ นการสร้างความสุขให้กบั ใจในเบื้องต้น ถ้าทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เราจะมีความอิม่ เอิบใจ มีความพอ ความบริสุทธิ์ใจหมายถึงการทําไปโดยไม่ได้หวัง
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ผลตอบแทนจากผูร้ บั ให้ดว้ ยความบริสทุ ธิ์ใจ ไม่ตอ้ งการอะไรเป็ นสิง่ ตอบแทนเลย
เพราะสิง่ ตอบแทนมีอยู่ในใจแล้ว ในใจทีไ่ ด้ปล่อยวาง ทีไ่ ม่ตอ้ งการอะไรจากใครทัง้ สิ้น นี่
แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง คือการไม่ปรารถนาไม่ตอ้ งการอะไรจากใคร ถ้าสามารถทํา
อย่างนี้ไปได้กบั ทุกสิง่ ทุกอย่างทุกเวลาแล้ว
ใจจะมีแต่ความสุขความอิม่ ความพอ
ตลอดเวลา แต่เรายังไม่สามารถทําได้ตลอดเวลา ทําได้เพียงส่วนทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นกับ
เรา ส่วนทีย่ งั มีความจําเป็ นเราก็ยงั มีความเสียดาย มีความหวง มีความอยากให้อยู่กบั เรา
ไปนานๆ ไปตลอดเวลา แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว ว่าใจไม่จาํ เป็ นต้องมีอะไรเลยก็มคี วามสุขได้ เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าการมีอะไรเสียอีก
เพราะไม่วา่ จะมีอะไรก็ตาม ก็จะเป็ นภาระทางจิตใจ สร้างความห่วงใย ความกังวล ความ
ทุกข์ให้กบั เรา ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆก็ดี บุคคลต่างๆก็ดี ร่างกายของเราก็ดี ล้วน
เป็ นภาระทางจิตใจทัง้ สิ้น
แต่ใจไม่รู้วา่ ตนสามารถอยู่ได้โดยไม่ตอ้ งมีอะไรทัง้ สิ้น จึงหลงไปคว้าหาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้มา
คว้าเอาร่างกายมาเป็ นเครื่องมือหาสิง่ ต่างๆ เมือ่ มีแล้วก็มคี วามทุกข์ตามมา เพราะยึดติด
ไม่สามารถปล่อยวางได้ หลงคิดว่าต้องมีจงึ จะมีความสุขได้ แต่เราก็มรี ่างกายมาหลายปี
แล้ว มีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมายก่ายกอง มีสามีมภี รรยา มีบตุ รมีธิดา มีลูกมีหลาน
มีเพือ่ นฝูง มากมายพอสมควรแล้ว แต่ยงั ไม่เคยพบกับความอิม่ ความพอเพราะใจหลง
พึง่ พาอาศัยสิง่ เหล่านี้ไว้ให้ความสุข แต่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ไม่ได้อยู่กบั ใจไปตลอด สัก
วันหนึ่งสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ บุคคลต่างๆ ร่างกายของเราก็จะต้องแปรสภาพ เสือ่ มลงไปและ
ดับไปในทีส่ ุด แต่ใจไม่ได้ดบั ตามสิง่ ต่างๆ แต่ใจไม่รู้ เพราะไม่มธี รรมะ ไม่มแี สงสว่าง
แห่งธรรม ทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ามีใจเท่านัน้ ทีไ่ ม่เกิดไม่ดบั ไม่สูญสลายไปเหมือนกับสิง่
ต่างๆ เป็ นสิง่ เดียวทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไร สามารถอยู่ตามลําพังได้อย่างอิม่ อย่างพอ อย่างมี
ความสุขเต็มที่ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะเรียนรู้ ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรม
คําสอน ถ้าเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนเราก็
่
จะปฏิบตั ติ าม พยายามตัดความยึด
ติดในสิง่ ต่างๆทัง้ หมด เพราะมีมากน้อยเพียงไร ก็จะมีความทุกข์มากน้อยตามไปเพียง
นัน้ มีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ทัง้ ในขณะทีอ่ ยู่ร่วมกันและในเวลาทีจ่ ากกัน เวลาที่อยู่
ร่วมกันก็มคี วามห่วงความกังวล เวลาจากกันก็มคี วามเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ ถ้าไม่
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มีอะไรเลยกลับจะสบาย เพราะไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ไม่ตอ้ งอาลัยอาวรณ์ ควรทําให้
ได้ ละความยึดติดในทุกสิง่ ทุกอย่าง รวมถึงร่างกายของเราด้วย เพราะไม่ชา้ ก็เร็วสักวัน
หนึ่งก็ตอ้ งแตกดับไป จะยึดติดหรือไม่ก็ตาม ก็จะต้องแตกดับไปเช่นเดียวกัน ถ้าไม่ยดึ
ไม่ตดิ ก็จะไม่เดือดร้อน ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่อาลัยอาวรณ์ ถ้ายึดติดก็จะวุน่ วาย
รุ่มร้อน กังวล เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ตลอดเวลา
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถเลือกได้ จะวุน่ วายหรือไม่วนุ่ วาย จะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน ใจมี
ทางเลือก ทางทีไ่ ม่เดือดร้อนไม่วุน่ วายก็คอื ปล่อยวาง ให้รู้วา่ สักวันหนึ่งทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ ี
อยู่ จะต้องจากไปทัง้ หมด ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย เมือ่ รู้แล้วจะไม่ยดึ ติด จะเตรียม
ตัวเตรียมใจไว้ เหมือนกับยืมของมา ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งคืนไป เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งคืนไปก็ไม่
เสียใจ ไม่เสียดาย เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถทํากันได้ทกุ คน ถ้าเห็นว่าการยึดติดเป็ นโทษ
มากกว่าเป็ นคุณ ถ้าเห็นว่าการไม่ยดึ ติด เป็ นคุณมากกว่าเป็ นโทษ เป็ นการอยู่สุขสบาย
อย่างแท้จริง ถ้าไม่เชื่อก็ขอให้ดูพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง
ท่านไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไรเลย ปล่อยวางได้ทงั้ หมด สมบัตขิ ้าวของเงินทองบุคคลต่างๆ
รวมไปถึงร่างกายของท่าน จะแก่จะเจ็บจะตาย จะอดอยากขาดแคลนอย่างไร ใจไม่
วุน่ วายตามไปด้วย เพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา คือแสงสว่างแห่งธรรม
ความรู้ทจ่ี ะปลดเปลื้อง ไม่ให้ใจไปยึดไปติดไปหลงไปอาศัยสิง่ ต่างๆ มาให้ความสุขกับใจ
เรื่องของพระศาสนาเป็ นอย่างนี้ สอนให้เราดําเนินชีวติ ไปอย่างร่มเย็นเป็ นสุข หลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเราก็ตอ้ งเชื่อ เพราะถ้าไม่เชื่อก็จะไม่สนใจทีจ่ ะ
ฟังต่อ ไม่ปฏิบตั ติ าม เมือ่ ไม่ได้ปฏิบตั เิ ราก็จะเป็ นเหมือนเดิม เคยทุกข์กบั อะไรอย่างไรก็
จะทุกข์ต่อไป จะวุน่ วายกับอะไรอย่างไรก็จะวุน่ วายต่อไป จะห่วงกังวลก็ตอ้ งห่วงกังวล
ต่อไป จะเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์กบั อะไร ก็จะเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ต่อไป
เพราะไม่เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่ แล้วก็ไม่นาํ เอาไปปฏิบตั ิ
แต่ถา้ เชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ จากง่ายไปสูย่ าก ทําในสิง่ ทีท่ าํ ได้ก่อน สิง่ ทีต่ ดั ได้ก็ตดั ไป
ก่อน สิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพก็ตดั ไป เช่น ของฟุ่มเฟื อย ไม่มคี วามจําเป็ น
อะไร สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นก็คอื ปัจจัย ๔ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ถ้ามี
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พอประมาณก็พอแล้ว ถ้ามีเกินเช่นมีเสื้อผ้าอยู่ล ้นตู ้ ไม่เคยใส่เป็ นเวลาหลายปี ก็ไม่ควร
เก็บไว้ให้เกะกะ ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างภาระทางจิตใจ ถ้านําเอาไปแจกจ่าย
ให้แก่ผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยาก ก็จะได้ประโยชน์ จะได้ปลดเปลื้องภาระทางใจ ความห่วงที่
จะต้องคอยดูแลรักษา และได้ความสุขจากการช่วยเหลือผูอ้ น่ื เวลาเห็นผูอ้ น่ื มีความสุข
จากการกระทําของเรา เราก็จะมีความสุขตามไปด้วย จะมีความอิม่ เอิบใจ มีความพอใจ
จะทําให้มกี าํ ลังใจทีจ่ ะตัด ทีจ่ ะละสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่สาํ คัญ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น การกระทําต่างๆทีไ่ ม่มี
คุณมีประโยชน์ เช่นการเสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนันเป็ นต้น เพราะจะ
สร้างความเสือ่ มเสียฉุดลากให้ไปสู่ความทุกข์มากยิง่ ขึ้น ถ้าเลิกได้จะทําให้มเี วลาสร้าง
กําลังใจ ให้สามารถตัดอุปาทานความยึดติดในสิง่ ต่างๆได้ ด้วยการมาวัด มาปฏิบตั ิ มา
ถือศีล ๘ มานัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรม พิจารณาธรรมในลักษณะต่างๆ ให้
เห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ล้วนไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง แต่กลับให้ความ
ทุกข์ เพราะสร้างความกังวล ความห่วงใย ความเสียดาย ความอาลัยอาวรณ์ ไม่มอี ะไร
ในโลกนี้เป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ร่างกายทีเ่ ราเรียกว่าตัว
เราของเรา อีกไม่ก่ปี ี ข ้างหน้าก็จะกลายเป็ นของสัปเหร่อไป ให้สปั เหร่อเอาไปเผาเท่า
นัน้ เอง กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป แต่ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ถ้ายังหลงยึดติดอยู่
กับร่างกายก็จะวุน่ วายใจ
แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญได้ปฏิบตั สิ ร้างกําลังใจ สร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้เกิดขึ้นมาในใจแล้ว
ใจจะมีกาํ ลังตัดความยึดติดในร่างกายได้ เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลายได้ตดั เมือ่ ตัดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ไม่วนุ่ วายกับอะไร
อีกต่อไป จะเป็ นจะตายก็เท่ากัน อยู่ก็เท่ากับตาย ตายก็เท่ากับอยู่ เพราะใจไม่ได้ตาย
ไม่ได้อยู่กบั ร่างกายนัน่ เอง ใจอยู่ส่วนของใจ ใจมีธรรม มีบญ
ุ มีกศุ ล มีปญั ญา มีแสง
สว่างแห่งธรรม ไว้คอยดูแลรักษาใจให้ตงั้ อยู่ในความสงบ เป็ นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลา นี้
คือสิง่ ทีพ่ วกเราสามารถทําให้กบั เราได้ ถ้าไม่ปล่อยให้เวลาในแต่ละวันผ่านไปหมดไป
ด้วยการกระทําสิง่ ทีไ่ ร้สาระต่างๆ สะสมความทุกข์ความยึดติดต่างๆ ถ้านําเอาเวลาทีม่ ี
คุณค่ามาบําเพ็ญ มาปฏิบตั ิ มาทําความดี สร้างบุญสร้างกุศล อย่างทีพ่ วกเราได้มากระทํา
กันในวันนี้ รับรองได้วา่ ชีวติ จิตใจของเราจะดีข้นึ ไปตามลําดับ จนถึงจุดสูงสุดได้อย่าง
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แน่นอน ถ้าไม่ในชาติน้ ีก็ในชาติต่อๆไป จะไม่มภี พชาติอนั ยาวนาน เหมือนกับพวกทีไ่ ม่มี
ความศรัทธา ไม่เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ปฏิบตั ติ าม ก็จะต้องเวียน
ว่ายตายเกิด ในภพน้อยภพใหญ่ไปอย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ เชื่อและปฏิบตั ติ ามพระธรรม
คําสอนแล้ว ภพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ภพชาติทเ่ี หลืออยู่ก็จะเป็ นภพชาติทด่ี ี จะได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นส่วนใหญ่ ถ้าไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ก็จะได้เป็ นเทพเป็ นพรหม
