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กณัฑท์ี่ ๓๐๑ 

ธรรมไม่ไดอ้ยู่ที่อนิเดีย 
๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

พระพทุธศาสนาเป็นคาํสอนอนัประเสริฐ ของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ องคป์ระกอบ

สาํคญัของพระพทุธศาสนา หรือหวัใจของพระพทุธศาสนาก็คอื พระรตันตรยั พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์ ความเป็นมาของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ก็ไมไ่ดเ้กดิขึ้นมา

พรอ้มๆกนั การเกดิขึ้นของพระรตันตรยั มพีระพทุธรตันะเป็นองคแ์รกทีอ่บุตัขิ ึ้นมาก่อน 

เกดิขึ้นจากการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ ซึง่เดมิททีรงเป็นเจา้ชายสทิธตัถะราชกมุาร 

หลงัจากมพีระชนมายุ ๒๙ พรรษา ก็ทรงเสดจ็ออกผนวชและทรงบาํเพญ็เพยีรอยู ่๖ ปี

ดว้ยกนั จนถงึวนัเพญ็เดอืน ๖ ก็ไดท้รงตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ ทรงหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึปรากฏเป็นพระพทุธรตันะ

ขึ้นมา แต่เป็นพระพทุธรตันะทีย่งัไมไ่ดป้ระกาศพระธรรมใหส้ตัวโ์ลกไดรู้จ้กั ยงัอยู่ใน

พระทยัของพระพทุธเจา้อกีประมาณ ๒ เดอืน จนถงึวนัเพญ็เดอืน ๘ วนัอาสาฬหบูชา ที่

พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะ จงึไดป้รากฏขึ้นมา คอืพระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศพระ

ธรรมคาํสอนเป็นครัง้แรกในวนันัน้ แก่พระปญัจวคัคยีท์ีม่อียู ่ ๕ รูปดว้ยกนั หลงัจากที่

ไดท้รงแสดงธรรม หน่ึงในพระปญัจวคัคยี ์ คอื พระอญัญาโกณฑญัญะ ก็ไดบ้รรลเุป็น

พระโสดาบนั มดีวงตาเหน็ธรรม เป็นพระอริยสงฆอ์งคแ์รก วนันัน้จงึปรากฏมพีระ

รตันตรยัพรอ้มบรบูิรณ์ มพีระพทุธรตันะ พระธรรมรตันะ และพระสงัฆรตันะ ถา้ไมม่ี

พระรตันะท ัง้ ๓ องคน้ี์แลว้ ก็จะไมม่พีระพทุธศาสนา ถงึแมพ้ระพทุธเจา้จะไดท้รงตรสัรู ้

พระสมัมาสมัโพธิญาณก็ตาม แต่ถา้ไมท่รงประกาศพระธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก ก็จะ

ไมม่กีารปรากฏขึ้นมา ของพระธรรมรตันะและพระสงัฆรตันะ เมือ่ไมม่พีระรตันตรยัครบ

ท ัง้ ๓ องค ์พระพทุธศาสนาก็จะไมป่รากฏขึ้นมาในโลกน้ีได ้เหมอืนทีป่รากฏอยู่ทกุวนัน้ี  
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เพราะการจะมพีระพทุธศาสนาได ้ ตอ้งมพีระรตันตรยัครบท ัง้ ๓ องคด์ว้ยกนั มี

พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูพ้ระธรรมเป็นองคแ์รก แลว้นาํพระธรรมทีไ่ดท้รงตรสัรู ้ มาส ัง่

สอนใหก้บัสตัวโ์ลก เมือ่ผูฟ้งัมจีติศรทัธานอ้มเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะบรรลเุป็นพระอริยสงฆ์

เป็นข ัน้ๆไป ซึง่มอียู่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนัคอื ๑. พระโสดาบนั ๒. พระสกทิาคามี ๓. พระ

อนาคามี ๔. พระอรหนัต ์พระอริยสงฆเ์ป็นไดท้ ัง้เพศหญงิและเพศชาย ท ัง้นกับวชและ

ฆราวาส เพราะพระอริยสงฆไ์มไ่ดห้มายถงึ ผูท้ีบ่วชนุ่งห่มเหลอืงโกนศีรษะ แต่เป็นผูท้ี่

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีเ่รียกวา่สปุฏิปนัโน อชุุปฏิปนัโน ญายปฏิปนัโน สามีจปิฏิปนัโน 

ผูใ้ดก็ตามไมว่า่จะเป็นชายหรือหญงิ ฆราวาสหรือนกับวช เดก็หรือผูใ้หญ่ ถา้มสีตปิญัญา 

ความพากเพยีร ความสามารถ ทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้

ครบถว้นบริบูรณ์ ก็จะสามารถบรรลเุป็นพระอริยสงฆไ์ดด้ว้ยกนัท ัง้นัน้ เป็นสงัฆรตันะได ้

ในสมยัพระพทุธกาลจงึมพีระอริยะอยู่ทกุเพศทกุวยั นกับวชก็ม ีฆราวาสก็ม ีสามเณรก็ม ี

เพราะจติใจไมไ่ดม้อีายุเหมอืนกบัร่างกาย จติใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย เมือ่ไดบ้าํเพญ็บญุบารมี

สะสมบญุบารม ี เวลาตายจากชาตน้ีิไปเกดิชาตหินา้ บญุบารมต่ีางๆทีไ่ดส้ะสมไว ้ ก็ไม่ได ้

สูญหายไปไหน แต่ตดิไปกบัใจ ถา้ไดส้ะสมบญุบารมไีวม้าก สะสมปญัญาไวม้าก เวลาไป

เกดิชาตต่ิอไป ก็จะมบีารมมีาก มปีญัญามาก บางคนเป็นเพยีงเดก็ แต่หลงัจากทีไ่ดย้นิ

ไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ กส็ามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ เพราะใจได ้

สะสมปญัญาบารม ี และบารมอีย่างอืน่มาอย่างมากมาย พรอ้มทีจ่ะแสดงผล คอืพรอ้มที่

จะเป็นพระอริยบคุคลนัน่เอง  

พระอริยสงฆจ์งึไมเ่ป็นเฉพาะนกับวช ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัใคร แต่อยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ๔ ประการ

ทีท่รงตรสัไวก้็คอื สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัดิ ี

ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุข ์ ปฏบิตัถิูกตอ้งตามหลกัพระธรรมคาํ

สอน ถา้ปฏบิตัอิย่างน้ีแลว้ก็จะสามารถบรรลเุป็นพระอริยสงฆไ์ด ้ ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา 

ไมไ่ดห้มายความวา่จะบรรลไุดเ้พยีงแต่ในสมยั ทีม่พีระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนอยู่เท่านัน้ ใน

สมยัน้ีก็สามารถบรรลไุด ้ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเวลา ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัสถานที ่ ไมจ่าํเป็นตอ้งไป

ประเทศอนิเดยี เพือ่บรรลธุรรม เพราะธรรมไมไ่ดอ้ยู่ทีป่ระเทศอนิเดยี ธรรมอยู่ทีผู่ส้ ัง่

สอน ทีไ่หนมกีารส ัง่สอนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้มผูีฟ้งัทีม่จีติศรทัธานอ้ม
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เอาไปปฏบิตั ิ ก็จะสามารถบรรลธุรรมไดอ้ย่างแน่นอน น่ีคอืพระรตันตรยั ทีพ่วกเรา

ท ัง้หลายยดึเป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ คอืพระพทุธรตันะ พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะ 

พระพทุธรตันะก็ไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพานไปแลว้ มอีงคพ์ระปฏมิาเป็นองคแ์ทน ใหเ้รา

ไดก้ราบไหวบู้ชา แต่เรายงัมพีระธรรมรตันะ คอืมพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มี

พระสงัฆรตันะ คอืพระอริยสงฆ ์ พระสุปฏปินัโน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทาํหนา้ทีส่บืทอด