กลับไปกลับมาระหว่างภพทัง้ ๓ นี้ แต่จะไม่ค่อยได้ลงไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไม่ตอ้ งไปตก
นรก เพราะมีบญ
ุ มีกศุ ลไว้คอยคุม้ ครอง คอยปกป้ องไม่ให้ตกลงไป การปฏิบตั ติ ามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแต่ได้กบั ได้ มีแต่ประโยชน์โดยฝ่ ายเดียว พวกเราจึง
ไม่ควรสงสัย ไม่ควรหลงยึดติดกับสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เพราะไม่ได้ให้ความสุขกับเรา
อย่างแท้จริง มีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงควร
ศึกษาด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ แล้ว
นําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านไปปฏิบตั ิ รับรองได้วา่ ชีวติ จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไป
เรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดได้สกั วันหนึ่งอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึง
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๗

การรักษาศีล

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
โดยธรรมเนียมพอเป็ นวันพระ จะมีการสมาทานรักษาศีล ตามแต่ศรัทธาสติปญั ญาความ
เพียรกัน รักษาศีล ๕ บ้าง ศีล ๘ บ้าง การถือศีลไม่ควรถือในวันพระเท่านัน้ ควรถือทุก
วันทุกเวลาเลย ไม่จาํ เป็ นต้องสมาทาน ไม่จาํ เป็ นต้องมาวัด เพราะการมีศีลไม่ได้อยู่ทก่ี าร
สมาทาน แต่อยู่ทก่ี ารรักษา ถ้ารู้วา่ ศีลมีอะไรบ้าง ก็เพียงตัง้ สติวา่ วันนี้หรือตลอดไป จะ
รักษาศีลเช่นศีล ๕ ทําความเข้าใจกับตัวเองว่า ต่อไปนี้จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา ก็มศี ีลแล้ว ไม่วา่ จะอยู่ท่ี
ไหนเวลาใด ไม่ตอ้ งรอวันพระ รอการสมาทาน รอพระเป็ นผูใ้ ห้ศีลก่อน เพราะเป็ นเพียง
พิธีกรรมเท่านัน้ เอง เป็ นการตอกยํา้ ความเข้าใจ เป็ นสักขีพยาน แต่ถา้ เห็นคุณค่าของ
ศีลธรรม ก็สามารถรักษาได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ศีลมีอยู่ ๓ ลักษณะด้วยกัน
คือ ๑. สมาทานศีล อย่างทีพ่ วกเราได้เปล่งวาจาว่าจะรักษาศีล ๕ กัน โดยมีพระภิกษุ
เป็ นผูก้ ล่าวนําและเป็ นสักขีพยาน ๒. วิรตั ิศีล มีเจตนาความตัง้ ใจจะรักษาศีล ก็ตงั้ จิต
อธิษฐานไปภายในใจ ไม่ตอ้ งมาวัด ไม่ตอ้ งมีพระเป็ นสักขีพยาน เพราะไม่มเี วลามาวัด ก็
ยังรักษาศีลได้ เพราะศีลอยู่ทก่ี ายวาจาใจ ออกมาจากใจสู่กายและวาจา ถ้ามีสติเฝ้ าดูใจ
เวลาคิดอะไร ถ้ารู้วา่ ผิดศีล ก็ระงับเสีย ถ้ารู้วา่ จะพูดโกหก ก็ไม่พูดเสีย เปลีย่ นไปพูด
เรื่องอืน่ เรื่องดินฟ้ าอากาศ พูดเรื่องอะไรก็ได้ เมือ่ ไม่อยากจะพูดปด ข้อสําคัญขอให้มสี ติ
รู้อยู่วา่ กําลังจะพูดอะไร ถ้าจะพูดปด ก็อย่าไปพูด เท่านี้ก็รกั ษาศีลได้แล้ว เช่นเดียวกับ
การกระทํา ถ้าเกิดความโกรธ อยากจะฆ่าผู ้อืน่ ก็ตอ้ งระงับ เพราะเป็ นการทําผิดศีล
๓. อริยศีล เป็ นศีลของพระอริยเจ้า ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป เพราะมีสติปญั ญา มี
ดวงตาเห็นธรรม ว่าการทําผิดศีลเป็ นการสร้างความเสียหายให้กบั ตนและผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะ
มีใครรู้หรือไม่ก็ตาม ทําไปแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาในใจทันที จะมีความไม่สบายอกไม่
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สบายใจ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดในอบาย เช่นเดรัจฉานหรือนรก เป็ นสิง่ ทีพ่ ระอริยเจ้าทุกๆ
รู ป จะรู้จะเห็น จะไม่กล้าทําผิดศีล เพราะเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ เสียมากกว่าได้
เพราะได้ปฏิบตั จิ นมีดวงตาเห็นธรรม เห็นแล้วว่าคนเราจะดีจะชัว่ จะสูง จะตํา่ จะสุขจะ
ทุกข์ อยู่ทก่ี ารกระทําทางกายวาจาใจเท่านัน้ การละเมิดศีลเป็ นการนําไปสู่ความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ พระอริยเจ้าทุกๆรู ปจึงไม่ละเมิดศีลโดยเด็ดขาด แม้จะต้อง
เสียชีวติ เพือ่ รักษาศีลก็ยอม ตามทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรงตรัสสอนไว้ว่า ให้สละทรัพย์
เพือ่ รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ สละชีวติ เพือ่ รักษาคุณธรรมความดีงาม เช่น
ศีลธรรมเป็ นต้น นี่เป็ นความรู้ของพระอริยเจ้าทุกรู ป จึงมีศีลเป็ นปกติ เป็ นธรรมดา ไม่
ละเมิดศีลโดยเด็ดขาด ไม่ตอ้ งสมาทาน ไม่ตอ้ งวิรตั ิ เพราะเป็ นธรรมชาติของพระอริยเจ้า
นี่คอื ศีลทัง้ ๓ ลักษณะ พวกเราอยู่ในลักษณะไหนก็พจิ ารณาดู ถ้ายังสมาทานอยู่ ก็
สมาทานศีลไปเรื่อยๆ ถ้ารักษาศีลโดยไม่ตอ้ งมาวัด เพราะติดธุระหรือวันพระไม่ตรงกับ
วันเสาร์วนั อาทิตย์ ไม่สามารถมาวัด มาสมาทานศีลได้ ก็ใช้การวิรตั ศิ ีลแทน ตัง้ จิตตัง้ ใจ
ว่าจะรักษาศีล วันนี้เป็ นวันพระแต่ตอ้ งไปทํางาน ถ้าวันพระตรงกับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
ต้องทํางาน มาสมาทานศีลทีว่ ดั ไม่ได้ ก็ถอื ศีลวิรตั ไิ ป มีผลเท่ากัน มีอานิสงส์เท่ากัน ไม่มี
ความแตกต่างกัน ถ้ามีปญั ญามีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าการกระทําผิดศีล จะพาไปสูภ่ พ
ชาติทเ่ี ลวต่อไป ในปัจจุบนั จะสร้างความทุกข์ ความวุ่นวายใจให้ตลอดเวลา ก็จะรักษา
ศีล ๕ ไปตลอด
พระอริยบุคคล ๒ ระดับแรก คือพระโสดาบันและพระสกิทาคามี จะมีศีล ๕ เป็ นปกติ
แต่ศีล ๘ ยังไม่สามารถมีได้เป็ นปกติ เพราะยังไม่บรรลุธรรมทีส่ ูงกว่า ยังติดอยู่กบั
ความสุขทางด้านรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ แต่หามาโดยไม่ผดิ ศีลผิดธรรม ถ้าจะมี
คู่ครอง ก็จะไม่ประพฤติผดิ ประเวณี มีสามีเดียว ภรรยาเดียว ถ้าเห็นว่าความสุขทางรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เป็ นความสุขทีค่ ลุกเคล้าไปกับความทุกข์ ความกังวล ความ
ห่วงใย ความเสียใจ เพราะบุคคลทีร่ กั สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากไป ขณะทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน ก็มี
ความห่วงใย ความกังวล ถ้าเห็นว่าเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ก็จะพยายามปฏิบตั ใิ ห้ข้นึ
ไปสู่ธรรมขัน้ ทีส่ ูงขึ้น คือการปฏิบตั เิ นกขัมมะ ออกจากกามสุข เพราะไม่เป็ นความสุขที่
แท้จริง จึงอยากจะสลัดทิ้งไป ด้วยการปฏิบตั เิ นกขัมมะ นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ คือ
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นอกจากศีล ๕ ก็รกั ษาศีลเพิม่ อีก ๓ ข้อ ส่วนศีลข้อที่ ๓ ทีเ่ ป็ นกาเมฯ มีคู่ครองด้วย
ความถูกต้องตามหลักประเพณี ก็เปลีย่ นเป็ นการละเว้น เป็ นอพรหมจริยาเวรมณี เป็ น
ศีลพรหมจรรย์ ไม่หลับนอนกับใคร แม้กับคู่ครองของตน แล้วก็รกั ษาศีลข้อที่ ๖ ละเว้น
จากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ข้อที่ ๗ ละเว้นจากการใช้
เครื่องสําอาง ใช้นาํ้ หอม แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด และข้อที่ ๘ ละเว้นจากการนอน
บนฟูกหนาๆ นอนบนพื้นไม้ปูดว้ ยเสือ่ หรือผ้าแทน ไม่หาความสุขจากการหลับนอน จาก
การใช้นาํ้ หอมเครื่องสําอาง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆ จากการรับประทานอาหาร
แต่หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม ปฏิบตั ธิ รรม เพราะความสุข
ทีไ่ ด้รบั จากความสงบของจิตใจ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลาย เพราะ
ไม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย เป็ นการปฏิบตั ขิ องพระโสดาบันและพระสกิทาคามี
เพราะเห็นว่าความสุขทีไ่ ด้จากการมีคู่ครอง จากการรับประทานอาหาร แต่งเนื้อแต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆ ใช้เครื่องสําอางนํา้ หอม หลับนอนบนฟูกหนาๆ ไม่ได้เป็ น
ความสุขทีป่ ระเสริฐเลย ก็จะพยายามละด้วยการถือศีล ๘ เจริญภาวนา ทําจิตใจให้สงบ
ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ มีสติรู้อยู่กบั พุทโธๆ ไม่ไปคิดเรื่องอะไรทัง้ สิ้น ถ้าคิดก็ดงึ
กลับมาอยู่ทพ่ี ทุ โธๆ ในอิริยาบถทัง้ ๔ เดิน ยืน นัง่ นอน เวลาทําอะไร ถ้าไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องคิดอะไร ก็บริกรรมพุทโธๆไปในใจ เพือ่ ใจจะได้วา่ งจากความวุน่ วายความ
อยากต่างๆ ถ้าไม่ควบคุมใจ ปล่อยให้คดิ ไปเรื่อยๆ พอคิดถึงอะไร ก็จะเกิดความอยาก
ขึ้นมา ก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ถา้ ถือศีล ๘ แล้วปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องอาหารอยู่
เรื่อยๆ จะไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะทนต่อความอยากรับประทานอาหารได้ แต่ถา้ ใจไม่มโี อกาส
ไปคิดถึงเรื่องอาหารเลย เพราะต้องบริกรรมพุทโธๆอยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะลืมเรื่อง
รับประทานอาหารไปโดยปริยาย จะเข้าสู่ความสงบ จะพบกับความสุข ความอิม่ ความ
พอ จะไม่หวิ กระหายกับเรื่องอาหารก็ดี เรื่องหลับนอนก็ดี แต่งเนื้อแต่งตัว ใช้
เครื่องสําอางนํา้ หอม จะพาให้จติ ขยับขึ้นสู่ธรรมขัน้ สูงขึ้นไป คือพระอนาคามี ถ้าเป็ น
ฆราวาสยังไม่ได้บวช ก็จะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คู่ครองของตน เพราะใจไม่มคี วามอยาก
ความต้องการ ถ้าบวชได้ก็จะออกบวช ถ้ายังบวชไม่ได้ก็จะอยู่เป็ นผ้าขาวไปก่อน ปฏิบตั ิ
อยู่ทบ่ี า้ นรักษาศีล ๘ ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปทีว่ ดั เมือ่ หมดภาระทางบ้านแล้ว ไม่มคี วาม
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จําเป็ นต้องดูแลใครแล้ว ก็จะออกบวช และเพือ่ จะได้บาํ เพ็ญธรรมขัน้ ทีส่ ูงขึ้นไป เพือ่ จะ
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ได้บรรลุพระนิพพาน นี่
คือการก้าวไปของพระอริยบุคคล เมือ่ มีศีล ๕ เป็ นปกติแล้ว ขัน้ ต่อไปก็จะรักษาศีล ๘
แล้วก็จะออกบวชถือศีล ๒๒๗ ข้อ ปฏิบตั ไิ ปจนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เมือ่ ได้บรรลุ
แล้ว การปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนาก็เสร็จสิ้นลง
ศีลเป็ นเครื่องพาจิตให้ไปสู่การปฏิบตั ิ การปฏิบตั พิ าจิตให้สู่การหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
การปฏิบตั กิ ็ไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป เหมือนกับยารักษาโรคทีม่ คี วามจําเป็ นต่อคนไข้
แต่เมือ่ คนไข้รับประทานยา จนหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยาก็ไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป
ฉันใดพระอรหันต์ทงั้ หลายก็ไม่มคี วามจําเป็ นกับการภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญปัญญาอีก
ต่อไป เพราะใจของท่านไม่ตอ้ งอาศัยธรรมเหล่านี้แล้ว เพราะใจเป็ นปกติ มีศีลเป็ นปกติ
เหมือนกับพวกเราในขณะนี้ เรานัง่ อยู่เฉยๆ ไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้ทาํ อะไร ก็ถอื ว่ามีศีล
เป็ นปกติ ไม่ได้ฆ่าสัตว์ ไม่ได้ตบยุง ไม่ได้ตมี ด ไม่ได้ลกั ทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผดิ
ประเวณี ไม่ได้พูดปดมดเท็จ ไม่ได้เสพสุรายาเมา ตอนนี้ก็ถอื ว่ามีศีลเหมือนกับ
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกแล้ว ต่างกันตรงทีห่ ลังจากทีล่ กุ จากทีน่ ่ไี ปแล้ว เราจะ
รักษาความเป็ นปกติไม่ได้ นิ่งเฉยเหมือนตอนนี้ไม่ได้ พอเห็นอะไรก็จะเกิดความโลภ
ความอยาก ทีจ่ ะพาไปสู่การประพฤติผดิ ศีล เพราะเวลาอยากจะได้อะไรมากๆ แล้วไม่
สามารถหามาได้ดว้ ยวิธีทถ่ี ูกต้อง ก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้องนัน้ เอง คือทําผิด
ศีล ไปฉ้อโกง ไปลักขโมย นี่คอื ความแตกต่างของพวกเรากับพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวก ทีไ่ ม่มคี วามอยากความต้องการอะไรเลย เพราะใจของท่านมีความอิม่
ความพออยู่ตลอดเวลา เห็นอะไรก็รู้สกึ เฉยๆ เหมือนกับคนทีก่ นิ ข้าวอิม่ แล้ว เห็นอาหาร
ก็ไม่สนใจ ไม่อยากจะรับประทาน ฉันใดพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายก็
เป็ นฉันนัน้ หลังจากทีไ่ ด้รกั ษาศีลปฏิบตั ธิ รรม จนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส
ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆแล้ว ใจก็มแี ต่ความสุข ความ
อิม่ ความพอ ไม่มอี ะไรมาฉุดลากให้ไปทําผิดศีลผิดธรรม จึงมีศีลบริสุทธิ์
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การรักษาศีลทีแ่ ท้จริงจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ายและวาจา ทีเ่ ป็ นเพียงปลายเหตุ ทําตามคําสังของ
่
ใจ ถ้าใจสังให้
่ ทาํ ดี กายวาจาก็ทาํ ดีพูดดี ถ้าใจสังให้
่ ทาํ ไม่ดี ก็จะพูดไม่ดี ทําไม่ดี ใจจะคิด
ดีหรือไม่ดี ก็ข้นึ อยู่กบั ว่ามีกเิ ลสตัณหาหรือไม่ ถ้ามีก็จะพูดไม่ดี ทําไม่ดี เช่นเวลาเกิด
ความโกรธขึ้นมา หน้าตาก็จะบูดเบี้ยว พูดจาไม่ดี ไม่สุภาพ หยาบคาย สร้างความเจ็บชํา้
นํา้ ใจความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะมีความโกรธสังให้
่ พูด แต่ถา้ ไม่มคี วามโกรธแล้ว ก็จะ
พูดด้วยความเมตตามีไมตรีจติ ด้วยเหตุดว้ ยผล ด้วยวาจาทีส่ ุภาพ การกระทําก็
เช่นเดียวกัน ถ้าไม่โลภไม่อยากแล้ว ก็จะไม่ไปทําในสิง่ ทีเ่ สียหาย แต่ถา้ โลภหรืออยาก
หรือโกรธ ก็มกั จะทําในสิง่ ทีเ่ สียหาย ศีลทีแ่ ท้จริงจึงอยูท่ ใ่ี จ กายและวาจาเป็ นเพียง
เครื่องมือ ถ้าจะรักษาศีลให้ได้ ต้องรักษาใจให้ได้ ไม่ให้โลภ ไม่ให้โกรธ ไม่ให้หลง การที่
เราโลภเราโกรธเราหลง เพราะขาดปัญญา ขาดแสงสว่างแห่งธรรม จึงหลงในสิง่ ต่างๆ ว่า
จะให้ความสุขกับเรา เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ แต่ความจริงแล้ว ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ราจะพึง่ ได้อย่าง
แท้จริง ทีจ่ ะให้ความสุขอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีแต่ให้ทงั้ ความสุขและความทุกข์
เวลาได้สง่ิ ทีร่ กั ทีช่ อบ เราจะมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความห่วงใย ความกังวล ความหวงแหน ความเสียใจ เมือ่ สิง่ ทีร่ กั ต้องจากไปตามหลัก
ความจริง ไม่วา่ อะไรก็ตามไม่ชา้ ก็เร็ว สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้
แน่นอน ความหลงทําให้เรามองไม่เห็นกัน ไม่เห็นความไม่เทีย่ งทีม่ อี ยู่กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ความไม่ถาวร ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เรามองไม่เห็นกัน ไม่เห็นความทุกข์ทม่ี อี ยู่กบั สิง่
ต่างๆ ทีเ่ ราได้มาครอบครอง ไม่เห็นว่าสิง่ ต่างๆไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง เพราะจะไม่
อยู่กบั เราไปตลอด เป็ นสมบัตผิ ลัดกันชม พอเราตายไปแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ ก็
กลายเป็ นสมบัตขิ องคนอืน่ ไป
ร่างกายของเราก็ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา ไม่ใช่ตวั เรา เมือ่ ตายไปก็เป็ นสมบัตขิ องสัปเหร่อของ
วัดไป เพราะเราเอาคนตายไปไว้ทีว่ ดั ให้สปั เหร่อเป็ นคนดูแล ให้เอาไปเผา กลายเป็ น
ขี้เถ้าขี้ถ่านไป นี่คอื สิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็นกัน จึงเรียกว่าความหลง เมือ่ เรามองไม่เห็นก็หลง
คิดว่า สิง่ นัน้ ดีสง่ิ นี้ดี น่าเอามันมาเป็ นสมบัติ แต่หารู้ไม่วา่ กําลังเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจ
โดยไม่รู้สกึ ตัว ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน ทีส่ อนให้พจิ ารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่จี
รังถาวร ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่สมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง เอามา
47

สอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกิดความรังเกียจ ความเบือ่ หน่าย เวลาอยากได้อะไรก็จะถูก
ปัญญาคือความจริงทําลายความอยากได้ ทําให้ไม่มคี วามยินดี ไม่มคี วามต้องการอะไร
และสามารถอยู่ได้โดยไม่มอี ะไร มีความสุขมากกว่าคนทีม่ อี ะไรมากมายก่ายกองเสียอีก
แต่เราไม่รู้กนั มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ทีร่ ู้ แต่พวกเราไม่รู้ ถ้า
เปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแล้ว จะเห็นว่าท่านไม่มสี มบัติ
อะไรเลย นอกจากสิง่ จําเป็ นต่อการดํารงชีพเท่านัน้ คืออัฐบริขาร บริขาร ๘ มีบาตร ๑
ใบ ผ้า ๓ ผืน ประคดเอว ใบมีดโกน ทีก่ รองนํา้ เข็มกับด้าย ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก นอกจากนัน้ แล้วก็ไม่มอี ะไรเป็ นสมบัตเิ ลย แต่ในใจมี
ความสุขเต็มที่ ปรมังสุขงั
ส่วนพวกเรามีสมบัตมิ ากมายก่ายกองนับไม่ถว้ น แต่ในใจของเรากลับเต็มไปด้วยความ
ทุกข์ ความวุน่ วาย กังวล ห่วงใย เสียดาย อาลัยอาวรณ์ ทีค่ วามหลงสร้างขึ้นมา ถ้า
อยากจะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง พบความอิม่ ความพอ ก็ตอ้ งน้อมเอาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า มาสอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มอี ะไรเป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มอี ะไรเป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง ถ้าเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว จะ
เกิดความเบือ่ หน่ายในสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ ไม่อยากจะได้อะไรเพิม่ ใจจะสุขสบาย ไม่กงั วลกับ
อะไรทัง้ สิ้น ถึงเวลาทีต่ อ้ งจากคนนัน้ คนนี้ จากสิง่ นัน้ สิง่ นี้ จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นเรื่องธรรมดา
เพราะไม่หลงยึดติด ว่าจะต้องอยู่กบั เราไปตลอด นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการศึกษา จาก
การปฏิบตั ิ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
อย่างทีพ่ วกเราได้มาปฏิบตั กิ นั อย่างสมํา่ เสมอ
มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นทางทีจ่ ะนําพาจิตใจ ให้
ไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ไปสู่ความอิม่ ความพอ ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
ขอให้มคี วามแน่วแน่มนใจ
ั ่ ต่อการดําเนินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ จะ
ได้พบกับสิง่ ทีด่ งี ามต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๘

ทําบุญให้ทานตามฐานะ
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐

วันนี้ท่านทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็ นเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นหนุ่มเป็ นสาว เป็ น
ผูส้ ูงอายุ ก็ได้มาร่วมกันทําบุญทําทานทํากุศล เพราะบุญกุศลเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับทุก
คน ถ้าปรารถนาทีจ่ ะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง เพราะบุญกุศล
เป็ นเหมือนกับยารักษาโรคทีใ่ ช้ได้กบั ทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรือชาย เด็กหรือผูใ้ หญ่
เวลาทีร่ ่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าได้ยามารับประทาน ก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจก็มี
โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าอยู่เหมือนกัน คือความทุกข์วุน่ วายใจ กังวลใจ เศร้าโศกเสียใจ
หวาดกลัว ทีส่ ามารถเยียวยารักษาให้หายได้ดว้ ยบุญและกุศล ด้วยธรรมโอสถ คือพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้ทาํ ดี ละบาป ชําระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ กําจัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะเชื้อโรคของใจก็คอื
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้เอง ตราบใดยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่
ในใจ ตราบนัน้ ก็ยงั จะมีความทุกข์ ความวุน่ วายใจรุมเร้าอยู่ เหมือนกับร่างกายถ้ามีเชื้อ
หวัดอยู่ในร่างกาย ก็ตอ้ งเป็ นไข้หวัด ถ้ามีเชื้อท้องร่วงก็จะต้องท้องร่วง แต่ถา้ รับประทาน
ยาเข้าไปกําจัดเชื้อโรคทีม่ อี ยู่ในร่างกายให้หมดไปแล้ว โรคต่างๆก็จะหายไป เราจึงไม่ควร
มองข้ามความสําคัญของบุญและกุศล
เพราะนอกจากเป็ นยาแล้วยังเป็ นอาหารด้วย
จิตใจจะมีความอิม่ เอิบ มีความพอ ก็ตอ้ งมีการทําบุญ มีการปฏิบตั ธิ รรม คือบุญและ
กุศลนี้เอง บุญแปลว่าความสุขใจ ความอิ่มใจ กุศลแปลว่าความฉลาด คือปัญญา มี
ดวงตาเห็นธรรม ถ้าเห็นตามความเป็ นจริงแล้ว ก็จะไม่หลงยึดติด จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ
ถ้าไม่มปี ญั ญาไม่มกี ศุ ล ก็จะหลงยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ถ้าเป็ นสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ ก็อยากจะให้
อยู่ไปนานๆ สิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็อยากจะให้หายไปเร็วๆ แต่สง่ิ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความชอบ
หรือไม่ชอบของเรา มีเหตุมปี จั จัยของเขา เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ช้า
หรือเร็วเท่านัน้ เอง
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ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถปฏิบตั ติ ามได้ ใจก็จะหาย
จากความทุกข์ ความวุน่ วายต่างๆ ถ้าทําบุญเสียสละ นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ ก็จะมี
ความอิม่ มีความพอ ถ้าร่างกายต้องการอาหารต้องการยารักษาโรค ใจก็ตอ้ งการอาหาร
และยารักษาโรคเช่นเดียวกัน คือบุญและกุศลนี้เอง เราจึงควรทําบุญทํากุศลอย่าง
สมํา่ เสมอ เหมือนกับการรับประทานอาหาร วันหนึ่งเรารับประทานอาหารวันละ ๓ มื้อ
เราก็ควรให้อาหารกับใจวันละ ๓ มื้อ หรือมากกว่านัน้ เสียด้วยซํา้ ไป เพราะโรคของใจ
ปรากฏอยู่ตลอดเวลา ความหิวความอยากของใจปรากฏอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีมาก
หรือมีนอ้ ย ก็ยงั มีความหิวมีความอยากอยู่ดว้ ยกันเสมอ ร่างกายมีความหิวเป็ นเวลา คือ
เช้ากลางวันเย็น แต่ใจนี้หวิ ตลอดเวลาเลย แม้จะรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ พอคิดถึง
ของเอร็ดอร่อย ก็อยากจะรับประทานอีก จึงทําให้มนี าํ้ หนักตัวเกิน เพราะไม่มยี ารักษาใจ
ไม่มอี าหารใจ ให้อาหารผิดชนิด เวลาใจหิวก็ตอ้ งให้อาหารใจ แต่กลับไปให้อาหารกาย
ซึง่ ไม่ตอ้ งการอาหาร ร่างกายก็เลยอ้วน จะไม่ให้ร่างกายอ้วนจนเกินไป ก็ตอ้ งรู้จกั หักห้าม
จิตใจ หักห้ามความอยาก ต้องใช้เหตุและผล เช่นรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ แล้วไป
เห็นขนมของโปรดขึ้นมา ก็อยากจะรับประทานอีก ก็ตอ้ งบอกว่าร่างกายพอแล้ว ไม่เกิด
ประโยชน์ มีแต่โทษ มีความสุขประเดีย๋ วเดียวในขณะทีไ่ ด้ล้มิ รส ถ้าอยากจะแก้ให้
หายขาดเลย ก็ตอ้ งพิจารณาดูสภาพของอาหารทีร่ บั ประทาน เวลาอยู่ข ้างนอกก็ดูสวยงาม
ดี พอเคี้ยวอยู่ในปากผสมกับนํา้ ลายแล้ว ลองนึกภาพดูวา่ เป็ นอย่างไร ถ้านึกไม่ออกก็
คายออกมาดู ดูซวิ า่ จะตักเข้าไปใหม่ได้หรือไม่ ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่
อยากอีกเลย จะรับประทานอาหารตามเหตุตามผล ตามความจําเป็ น ตามความต้องการ
ของร่างกายเท่านัน้
ความอยากทางใจจะไม่สามารถมาหลอกให้รบั ประทานอาหารเกิน
ความจําเป็ นได้ จะรักษาหุ่นให้ดูสวยงาม ไม่อว้ นจนกลายเป็ นตุ่มนํา้ ไป
เพราะธรรมะแก้ปญั หาของใจได้ทกุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นความโลภ เช่นโลภในอาหารเป็ นต้น
ก็ให้พจิ ารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหาร เมือ่ เข้าไปในปาก เข้าไปในร่างกายแล้ว ก็จะ
เป็ นอีกสภาพหนึ่ง ถ้านึกถึงสภาพของอาหารทีอ่ ยู่ในปากอยู่ในท้องแล้ว ต่อให้เป็ นอาหาร
ทีว่ เิ ศษสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนก็ตาม ก็จะรับประทานไม่ลง แต่ก็ตอ้ ง
ระมัดระวัง ถ้าพิจารณามากเกินไป ก็จะทําให้ไม่อยากจะรับประทานอาหารเลย ก็จะ
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กลายเป็ นโรคขาดอาหารไปได้ จึงต้องใช้ปญั ญาให้เหมาะกับเหตุการณ์ ใช้ในขณะที่
อยากจะรับประทานเกินความจําเป็ น แต่ถ ้ามีความจําเป็ นต้องรับประทาน ต้องเยียวยา
ร่างกายให้อยู่ได้ ก็ตอ้ งรับประทานพอประมาณ ถ้าไปพิจารณาในตอนนัน้ ก็จะไม่อยาก
รับประทานอาหาร ทําให้ร่างกายขาดอาหาร ผอมแห้งแรงน้อยได้ เหมือนกับการ
รับประทานยา ถ้ารับประทานไม่ถูกขนาด รับประทานมากเกินไป ก็จะทําให้แพ้ยา ทําให้
ตายได้ ถ้ารับประทานน้อยไป ก็จะไม่รกั ษาโรคให้หายขาดได้ จึงต้องรับประทานยา
ตามทีห่ มอสัง่ ตามฉลากยาว่าให้รบั ประทานครัง้ ละกี่เม็ด วันละกีเ่ วลา ฉันใดธรรมะคือ
ปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาและนํามาปฏิบตั ิ ก็เช่นกัน ต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกวิธี
ให้ถูกกาลเทศะ ไม่เช่นนัน้ แล้วธรรมะก็จะกลายเป็ นของแสลงไปได้ ดังทีม่ ขี า่ วว่า ปฏิบตั ิ
ธรรมแล้วเป็ นบ้าไป เพราะปฏิบตั แิ บบไม่รู้จกั ความพอดี ไม่มคี นคอยสอนคอยบอก
ปฏิบตั ไิ ปตามความเข้าใจของตนเอง ถ้าพิจารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหาร ก็จะ
พิจารณาจนเลยเถิด จนไม่ยอมรับประทานอาหาร ซูบผอมและอาจจะตายไปได้ แต่ถา้ มี
ครูบาอาจารย์ทม่ี ปี ระสบการณ์ จะช่วยแก้ปญั หาในการบําเพ็ญได้
เพราะการบําเพ็ญในแต่ละขัน้ นัน้ จะมีหลุมมีบ่อทีจ่ ะไปตกไปติดได้ การทําบุญให้ทานก็มี
หลุมมีบ่อเหมือนกัน เช่นคิดว่าทําบุญให้ทานแล้วจะทําให้รํา่ รวย ก็อยากจะทํามากๆ ก็
เลยพยายามหาเงินหาทองมามากๆ เพือ่ จะได้เอามาทําบุญให้ทาน เพือ่ จะได้ราํ ่ รวยมีเงิน
ทองมากๆในชาติหน้า ซึง่ เป็ นการทําบุญให้ทานทีไ่ ม่ถูกต้อง เพราะต้องไม่ทาํ ด้วยความ
โลภ แต่ทาํ เพือ่ ตัดความโลภ ความตระหนี่ ความยึดติด ในสมบัตขิ ้าวของเงินทองทีม่ ี
เหลือกินเหลือใช้ต่างหาก ไม่ควรหวงเก็บเอาไว้ เพราะจะเป็ นภาระทางจิตใจ ทําให้มี
ความห่วงกังวล เสียดายเวลาทีส่ ูญเสียมันไป ถ้าเอามาทําบุญให้ทานช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็จะ
ทําให้อม่ิ เอิบใจ มีปีติ มีความสุข มีความอิม่ มีความพอ ไม่อยากได้เงินทองมากเกิน
ความจําเป็ น เพราะไม่มปี ระโยชน์อะไรกับจิตใจ มีแต่จะสร้างภาระคือความกังวล ความ
เสียดาย ความตระหนี่และความโลภให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป เจตนาของการทําบุญให้ทานก็เพือ่
กําจัดความโลภ ความตระหนี่ ความหวง ความยึดติดในสิง่ ต่างๆ ถ้าเอาส่วนทีเ่ กินไป
ทําบุญทํากุศล ก็จะได้ประโยชน์ทงั้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในภพชาติต่อไป ในปัจจุบนั
จะมีความสบายใจ อิม่ เอิบใจ มีความอิม่ ความพอ ไม่อยากจะหาเงิน เพราะไม่รู้จะเอามา
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ทําไม เมือ่ ได้มาก็จะต้องเอามาทําบุญอยู่ดี จึงไม่ตอ้ งดิ้นรนให้ยงุ่ ยากลําบาก มีเรื่องมีราว
แข่งขันต่อสูก้ บั คนอืน่ จะทําให้ภพหน้าชาติหน้าดีกว่าเก่า มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่า
มีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองมากกว่าเก่า การทําบุญให้ทานไม่ได้อยู่ทก่ี ารหาเงินหาทอง
มามากๆเพือ่ เอามาทําบุญ ทําบุญเพือ่ ระบายสิง่ ของต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น ให้ออกไปจากตัวเรา
จะได้ตดั ความยึดติด ถ้าทําบุญอย่างสมํา่ เสมอแล้ว เวลาสูญเสียอะไรไปจะไม่เสียอก
เสียใจเสียดาย เพราะจะคิดว่าเป็ นการทําบุญ ถึงแม้จะถูกขโมยไปก็ตาม จะไม่โกรธแค้น
โกรธเคือง จะคิดว่าดี ไม่ตอ้ งไปวัดให้เสียเวลา มีคนมาเรี่ยไรถึงทีบ่ า้ นเลย ถ้าไม่ชอบ
ทําบุญ เวลาสูญเสียอะไรไปเล็กๆน้อยๆ ก็จะโกรธ เสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะ
ยึดติดอยู่กบั สิง่ ทีเ่ สียไป เพราะไม่เคยบริจาค ไม่เคยเสียสละ มีความทุกข์ทงั้ ในขณะทีม่ ี
และสูญเสียสิง่ ต่างๆไป เวลามีก็หวงห่วงกังวล เวลาเสียไปก็โกรธแค้น เสียอกเสียใจ
การทําบุญให้ทานควรทําตามฐานะ ไม่ตอ้ งกังวลว่าคนอืน่ ทํามากน้อยเพียงไรอย่างไร ไม่
จําเป็ น คนเรามีฐานะไม่เหมือนกัน มีมากก็ตอ้ งทํามากเป็ นธรรมดา เพราะถ้ามีมากแล้ว
ทําน้อยจะไม่รู้สกึ อะไร ต้องดูทส่ี ดั ส่วนของสิง่ ทีใ่ ห้ไป ถ้ามีรอ้ ยแล้วบริจาคไปทัง้ ร้อยก็จะ
ได้บญ
ุ มาก มีความสุขมาก ถ้ามีหนึ่งแสนแล้วบริจาคไปหนึ่งร้อย ถึงแม้จะเท่ากับคนที่
บริจาคไปร้อยหนึ่ง แต่ความรู้สกึ จะไม่เหมือนกัน เพราะคนมีแสนเสียเงินไปหนึ่งร้อยจะ
ไม่รู้สกึ อะไร จะไม่เกิดความสุขความอิม่ เอิบใจ เปรียบเหมือนกับสัตว์ใหญ่กบั สัตว์เล็ก
ถ้าเป็ นหนู กนิ ข้าวเพียงช้อนเดียวก็อม่ิ แล้ว แต่ถา้ เป็ นช้างกินข้าวช้อนเดียวจะไม่รู้สกึ อะไร
ช้างต้องกินเป็ นกระสอบถึงจะอิม่ ฉันใดการทําบุญก็เป็ นอย่างนัน้ มีนอ้ ยทําน้อยก็มี
ความสุข มีมากแต่ทาํ เท่ากับคนทีม่ นี อ้ ยจะไม่มคี วามสุขความอิม่ ต้องทําตามฐานะของ
ตน คือต้องสละส่วนเกินให้หมดไป จะมีความสุข ส่วนทีม่ คี วามจําเป็ นก็จะต้องเก็บเอาไว้
เพราะต้องอาศัยเงินส่วนนี้ไว้ดูแลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาทีไ่ ม่มรี ายได้ ถ้าได้บวชก็จะ
ไม่มคี วามจําเป็ นกับเงินทองอีกต่อไป จะมีปจั จัย ๔ พร้อมบริบูรณ์จากผูม้ จี ติ ศรัทธา
พระสงฆ์องค์เจ้าจึงไม่มคี วามจําเป็ นกับเงินทอง เพราะมีปจั จัย ๔ ครบบริบูรณ์ มีอาหาร
รับประทานทุกวัน มียารักษาโรค มีจวี รไว้นุ่งห่ม มีทอ่ี ยู่อาศัย มีกฏุ ิ มีถาํ้ มีโคนไม้ เงิน
ทองจึงไม่ใช่ปจั จัยสําคัญต่อความสุขใจ มีไว้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ ไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย ไม่ลาํ บากลําบน มีมากเกินไปก็ไม่ได้ให้ความสุขใจอย่างทีค่ ดิ กัน มีแต่จะสร้างความ
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ทุกข์ความวุน่ วายใจให้มมี ากขึ้น ถ้ามีเงินมีทองมากจะมีปญั หามาก เช่นพวกดารา
ภาพยนตร์นกั ร้องทัง้ หลาย เวลามีเงินทองมากๆ กิเลสก็มากตาม จะกินเหล้าเมายาเสพ
สิง่ เสพติดต่างๆ ใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟื อย เพราะคิดว่าเป็ นความสุข ยิง่ เสพยิง่ ฟุ้งซ่าน
วุน่ วายใจจนเสียสติไป ต้องไปบําบัดตามศูนย์ต่างๆ บําบัดโรคติดยาเสพติดสุรายาเมา
เพราะไม่ได้รบั อาหารใจ รับแต่ยาพิษ คือการใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟื อย ได้กนิ ดืม่ ได้ทาํ
อะไรตามความอยาก ทีไ่ ม่ได้ให้ความสุขใจเลย
จะมีความสุขใจได้ใจต้องสงบนิ่ง ถ้าไม่สงบนิ่งจะหาความสุขไม่ได้ ต่อให้ได้ทาํ อะไรมาก
น้อยเพียงไรก็ตาม ให้ได้ข้นึ ไปกับยานอวกาศ ไปวนรอบโลกกี่รอบก็ตาม กลับมามันก็
เหมือนเดิม ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอิ่มความพอเลย จะอิม่ จะพอได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ทาํ บุญให้
ทาน ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ถ้าจะให้สงบมากขึ้น ก็ตอ้ งไหว้พระสวดมนต์ทาํ สมาธิ ทําจิตใจให้
นิ่ง ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ เพือ่ ไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จิตจะได้สงบ การ
บริกรรมพุทโธๆเป็ นเหมือนการเหยียบเบรก
เวลาคิดเรื่องต่างๆก็เป็ นเหมือนเหยียบ
คันเร่ง ถ้าเหยียบแต่คนั เร่งก็มแี ต่จะพุง่ ไปๆ ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุด ก็ตอ้ งเหยียบ
เบรกไว้ เหยียบไว้เรื่อยๆ เดีย๋ วก็หยุดเอง ใจก็เป็ นเหมือนรถยนต์ จะหยุดนิ่งได้ก็ตอ้ งมี
เบรกคือการบริกรรมพุทโธๆ ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ถ้าคิดก็แสดงว่าได้ถอนเบรกแล้ว ไป
เหยียบคันเร่งแทน ต่อให้นงั ่ สมาธิไปเป็ นชัว่ โมงๆ ก็จะไม่สงบนิ่ง จะให้สงบนิ่งก็ตอ้ ง
บริกรรมพุทโธๆอย่างเดียว หรือสวดมนต์อย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องอะไร
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดี ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดี ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็อย่าไป
คิด ในขณะทีภ่ าวนาทําจิตใจให้สงบ ต้องตัดเรื่องต่างๆออกไปให้หมด เพราะต้องการจะ
หยุดใจ ต้องการให้ใจสงบ เพือ่ จะได้พบกับความสุขความอิม่ ความพอ ถ้าพยายามทําไป
เรื่อยๆ รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว จะได้พบกับความสุขทีม่ หัศจรรย์ ทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน ไม่
มีความสุขใดทีจ่ ะสุขเท่ากับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ จึงไม่ควรมองข้ามการทํา
ใจให้สงบ เพราะเป็ นเหมือนเพชรนิลจินดาภายใน มีคุณค่ายิง่ กว่าเพชรนิลจินดาภายนอก
ทีต่ ่อให้มมี ากน้อยเพียงไร ก็ไม่สุขเท่ากับเพชรนิลจินดาภายใน คือความสงบเลย
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เราต้องทําเอง ไม่มใี ครทําแทนเราได้ บุญกุศลเป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องทํากันเอง พระพุทธเจ้า
จึงทรงตรัสไว้ว่า อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน เหมือนกับการรับประทาน
อาหาร ไม่มใี ครรับประทานแทนกันได้ ต้องรับประทานกันเอง การให้อาหารใจคือความ
สงบของใจ ก็ตอ้ งใจเป็ นผูใ้ ห้กบั ตนเอง การจะทําให้เกิดความสงบได้งา่ ยต้องอยู่ทส่ี งบ
ถ้าทําสมาธิในทีท่ ม่ี คี นพลุกพล่าน มีเสียงรบกวนมากๆ จะสงบยาก ต้องหาสถานทีส่ งบ
วิเวก เมือ่ กายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกตาม จิตจะสงบง่าย แต่ตอ้ งมีสติคอยควบคุมใจ ไม่ให้
ไปคิดเรื่องต่างๆ ต้องดึงเอาไว้ให้อยู่กบั พุทโธๆ อยู่กบั อารมณ์ทถ่ี ูกกับจริต ถ้าถูกกับการ
ดูลมหายใจเข้าออก ก็กาํ หนดดูลมหายใจเข้าออกไป ถ้าถนัดกับการดูอาการ ๓๒ ของ
ร่างกาย ก็กาํ หนดดูไป ดูผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ถ้าอยู่กบั ธรรม
เหล่านี้ จิตจะสงบตัวลง จะมีความสุขมีความอิม่ มีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากความ
หลงต่างๆ พอออกจากความสงบแล้ว จิตจะคิดต่อ ก็จะเกิดความยินดียนิ ร้ายขึ้นมา ก็
ต้องเอาปัญญาเข้ามาสกัด ปล่อยวาง ไม่ผูกติดกับสิง่ ต่างๆ จะดีจะชัว่ มันก็เรื่องของเขา
ไม่ตอ้ งไปยุ่งเกี่ยว ไม่มเี ขาเราก็อยู่ได้ จิตสามารถอยู่ตามลําพังได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรมาให้
ความสุข ไม่ตอ้ งมีอะไรเป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะมีทพ่ี ง่ึ ในตนแล้ว อัตตาหิ อัตโน นาโถ ทีเ่ กิดจาก
การทําบุญทํากุศลนี้เอง นี่แลคือทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง
สิง่ อืน่ ๆไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ไม่วา่ จะเป็ นเงินทองวัตถุต่างๆ บุคคลต่างๆ พึง่ ไม่ได้ เพราะเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ ง แปรปรวน เกิดแล้วก็ดบั ไป ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับ มี
แต่จะให้ความทุกข์ความกังวลใจตลอดเวลา จึงต้องตัดให้หมด ไม่หลงยึดติดกับสิง่
ต่างๆ กับบุคคลต่างๆ ให้ยดึ ติดอยู่กบั ความสงบอย่างเดียว ให้ยดึ ติดอยู่กบั การภาวนา
กับการปฏิบตั ธิ รรม กับสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ทีจ่ ะทําให้เราได้พบกับความสุขความอิม่
ความพอ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง อยู่ตรงนี้ เริ่มต้นด้วยการมาวัดอย่าง
สมํา่ เสมอ มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้ามีเวลาก็อยู่วดั ปฏิบตั ธิ รรมถือ
ศีล ๘ หรือออกบวชเป็ นพระถือศีล ๒๒๗ บวชเป็ นสามเณรก็ถอื ศีล ๑๐ ค่อยๆปฏิบตั ิ
ไป พัฒนาขึ้นไปตามลําดับ จนได้พบกับความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทแ่ี ท้จริง อยู่ทต่ี วั เรา ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็ นเพียงผูช้ ้ที าง
เราต้องเป็ นผูด้ าํ เนิน เป็ นผูเ้ ดินไป ถ้าไม่เดินไป ต่อให้มพี ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาก
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น้อยเพียงไร ก็ช่วยเราไม่ได้ เราต้องเดินไปเอง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๙

อายุของพระศาสนา
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐

การทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสามเณร เป็ นการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาให้มี
อายุยนื ยาวนาน เพือ่ จะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ แก่พวกเรา เพราะพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนต้น
โพธิ์ตน้ ไทร พวกเราเปรียบเหมือนกับนกตัวเล็กๆ ทีอ่ าศัยร่มโพธิ์ร่มไทรเป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย
ผลโพธิ์ผลไทรเป็ นอาหาร ถ้าต้นโพธิ์ตน้ ไทรเสือ่ มดับไป พวกเราก็จะไร้ทพ่ี ง่ึ ไม่มอี าหาร
หล่อเลี้ยงจิตใจ การทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา จึงเป็ นหน้าทีส่ าํ คัญของพุทธศาสนิกชน
อย่างพวกเรา ทีม่ คี วามศรัทธา มีความเคารพในพระพุทธศาสนา จะพึงกระทํากันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการถวายสังฆทาน ถือเป็ นการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาโดยตรง
เพราะไม่ได้ถวายให้กบั พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่ถวายให้กบั พระศาสนา ให้กบั พระภิกษุ
ทุกรูป ทีบ่ วชในพระพุทธศาสนา สิง่ ของต่างๆทีญ
่ าติโยมนํามาถวาย ด้วยการกล่าวคํา
ถวายสังฆทาน ดังทีไ่ ด้กระทําไปเมือ่ สักครู่น้ ี เป็ นของทีผ่ ูร้ บั ไม่สามารถถือเอาเป็ นของตน
ได้ เพราะญาติโยมตัง้ ใจถวายให้เป็ นของส่วนรวม ให้ผูร้ บั นําเอาไปแจกจ่าย เอาไปแบ่ง
กับพระรูปอืน่ ผูร้ บั เป็ นเพียงตัวแทนของพระเท่านัน้ เมือ่ รับมาแล้วก็ตอ้ งอุปโลกน์ คือ
ประกาศให้สงฆ์ได้รบั ทราบ และขอฉันทานุมตั ิ ขออนุญาตจากสงฆ์ให้นาํ เอาของต่างๆที่
ได้รบั มา เอามาแจกจ่าย โดยให้พระเถรานุเถระเป็ นผูพ้ จิ ารณาก่อน แล้วเลือ่ นลงไป
ตามลําดับอาวุโสภันเต จนถึงสามเณรรูปสุดท้าย ทีเ่ หลือก็แจกลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติ
โยมต่อไป ถ้ายังไม่ได้อปุ โลกน์ แล้วเอาไปใช้ก่อน ก็จะเป็ นบาปเป็ นกรรม เพราะสงฆ์ยงั
ไม่ได้อนุญาต ถ้าได้อปุ โลกน์แล้ว ก็จะไม่เป็ นบาปเป็ นกรรมแต่อย่างใด เพราะทําถูกต้อง
ตามพุทธบัญญัติ มีของเหลือก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ ศาสนาไม่สอนให้พระเณรสะสมของใช้
ต่างๆ มีพอเพียงเหลือใช้แล้วก็เอาไปทําบุญต่อ ให้วดั ทีก่ นั ดารขาดแคลน สงเคราะห์ผู ้
เดือดร้อนต่อไป
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ทุกครัง้ ทีม่ กี ารถวายสังฆทานจึงต้องอุปโลกน์ก่อน ถึงจะเอาไปจําหน่ายจ่ายแจกได้ เมือ่
ทําอย่างนี้แล้วก็จะทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปยาวนาน
ตามคําทํานายของ
พระพุทธเจ้า
ทีท่ รงเคยตรัสไว้ในโอกาสทีเ่ สด็จไปโปรดพระราชบิดาในพระราชวัง
เนื่องจากพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าทีท่ รงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้ามาตัง้ แต่มพี ระชันษา
๗ วัน หลังจากทีพ่ ระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไป พระราชบิดาจึงมอบให้พระมารดา
เลี้ยง ซึง่ เป็ นน้องสาวของพระพุทธมารดา เลี้ยงดูจนเจริญเติบโต ได้เสด็จออกผนวชและ
ปฏิบตั ธิ รรมอยู่ ๖ ปี จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา หลังจากนัน้
แล้วพระราชบิดาก็ได้อาราธนาให้มาโปรดญาติพน่ี อ้ งทีอ่ ยู่ในวัง เมือ่ พระพุทธองค์ได้เสด็จ
ไปถึง พระมารดาเลี้ยงก็มจี ติ ศรัทธาถวายผ้าจีวรให้กบั พระพุทธเจ้า เป็ นผ้าทีพ่ ระมารดา
เลี้ยงได้ตดั เย็บด้วยพระองค์เอง ให้พระพุทธเจ้าไว้นุ่งห่ม แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธไม่
รับผ้าจีวร ทรงตรัสให้ถวายแก่สงฆ์ ให้ถวายเป็ นสังฆทาน ไม่ให้ถวายจําเพาะเจาะจง
ให้กบั พระองค์เอง ครัง้ ที่ ๒ พระมารดาเลี้ยงก็ถวายให้กบั พระพุทธเจ้าอีก พระพุทธเจ้าก็
ทรงปฏิเสธอีก ทรงให้ถวายเป็ นสังฆทาน ครัง้ ที่ ๓ ก็นาํ มาถวายอีก พระพุทธเจ้าก็ทรง
ตรัสว่าถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนาอยู่ครบ ๕,๐๐๐ ปี ก็ควรถวายเป็ นสังฆทาน อย่า
ถวายจําเพาะเจาะจงให้กบั พระรูปหนึ่งรูปใด เพราะพระแต่ละรู ปมีอายุไม่ยนื ยาวนานถึง
๕,๐๐๐ ปี พระพุทธเจ้าเองก็มอี ายุเพียง ๘๐ ปี ก็ตอ้ งเสด็จดับขันธ์ไป ต้องมีพระรูปอืน่
มาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน การจะบวชพระได้ก็ตอ้ งมีพระอย่างน้อย ๑๐ รู ปขึ้นไป ถ้าถวาย
เฉพาะรูปหนึ่งรูปใด แล้วรูปอืน่ ๆไม่ได้รบั การทํานุบาํ รุงดูแล ก็จะไม่สามารถอยู่เป็ นพระ
ได้ ก็อาจจะสึกกันไป เหลือแต่องค์ทม่ี คี นถวายข้าวของให้เป็ นประจํา แต่หลังจากทีอ่ งค์
นัน้ ๆได้ตายจากไปแล้ว ก็จะไม่มใี ครมาสืบทอดพระศาสนาต่อไป ศาสนาก็จะไม่อยูถ่ งึ
๕,๐๐๐ ปี
เวลาถวายสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพของพระภิกษุสามเณร คือปัจจัย ๔ อาหาร
บิณฑบาต จีวร ยารักษาโรค กุฏิ ศาลา โบสถ์ เจดีย ์ วัดวาอารามให้ถวายเป็ นสมบัตขิ อง
พระศาสนา ไม่ให้ถวายเป็ นของผูห้ นึ่งผูใ้ ด เพราะถ้าเป็ นของผูใ้ ดแล้วอาจจะเอาไปขายต่อ
ได้ แต่ถา้ เป็ นของศาสนาก็จะไม่สามารถเอาไปขายได้ เวลาจะทําอะไรกับสมบัตสิ ่วนกลาง
จะต้องได้รบั ฉันทานุมตั ิ ได้รบั อนุญาตจากสงฆ์ก่อน เพือ่ ถาวรวัตถุต่างๆ สิง่ ของต่างๆ ที่
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ญาติโยมถวายจะได้ทาํ นุบาํ รุงพระพุทธศาสนาจริงๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า การถวาย
ทานให้เป็ นของสงฆ์ ทีเ่ รียกว่าสังฆทานนี้ มีบญ
ุ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานให้กบั
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง พระรูปใดรูปหนึ่ง แต่การถวายสังฆทานไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
เป็ นของทีจ่ ดั ใส่ในกระแป๋ งสีเหลืองๆ ทีม่ ขี ายเกลือ่ นไปหมด เป็ นอะไรก็ได้ ของทีพ่ ระ
ใช้ได้ จะถวายเพียงแต่ยาสีฟนั แปรงสีฟนั ก็ได้ จะถวายสบู่ จะถวายเครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องไปซื้อของทีใ่ ส่กระแป๋ งเตรียมเอาไว้ เพราะส่วนใหญ่เป็ นของทีไ่ ม่
มีคุณภาพ เป็ นของทีข่ ายไม่ออก ก็ยดั ใส่ไปในกระป๋ อง ปลากระป๋ องบางทีกห็ มดอายุ นํา้
ดืม่ ก็มกี ลิน่ แฟ๊บกลิน่ สบู่ ดืม่ ไม่ได้ ควรจะเลือกซื้อเองดีกว่า เพราะของทีจ่ ดั ไว้ส่วนใหญ่
จะซํา้ ๆกัน เป็ นของทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น เช่นกล่องสบู่มเี ป็ นร้อย ถ้าอยากจะทําบุญถวาย
ของทีม่ ปี ระโยชน์ ก็ควรหาซื้อมาเองจะดีกว่า จะได้ของใหม่ เป็ นของทีม่ คี ุณภาพ และรู้
ด้วยว่ามีอะไรบ้าง แต่ถ ้าซื้อของทีใ่ ส่มาในกระป๋ อง จะไม่รู้วา่ ข้างล่างมีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่
จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษชําระ ขวดนํา้ ยัดไว้ข้างล่าง เวลาทําบุญถวายสังฆทาน
ควรใช้เหตุใช้ผลใช้ปญั ญา อย่าใช้ความมักง่ายความขี้เกียจ ไม่รู้วา่ จะซื้ออะไรให้กบั พระ
ก็เลยซื้อของทีใ่ ส่ในกระแป๋ งมา
ถ้าไม่รู้จริงๆก็ถามได้ ว่าทางวัดขาดแคลนอะไรบ้าง สิง่ ไหนมีเหลือมากแล้วจะได้ไม่ตอ้ ง
ซื้อมาให้เกะกะ ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยู่ดๆี จะให้พระบอกญาติโยมไม่ได้ ถ้าญาติโยม
ถามจึงจะบอกได้ ว่าต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่สามารถพูดได้ แต่ถา้ ญาติโยมเปิ ดโอกาส
ถามพระว่าขาดเหลืออะไรต้องการอะไร มีความจําเป็ นอะไร ขอปวารณาตัว พระจึงจะพูด
ได้ การปวารณาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พระบอกกับญาติโยม ในสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ น ที่
ต้องการได้ โดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระภิกษุไปขอสิง่ ต่างๆจากผูอ้ น่ื ทีไ่ ม่ใช่
เป็ นญาติ ทีไ่ ม่ได้ปวารณาตัวไว้ก่อน ต้องเป็ นพ่อแม่ เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน ถึงจะบอกกันได้
ว่าขาดเหลืออะไรต้องการอะไร ถ้าจะบอกคนทีไ่ ม่ใช่ญาติ เขาต้องปวารณาตัวก่อนว่า ถ้า
พระเดชพระคุณท่านขาดเหลืออะไร ต้องการอะไร ขอโปรดได้บอกข้าพเจ้าด้วย ถ้าเป็ น
อย่างนี้จงึ จะบอกได้ ถ้าไม่ปวารณาตัวไว้ ก็จะไม่สามารถบอกได้ แต่บางองค์ถอื หลักมัก
น้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ถึงแม้จะปวารณา ก็จะไม่ขออะไร
ทัง้ สิ้น เพราะของส่วนใหญ่ไม่มคี วามจําเป็ นถึงขนาดทีว่ า่ ถ้าไม่มแี ล้วจะต้องตายไป เช่น
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สบู่อย่างนี้ ถึงแม้จะไม่มสี บู่ใช้ก็ไม่ตาย ไม่มแี ฟ๊บใช้ก็ไม่ตาย แต่ขาดนํา้ ไม่ได้ นํา้ ต้องมีไว้
ดืม่ มีไว้อาบ มีไว้ซักจีวร แต่ไม่มสี บู่ ไม่มแี ฟ๊บไม่เป็ นไร ไม่มแี ฟ๊บก็ซกั ได้ ไม่มสี บู่ก็อาบ
ได้ พระบางรูปจะถือหลักมักน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด มีอะไรก็ใช้ไปตามมีตาม
เกิด ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็ตอ้ งคิดด้วยปัญญาว่า เราต้องใช้อะไรกันบ้าง พระก็เป็ นคนเหมือน
เรา ก็ตอ้ งใช้ของเหมือนกับเราใช้ เช่นยาสีฟนั แปรงสีฟนั สบู่ แฟ๊บ ของพวกนี้ท่านก็ตอ้ ง
ใช้เหมือนกัน แต่ของบางอย่างท่านไม่ใช้ เราก็ตอ้ งรู้ เช่นพวกเครื่องสําอางต่างๆ พวก
นํา้ หอม อะไรเหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ นอกจะใช้เป็ นยา เช่นทาแป้ งเพราะมีผดมีผน่ื ทาเพือ่
รักษา ถ้าทาแป้ งเพือ่ ความสุขความสบายใจก็ใช้ไม่ได้ ต้องใช้เพือ่ ดูแลรักษาร่างกาย
เท่านัน้ ไม่เสริมความงาม ความสบายอกสบายใจ เพราะการทําจิตทําใจให้สบายของพระ
ไม่เหมือนกับฆราวาสญาติโยม ทีม่ กั จะหาความสุขความสบายใจ จากการใช้ของ
ฟุ่มเฟื อยต่างๆ ซื้อของแพงๆมาใช้กนั
พระจะหาความสุขความสบายใจด้วยการตัดกิเลส ตัดของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ไม่ยนิ ดีกบั สิง่
ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ จากการทําจิตใจให้สงบ เพราะเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ได้
เกิดจากการใช้ของฟุ่มเฟื อย จากการดูการฟังการดืม่ การรับประทาน เพราะไม่จรี งั ถาวร
สุขเพียงขณะทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัส แล้วก็เกิดความหิว เกิดความอยาก เกิดความยึดติด
เหมือนกับคนติดยาเสพติด เมือ่ ได้ดูได้ฟงั ได้กนิ ได้ดม่ื แล้วก็ตดิ เป็ นนิสยั จะต้องเสพอยู่
เรื่อยๆ ถ้าไม่ได้เสพก็หงุดหงิดใจเบือ่ หน่ายเศร้าสร้อยหงอยเหงา แต่ความสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบของจิตใจ
จะไม่ทาํ ให้เรายึดติดแต่อย่างใดเป็ นความสุขทีเ่ ราสามารถมีได้
ตลอดเวลา เพราะมีอยู่ในตัวเรา ไม่จาํ เป็ นต้องมีเงินมีทอง มีคนนัน้ คนนี้ เพียงแต่ทาํ ใจ
ให้สงบนิ่งปล่อยวางได้ ก็จะมีความสุขความอิม่ ความพอ ถ้าอยากจะพบกับความสุขที่
แท้จริง ก็ตอ้ งปล่อยวางความสุขปลอมทัง้ หลาย เพราะไม่สามารถเอาความสุขทัง้ ๒
ชนิดมาปนกันได้ เพราะมันเป็ นของตรงกันข้ามกัน เหมือนกับเหรียญถ้าจะเอาด้านหัวให้
หงายขึ้น ด้านก้อยก็ตอ้ งควํา่ ลง จะให้หวั กับก้อยหงายพร้อมๆกันไม่ได้ จะให้กลางวัน
กลางคืนปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันไม่ได้ ถ้าเป็ นกลางวันก็ไม่เป็ นกลางคืน ถ้าเป็ นกลางคืน
ก็ไม่เป็ นกลางวัน ถ้าอยากจะได้ความสุขสงบของจิตใจ ก็ตอ้ งละความสุขทางรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ความสุขทีเ่ กิดจากการได้กนิ ได้ดม่ื ได้ดูได้ฟงั ต้องงดต้องตัดไป เพือ่
59

จะได้มเี วลามาหาความสุขภายในใจ เช่นเสาร์วนั อาทิตย์แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วกัน ก็มาอยู่วดั
กัน มาถือศีล ๘ อดข้าวเย็น นอนกับพื้น แต่งเนื้อแต่งตัวแบบเรียบง่าย ไม่ใช้นาํ้ หอม
เครื่องสําอาง แล้วก็สวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิกนั ควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่อง
ต่างๆ
ถ้าสวดมนต์ก็ให้อยู่กบั การสวดมนต์อย่างเดียว สวดไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่อง
นี้ ดึงใจเอาไว้ ถ้าเผลอไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็ดงึ กลับมาหาบทสวดมนต์ ถ้าบริกรรม
พุทโธๆ ก็อยู่กบั คําบริกรรมไปในใจ อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไร ดึงกลับมาเรื่อยๆ ถ้าไปคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ต่อให้นงั ่ สมาธิเป็ นชัว่ โมงๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะจิตจะไม่สงบ
จะสงบได้ก็ต่อเมือ่ จิตไม่คดิ เรื่องต่างๆ ถ้าอยู่กบั บทสวดมนต์หรือการบริกรรมพุทโธๆอ
ย่างต่อเนื่อง บางครัง้ เพียง ๕ นาทีจติ ก็จะรวมลง เวลารวมลงจะเหมือนกับตกหลุมตก
บ่อตกเหว จะวูบลงไปแล้วก็น่งิ สงบ ตอนนัน้ เรื่องอะไรต่างๆหายไปหมด ใจจะไม่รบั รู้
เรื่องอะไรเลย ไม่วา่ จะเป็ นเสียงเป็ นรูปเป็ นกลิน่ เป็ นอะไรก็ตาม ขณะนัน้ ใจจะไม่สนใจกับ
สิง่ ต่างๆ จะมีความสุขอยู่กบั ความสงบของตน ความสุขนี้แลทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ นัตถิ สันติ ปรังสุขงั เป็ นความสุขทีพ่ วก
เราทุกคนมีสทิ ธิ์หาไว้เป็ นสมบัตไิ ด้ ไม่ตอ้ งเป็ นคนรวย คนจนก็ได้ คนรวยก็ได้ ผูห้ ญิงก็
ได้ ผูช้ ายก็ได้ คนแก่ก็ได้ คนหนุ่มคนสาวก็ได้ เด็กก็ได้ ผูใ้ หญ่ก็ได้ ถ้ารู้จกั วิธีทาํ ใจให้
สงบเสียอย่างเดียว ก็จะได้รบั ความสุขทีป่ ระเสริฐนี้อย่างแน่นอนทุกคน จึงควรให้ความ
สนใจต่อการหาความสุขแบบนี้ ด้วยการลดละหาความสุขชนิดอืน่ ตัดเรื่องการอยากดู
อยากฟัง อยากกิน อยากดืม่ ให้กนิ ให้ดม่ื เท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าเป็ นพระวัดนี้ก็ฉนั เพียงวันละ
มื้อ ก็อยู่ได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นจะต้องรับประทานถึงวันละ ๓ ครัง้ รับประทานครัง้ เดียวให้
พอเลยก็ได้เหมือนกับเวลาทีเ่ ติมนํา้ มันรถ เติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลย ไม่จาํ เป็ นต้องแบ่ง
ไว้เติมทีล่ ะ ๓ ชัว่ โมง ๖ ชัว่ โมง เติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลย กินไปทีเดียวให้อม่ิ ท้องไป
เลย รับรองไม่ตาย อยู่ได้จนถึงพรุ่งนี้ แล้วค่อยกลับมากินใหม่ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งมากังวล
กับการรับประทาน จะได้มเี วลาปฏิบตั ิ นัง่ สมาธิ สวดมนต์ มาวัดมารักษาศีล มาทําบุญ
ทําทาน เพือ่ ความสงบร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มวี ธิ ีอน่ื มีวธิ ีน้ เี พียงวิธีเดียวเท่านัน้
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ไม่มใี ครทําให้เราได้ พระพุทธเจ้าทําให้เราไม่ได้ พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทม่ี ชี ่อื มีเสียง
ก็ทาํ ให้เราไม่ได้ ไม่สามารถเสกเป่ าประพรมนํา้ มนต์ให้เราได้พบกับความสุขแบบนี้ได้
เพราะความสุขแบบนี้ตอ้ งทําเอง อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ต้องปฏิบตั ิ
เอง สร้างความสุขชนิดนี้เอง ถ้ามีความตัง้ ใจ มีความยินดี มีความพอใจแล้ว จะไม่
ยากเย็นอะไรเลย ถ้ารู้วา่ มีคุณค่าอย่างยิง่ ก็จะเกิดความยินดี ความพอใจ ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะสร้างความสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้น ในเบื้องต้นจึงต้องทําให้เห็นถึงคุณค่า
อันวิเศษของความสุขแบบนี้ ให้เห็นว่าความสุขต่างๆทีม่ อี ยู่ไม่ได้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ยามทีป่ ระสบเคราะห์กรรมความทุกข์ต่างๆ แต่ความสุขในใจเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้
ในยามทีม่ คี วามทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจ เพียงทําจิตให้สงบเท่านัน้ ความทุกข์ความเศร้า
โศกเสียใจต่างๆ ก็จะหายหมดไปเลย เป็ นทีพ่ ง่ึ ทัง้ ในเวลาทุกข์ยากและเวลาสุข ในขณะที่
ไม่ทกุ ข์ก็จะมีความสุขอิม่ หนําสําราญใจในขณะทีท่ กุ ข์ก็สามารถทําให้ทกุ ข์หายไปได้ ไม่มี
อะไรในโลกนี้ทจ่ี ะกําจัดความทุกข์ให้หายไปจากใจได้ เงินทองเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้านก็ไม่
สามารถดับความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นได้ ไม่วา่ จะมีตาํ แหน่งสูงขนาดไหน จะเป็ นพระเจ้า
แผ่นดิน เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นอะไรก็ตาม ก็ไม่สามารถดับความ
ทุกข์ใจได้ มีแต่ความสงบเท่านัน้ ทีจ่ ะดับได้
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องสร้างกันขึ้นมา ด้วยการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง อย่างทีไ่ ด้มาบําเพ็ญมา
ปฏิบตั กิ นั ในวันนี้ เป็ นการเดินเข้าหาความสงบสุขของจิตใจ เริ่มต้นด้วยการทําบุญทํา
ทานรักษาศีล แล้วก็มาอยู่วดั มาปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ ทําจิตใจให้สงบ
บริกรรมพุทโธๆภายในใจไปเรื่อยๆ มีเวลามากน้อยเท่าไรก็ให้มงุ่ มาทางนี้ ทําแต่สง่ิ นี้
รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้พบกับความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้พบได้สมั ผัส ได้นาํ เอามาเผยแผ่สงสอนพวกเรา
ั่
ขอให้นอ้ มเอา
มาปฏิบตั ิ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่าประมาทนอนใจเพราะชีวติ เราไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
ไม่รู้วา่ พรุ่งนี้จะเป็ นอย่างไร จะมีโอกาสได้ทาํ บุญ ได้ปฏิบตั หิ รือไม่ ไม่มใี ครรู้ แต่วนั นี้มี
โอกาสแล้ว ควรรีบฉวยโอกาสนี้เสีย นํา้ ขึ้นให้รีบตัก เพราะไม่รู้วา่ นํา้ จะลดลงไปเมือ่ ไร
พอลดลงไปแล้วก็จะไม่มนี าํ้ ให้ตกั ชีวติ ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ขณะนี้เรามีเวลาทําบุญ
รักษาศีล มาอยู่วดั มาปฏิบตั ธิ รรมกันได้ ก็ให้รีบตักตวงโอกาสนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านไป
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เพราะเมือ่ หมดโอกาสแล้ว จะมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอย่างไร ก็ไม่เกิดประโยชน์
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๐

หลุดพ้นด้วยการปฏิบตั ิ
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

วันนี้เราได้ตงั้ ใจกันมาวัด เพือ่ ตักตวงประโยชน์สุข ทีพ่ ระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว
จะให้กบั เราได้ เพราะไม่มศี าสนาใดทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้ไปถึงจุดสูงสุด ให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านัน้ ทีท่ าํ ได้ เป็ นศาสนาที่
นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกสักครัง้ หนึ่ง ให้สตั ว์โลกได้พง่ึ พาอาศัย ได้ตกั ตวงประโยชน์
สุข พวกเราทีเ่ ห็นคุณค่าและการพบหายากของพระพุทธศาสนา จึงไม่ปล่อยให้โอกาสดี
งามนี้ผ่านไป โดยไม่ได้ตกั ตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนา และจากการได้มาเกิดเป็ น
มนุษย์เลย เพราะมีมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะตักตวงประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่
ได้อย่างสะดวก ถ้าเกิดเป็ นอย่างอืน่ โอกาสทีจ่ ะตักตวงประโยชน์สุขของพระพุทธศาสนา
ก็จะมีไม่มากหรือไม่มเี ลย เช่นถ้าเกิดเป็ นเดรัจฉานอย่างพวกสุนขั แมวทีถ่ ูกปล่อยไว้ใน
วัด ถึงแม้จะอยู่ในวัด อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา แต่ก็จะเป็ นลักษณะของทัพพีใน
หม้อแกง ไม่รู้วา่ ศาสนาเป็ นอย่างไร มีคุณมีประโยชน์อย่างไร อยู่ไปก็เพือ่ อาศัยอาหารที่
อยู่อาศัยไปวันหนึ่งๆเท่านัน้ เอง
แต่จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ทีส่ อนให้ชาํ ระกายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ เพือ่ ความสิ้นสุดแห่งความ
ทุกข์ สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด พวกเดรัจฉานทีไ่ ด้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็จะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์อะไร เหมือนกับพวกมนุษย์ทเ่ี กิดในเมืองพุทธ แต่ไม่สนใจ ไม่มคี วาม
เชื่อในพระพุทธศาสนา ไม่เข้าวัด ไม่ทาํ บุญทําทาน ไม่รกั ษาศีล ไม่ปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าเข้าวัดก็จะเข้าวันทีม่ หี วยออก เพือ่ หาเลขหาเบอร์ ไม่ได้เข้าเพือ่ หาประโยชน์สุขจาก
พระพุทธศาสนา เข้าเพราะความโลภโกรธหลงพาให้เข้า ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์สุขจาก
พระพุทธศาสนา อาจจะได้เลขได้เบอร์ไปแทงหวย อาจจะถูกลอตเตอรี่ แต่เมือ่
เปรียบเทียบกับสิง่ ทีจ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
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เงินทองทีไ่ ด้จากการแทงหวยแทงลอตเตอรี่ ก็เป็ นเหมือนกับก้อนหินก้อนกรวดก้อน
ทราย ไม่เหมือนกับความสุขความเจริญของจิตใจ ทีเ่ ปรียบเหมือนกับเพชรนิลจินดา
เพราะต่อให้มเี งินทองมากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าจิตใจยังไม่ได้รบั การชําระตามหลักของ
พระศาสนา จะหาความสุขไม่ได้ จะพ้นทุกข์ไม่ได้ ยิง่ มีมากเท่าไหร่ กลับยิง่ มีความทุกข์
มากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะความหลงจะหลอกให้ยดึ ให้ตดิ ให้อยากมีไปนานๆ ให้อยากอยู่
กับตนไปนานๆ ซึง่ ฝื นหลักความจริงแห่งไตรลักษณ์ คืออนิ จจังทุกขังอนัตตา ไม่มอี ะไร
ในโลกนี้จะอยู่ไปได้ตลอด โดยไม่เปลีย่ นแปลง มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการ
จากกันไปในทีส่ ุด ไม่ชา้ ก็เร็ว ไม่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริง เวลาอยู่ก็มคี วามหวงความ
ห่วงความกังวล เวลาจากกันก็อาลัยอาวรณ์เสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่
หลับ นี่คอื ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่นเงินทองเป็ นต้น นักปราชญ์เช่น
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จึงไม่หลงยึดติดกับลาภยศสรรเสริญสุข ไม่
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข แต่แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย แสวงหา
ความสุขภายในจิตใจ ด้วยการทําความดีละบาป ทําจิตใจให้สงบ ปราศจากความโลภ
ความโกรธความหลง เพือ่ ได้พบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริง
มีพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีส่ อนให้ลดให้ละให้ตดั
ไม่ให้ยดึ ไม่ให้ตดิ กับอะไรในโลกนี้
เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟ คนทีม่ คี วามหลงก็เปรียบเหมือนกับแมง
เม่า เวลาเห็นไฟก็จะบินเข้าสู่กองไฟ โดยไม่รู้วา่ มีความร้อนอยู่กบั แสงสว่าง เพราะชอบ
แสงสว่าง แต่ไม่รู้วา่ แสงสว่างมันร้อน ทีจ่ ะเผาให้ตายได้ แมงเม่าเมือ่ บินเข้ากองไฟก็จะ
ถูกไฟเผาไปหมด พวกคนทีไ่ ม่ฉลาด ทีม่ คี วามหลง ก็จะทุกข์ทรมานกับสิง่ ต่างๆทีอ่ ยาก
ได้ ทีแ่ สวงหาและยึดติดอยู่ เช่นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ ทีพ่ วกเราแสวงหากันอยากได้
กัน แล้วผลเป็ นอย่างไร ผลก็คอื ความทุกข์กงั วล วุน่ วายใจ เสียอกเสียใจอยู่ตลอดเวลา
เป็ นธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีไ่ ปหลงยึดติดอยู่ ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง มีแต่จะให้
ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จึงตัดสิง่ ต่างๆ
ออกบวชกัน ไม่อยากรํา่ รวย มีตาํ แหน่งสูงๆ ให้คนสรรเสริญเยินยอ ไม่อยากได้ความสุข
จากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็ นทุกข์มากกว่าเป็ นสุข มุง่ ชําระ
กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ด้วยการทําบุญ
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ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เจริญสมาธิและปัญญา จนจิตสะอาดหมดจด เพือ่ ความสุขที่
ประเสริฐเลิศโลกของพระนิพพาน ทีเ่ รียกว่าบรมสุข ทีพ่ ระพุทธศาสนาสามารถมอบ
ให้กบั พวกเราได้ ทีพ่ วกเราสามารถตักตวงกันได้ ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ มีวิริยะความ
อุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะตะเกียกตะกายปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่
ว่าจะยากจะลําบากอย่างไรก็ตาม จะไม่ทอ้ แท้ จะไม่ยกเลิก จะพยายามทําไปจนกว่าจะ
พบกับความสําเร็จ ควรรีบขวนขวาย เพราะมีเวลาน้อย ชีวติ ของเรามีแต่จะหมดไปหมด
ไป ทีละเล็กทีละน้อย และอาจจะหยุดไปทันทีทนั ใด เมือ่ ไหร่ก็ได้ไม่มใี ครรู้
เมือ่ ยังมีโอกาสมีเวลามีกาํ ลังกาย ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็
ควรรีบทําเสียแต่วนั นี้ อย่างทีพ่ วกเราได้มาทํากัน เพราะเห็นว่ามีเวลาน้อย ในแต่ละ
อาทิตย์ก็ตอ้ งหมดไปกับการทําภารกิจอย่างอืน่ ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ดูแลคน
นัน้ ดูแลคนนี้ แทบจะไม่มเี วลาดูแลจิตใจของตนเลย พอมีเวลาว่างเช่นวันเสาร์วนั อาทิตย์
ก็ตอ้ งเข้าวัด ต้องรีบมาบําเพ็ญ รีบมาปฏิบตั ิ เพราะไม่มใี ครจะทําแทนเราได้ เราต้องทํา
เอง ทําแล้วก็จะได้มากกว่าทีเ่ สียไป สิง่ ทีเ่ สียก็คอื เวลา เช่นเสียเวลาหลับนอน อย่างวันนี้
วันเสาร์วนั อาทิตย์ โดยปกติถา้ ไม่ตอ้ งไปทํางานจะตื่นสัก ๙ โมง ๑๐ โมงก็ทาํ ได้ มีคน
หลายคนทํากัน แต่พวกเรากลับยอมเสียเวลาหลับนอน ตื่นแต่เช้าเพือ่ มาวัด มาทําบุญทํา
ทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะเห็นคุณค่าของเวลาและคุณค่าของพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า
จึงไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้รบั ประโยชน์จากเวลาและจาก
พระพุทธศาสนา สิง่ ทีเ่ ราควรทําอยู่เรื่อยๆ ก็คอื ทานศีล ภาวนา ทานคือการให้ เสียสละ
สิง่ ทีไ่ ม่มจี าํ เป็ น ส่วนทีเ่ หลือ ส่วนทีเ่ กิน ไม่มคี วามจําเป็ นต่อการดูแลรักษาชีวติ ของเรา
ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเอามาทําบุญทําทาน ก็จะสร้างความอิม่ เอิบใจ
สร้างความสุข เป็ นการสะสมทรัพย์ภายในทีจ่ ะรอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้า จะมีเงินทอง
รอเราอยู่ มีฐานะดีกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในชาติน้ ี แต่ถา้ ไม่ทาํ บุญทําทานเลย เมือ่ ตายไปแล้ว จะ
ไม่มอี ะไรรอเราอยู่ เพราะการทําบุญทําทานเป็ นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร
บุญ เมือ่ ทําแล้วบุญไม่สูญหายไปไหน จะรอเราอยู่ข ้างหน้า เวลามีความจําเป็ น บุญก็จะ
มาสนับสนุน มาดูแลเรา เหมือนกับเงินในธนาคาร เมือ่ มีความจําเป็ นต้องใช้ ก็ไปเบิกเอา
มาใช้ได้ เวลาทําบุญ เราจึงมีแต่ได้ ไม่เสียอะไร
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จะไม่เสียอะไรจากการไม่ได้หลับนอน ไม่ได้ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ เพราะการหลับ
นอนกับการเทีย่ วไม่ได้ให้อะไรกับจิตใจ มีแต่จะทําให้จติ ใจอ่อนแอลง มีความอยากมาก
ขึ้น จะอยู่ไม่เป็ นสุข ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกาย ไปทําตามความอยากต่างๆ ยิง่ ทํามาก
เท่าไหร่ก็ยง่ิ เพิม่ ความอยากให้มมี ากยิง่ ขึ้น ก็ตอ้ งตะเกียกตะกายมากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จน
อยู่เฉยๆไม่ได้เลย เพราะจะเบือ่ หน่าย เศร้าสร้อยหงอยเหงา ไม่มคี วามสุข ทัง้ ๆทีไ่ ม่มี
อะไรจะสุขเท่ากับการอยู่เฉยๆ เพราะไม่ตอ้ งไปลําบากลําบนกับอะไร เวลามีความอยาก
จะต้องไปลําบากลําบน ออกจากบ้านก็ตอ้ งหาเสื้อผ้าใส่ อาบนํา้ อาบท่าแต่งตัว หาเงินทอง
ติดตัวไปด้วย ต้องไปเสีย่ งกับภัยต่างๆ เสีย่ งกับโจรผู ้ร้าย เสีย่ งกับอุบตั เิ หตุ ต้องไป
แก่งแย่งกับผูอ้ น่ื เวลาขึ้นรถก็ตอ้ งแย่งกันขึ้น เวลาขับรถก็เบียดกันแย่งกัน ไม่มคี วามสุข
เลย สูอ้ ยู่ทบ่ี า้ นเฉยๆไม่ได้ แสนจะสบาย เพราะไม่รู้จกั ทําใจให้สงบให้น่งิ ปล่อยให้ไหล
ไปตามความอยาก จนทําให้การอยู่เฉยๆในบ้านเป็ นความทรมานใจไป แต่ถา้ ได้ทาํ บุญทํา
ทานอยู่เรื่อยๆ ได้รกั ษาศีล ได้ปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตใจให้สงบ จะสามารถอยู่บา้ นเฉยๆได้
ไม่วนุ่ วายไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร เพราะการทําบุญทําทาน รักษา
ศีล การภาวนา เป็ นการทําจิตใจให้สงบนิ่งนัน่ เอง ไม่ให้ตะเกียกตะกายอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่
นี้ อยากเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากจะพบกับคนนัน้ พบกับคนนี้ จะมีนอ้ ยลงไป
ตามลําดับแห่งการปฏิบตั ิ จนไม่มคี วามอยากหลงเหลืออยู่เลย เมือ่ ไม่มคี วามอยากแล้ว
อยู่ทไ่ี หนก็แสนจะสบาย ไม่มอี ะไรก็ไม่เป็ นไร ไม่เดือดร้อนอะไร แม้แต่ไม่มรี ่างกายก็ไม่
เดือดร้อนอะไร
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ถึงแม้ร่างกายของท่านจะแตกดับไปแล้ว แต่ใจของท่านก็ยงั
เป็ นเหมือนเดิม ไม่หวิ ไม่อยากไม่ตอ้ งการอะไร ไม่มรี ่างกายก็อยู่ได้ ในขณะทีม่ รี ่างกายก็
ไม่ยดึ ไม่ตดิ จะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้ จะแก่กร็ บั ได้ จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็รบั ได้ จะตายก็รบั ได้
เพราะใจไม่มคี วามอยากอะไรกับร่างกาย กับอะไรทัง้ ปวง ใจได้ตดั ความอยากไป
หมดแล้วกับทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ใจเป็ นธรรมชาติทแ่ี ปลก สามารถอยู่ตามลําพังได้
โดยไม่ตอ้ งมีอะไร เหตุทพ่ี วกเราต้องไขว่คว้าหาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้ หาคนนัน้ หาคนนี้มา เพราะ
ความหลงนัน่ เอง เมือ่ เกิดความหลงก็คดิ ว่าถ้าได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา ได้คนนัน้ คนนี้มา จะทํา
ให้มคี วามสุข ก็ไปแสวงหากัน หาสิง่ นัน้ มาหาคนนัน้ มา แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั สิง่ นัน้ ต้อง
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มาทุกข์กบั คนนัน้ แต่ก็ยงั ไม่เคยเห็นโทษ กลับไปหาเพิม่ ขึ้นอีก หาเพิม่ ไปเรื่อยๆ ทุกครัง้
ทีม่ คี วามอยากได้อะไร ก็ตอ้ งไปทําตาม ไม่เคยพิจารณาเลยว่า ได้อะไรมาก็มากแล้ว แต่
ก็ยงั ไม่เคยพบกับความพอสักที ไม่ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงสักที ไม่เคยคิดอย่างนี้
เพราะอํานาจของความหลงไม่เปิ ดโอกาสให้คิด ต้องได้เจอกับพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ถึง
จะได้ยนิ ได้ฟงั ถึงผลเสียของความอยาก ของการมีสง่ิ ต่างๆ ของการยึดติดกับสิง่ ต่างๆ
ว่าเป็ นเหตุสร้างความทุกข์ให้กบั ใจอยู่ตลอดเวลา เมือ่ ทราบแล้ว และเห็นพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่มคี วามอยาก และมี
ความสุขอย่างยิง่ ด้วย ก็จะทําให้เกิดศรัทธาความเชื่อ ฉันทะความพอใจ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
ก็จะได้สมั ผัสกับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ การได้ยนิ ได้ฟงั อย่างเดียวไม่เพียงพอ ฟังแล้ว
ไม่นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ก็เหมือนกับการเห็นอาหาร แต่ไม่ได้รบั ประทาน ต่อให้มองดูอาหารไป
จนวันตาย ก็จะไม่รู้วา่ รสชาติของอาหารเป็ นอย่างไร จะไม่ได้รบั ความอิม่ จากอาหาร จะ
อิม่ ได้จะรู้วา่ รสชาติของอาหารเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งรับประทาน
ฉันใดถ้าอยากจะรู้วา่ บรมสุข ปรมังสุขงั ของพระนิพพานเป็ นอย่างไร ถ้าอยากจะรู้วา่ การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ต้องทําบุญทําทาน อย่าไป
เสียดายเงินทองทีม่ เี กินความจําเป็ น ถ้าไม่ตอ้ งอาศัยเงินทองส่วนนัน้ แล้ว ก็นาํ เอาไป
ทําบุญทําทานเสีย จะได้ความอิม่ เอิบใจ ความสุขใจ แล้วก็รกั ษาศีล ไม่เบียดเบียนผู อ้ น่ื
ไม่วา่ จะทําอะไรจะพูดอะไร จะให้อยู่ในกรอบของศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์
ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา จิตใจจะได้เย็นสบาย เพราะ
เวลาทําผิดศีลผิดธรรม จิตใจจะว้าวุน่ ขุน่ มัวกังวล เพราะเวลาไปสร้างความทุกข์ความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ย่อมมีผลกลับมาสู่ใจของเรา จะเดือดร้อนวุน่ วายกังวล กลัว
จะต้องใช้โทษทีไ่ ปทําเอาไว้ แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ อะไรผิด ใจก็จะเย็นสบาย ถ้าได้ทาํ จิตใจให้
สงบด้วยการนัง่ ทําสมาธิ ก็ยง่ิ มีความสุขสบายมากยิง่ ขึ้น ด้วยการกําหนดจิตให้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออกก็ดี อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆก็ดี อยู่กบั การสวดมนต์ก็ดี ควบคุมจิต
ด้วยสติ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอืน่ ให้อยู่กบั บทสวดมนต์ ให้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆ หรือ
อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ถ้าสามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะสงบลง จะ
รวมตัวลง จะขาดจากอารมณ์ต่างๆ ขาดจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จะทําให้จติ เบา
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สบาย มีปีตมิ คี วามสุข มีความพอ มีความอิม่ ถ้าได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้แล้ว จะเห็น
ว่าไม่มคี วามสุขอย่างอืน่ ในโลกนี้ จะดีเท่ากับความสุขแบบนี้เลย เมือ่ ก่อนนี้มกี อ้ นกรวด
ก้อนอิฐ ก็คิดว่าเป็ นของวิเศษ แต่พอได้เจอกับเพชรนิลจินดาเข้า ก็จะเห็นว่าไม่มคี ุณค่า
อะไร ฉันใดถ้าได้พบกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจแล้ว จะไม่สนใจกับ
ความสุขทีไ่ ด้จากลาภยศสรรเสริญสุขเลย จะสามารถตัดความสุขเหล่านี้ออกไปจากใจได้
จะพุ่งไปสู่ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ จะปฏิบตั ธิ รรมมากยิง่ ๆขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้บวช
ถ้าไม่ได้บวชก็ปฏิบตั แิ บบนักบวชไป จนบรรลุถงึ ธรรมขัน้ สูงสุด
เพราะธรรมขัน้ สูงสุดและธรรมขัน้ ต่างๆ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การบวชหรือไม่บวช แต่อยู่กบั
การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ถ้าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ แต่ไม่ได้บวช ก็สามารถบรรลุธรรมได้ ถ้า
บวชแต่ไม่ได้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ไม่ได้อยู่ทบ่ี วชหรือไม่ เป็ น
หญิงหรือเป็ นชาย เป็ นเด็กหรือเป็ นผูใ้ หญ่ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถ้าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั เิ พือ่
การหลุดพ้นจากความทุกข์ ปฏิบตั ชิ อบ ก็จะสามารถบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆได้อย่างแน่นอน
อยู่ทต่ี รงนี้ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้ การทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบได้ ก็ตอ้ งได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนเสียก่อน
เพราะไม่เช่นนัน้ จะไม่รู้วา่ การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเป็ นอย่างไร
ดังนัน้ ในเบื้องต้นจึงต้องให้ความสนใจต่อการศึกษา การได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงตรัสไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรม
ตามกาลตามเวลาเป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ ตามกาลตามเวลาคือ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง
สักครัง้ หนึ่งเป็ นอย่างตํา่ เพราะอาทิตย์หนึ่งจะมีวนั พระหนึ่งครัง้ ในสมัยปัจจุบนั เนื่องจาก
วันพระไม่ตรงกับวันหยุดทํางาน ก็ตอ้ งเปลีย่ นวันพระมาเป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์แทน เพือ่
จะได้มาวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําบุญรักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมพร้อมกันไปด้วย ถ้าไม่สามารถ
มาวัดได้ ก็สามารถฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีบ่ า้ นได้ มีเทปธรรมะก็เปิ ดฟังได้ มีหนังสือธรรมะก็
เปิ ดฟังได้ มีวทิ ยุก็เปิ ดฟังได้
ถ้าไม่สนใจต่อให้มอี ยู่มากน้อยเพียงไร ก็จะไม่ได้ฟงั ไม่ได้อ่าน เพราะใจจะถูกความหลง
หลอกให้ไปดูไปฟังเรื่องอืน่ กัน ไปดูหนัง ฟังเพลง ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ไปเทีย่ วทีน่ ่กี นั จนหา
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เวลาเข้าวัดไม่ได้ หาเวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมไม่ได้ เราจึงต้องบังคับตัวเราเหมือนกับบังคับ
ให้กนิ ยา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งฝื นกินยาให้ได้ ถึงแม้จะไม่ชอบกิน เพราะรู้วา่ ถ้าไม่กนิ
ยาโรคจะไม่หาย ฉันใดธรรมะก็เป็ นยาเหมือนกัน เป็ นธรรมโอสถ ทีเ่ ราต้องฝื นต้อง
บังคับใจให้กนิ ให้ได้ เมือ่ ถึงเวลาต้องกินยาก็ตอ้ งกินยา เวลาหมอสังให้
่ รบั ประทานวันละ
กี่ครัง้ กี่เวลา ก็ตอ้ งทําตามคําสัง่ พระพุทธเจ้าก็ทรงสังให้
่ พวกเราฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
อย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยทีส่ ุดอย่างตํา่ ทีส่ ุดก็ตอ้ งอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ยิง่ มากเท่าไหร่ยง่ิ ดี
ยิง่ ได้ฟงั มากยิง่ มีประโยชน์มาก เพราะจะทําให้เข้าใจลึกซึ้งเข้าไป จะทําให้เกิดศรัทธา
เกิดความยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ าม จึงควรให้ความสนใจ ให้เวลากับพระพุทธศาสนา เพราะ
เป็ นการให้ความสุขความเจริญกับจิตใจ ทีไ่ ม่มอี ะไรจะให้ได้ นอกจากพระพุทธศาสนา
เท่านัน้ ควรรีบตักตวง เพราะเมือ่ ตายไปแล้ว ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี อาจจะไม่ได้
พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ จะไม่รู้วา่ เมือ่ ไหร่จะได้พบอีก จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้
ผ่านไป โดยไม่ได้ตกั ตวงประโยชน์เท่าทีจ่ ะทํากันได้ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา
จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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