พระศาสนาแทนพระพทุธเจา้ เป็นผูไ้ดศึ้กษาและปฏบิตัธิรรมจนบรรลเุป็นพระอริยบคุคล

ข ัน้ต่างๆ แลว้ก็นาํเอาสิง่ทีต่นไดบ้รรลไุดรู้ม้าส ัง่สอนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป เราจงึยงัไมข่าด

พระรตันตรยั เรายงัมพีระธรรมรตันะและพระสงัฆรตันะเป็นผูท้าํหนา้ทีแ่ทนพระพทุธ

รตันะ  

ความจริงแลว้พระรตันตรยัไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน แต่อยู่ทีใ่จของผูป้ฏบิตั ิ ผูท้ีส่ามารถปฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ จนมดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ก็จะมพีระพทุธ

รตันะ พระธรรมรตันะ และพระสงัฆรตันะปรากฏขึ้นในจติใจของตน เพราะพระพทุธเจา้

ทรงตรสัไวว้า่ ผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบจนมดีวงตาเหน็ธรรม คอืผูเ้หน็เราตถาคต ถา้

ปฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอริยสงฆ ์ มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ก็จะเหน็พระพทุธเจา้ในใจของ

ตน จะรูว้า่พระพทุธเจา้เป็นอย่างไร จะรูว้า่พระธรรมเป็นอย่างไร จะรูว้า่พระสงฆเ์ป็น

อย่างไร เพราะเมือ่มดีวงตาเหน็ธรรม ก็ย่อมเหน็ธรรมอนัประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ตรสัรูเ้หน็ และจะเหน็พระพทุธเจา้ดว้ย เพราะพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรมผู ้

นัน้เหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็ตถาคตผูน้ ัน้เหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็พระพทุธเจา้เหน็ธรรมได ้ก็

คอืพระอริยสงฆน์ัน่เอง ดงันัน้ผูน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ จน

มดีวงตาเหน็ธรรม กจ็ะมพีระพทุธรตันะ พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะอยู่ภายในใจ

ของตนมทีีพ่ึง่ทีท่าํใหต้นหลดุพน้จากความทกุข ์ ไมต่อ้งทกุขก์บัเรื่องต่างๆอกีต่อไป 

เหมอืนกบัปถุชุนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน ทีย่งัทกุข ์ ยงักงัวล ยงัวุน่วาย ยงัเศรา้โศก

เสยีใจกบัเรื่องต่างๆ ทีส่มัผสัพบเหน็ เวลาสูญเสยีสิง่ทีร่กั ก็เศรา้โศกเสยีใจ เวลาทีย่งัไม่

สูญเสยี ก็มคีวามกงัวลห่วงใย เพราะไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ไมม่ปีญัญา มคีวามมดืบอด

ครอบงาํอยู่ จงึทาํใหไ้มเ่หน็ไตรลกัษณ์ คอืคุณลกัษณะทีม่อียู่ในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะ

เป็นบคุคลหรือเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ ลว้นมไีตรลกัษณ์ท ัง้นัน้คอื  
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๑. ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมจ่รีงัถาวร มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ๒. เป็นทกุขถ์า้ไป

หลงยดึตดิไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆ ไมเ่ป็นไป

ตามความอยาก ตามความตอ้งการของใครท ัง้สิ้นแต่เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั มเีหตใุห ้

เกดิก็เกดิ เมือ่เหตใุหอ้ยู่ไมม่กี็ดบัไป เหมอืนกบัไฟถา้เอาฟืนใส่เขา้ไปในกองไฟเรื่อยๆ 

ไฟก็จะตดิอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมใ่ส่ฟืนเขา้ไป เมือ่ฟืนทีม่อียู่ในกองไฟถูกเผาไหมห้มดไป ไฟก็

ตอ้งดบัไป น้ีคอืเหตแุละผล ฉนัใดสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีม่ปีรากฏขึ้นมาใหเ้หน็ ใหไ้ดส้มัผสั 

ใหม้ไีวค้รอบครอง ก็เป็นเช่นนัน้ เมือ่มเีหตปุจัจยัทาํใหป้รากฏขึ้นมาใหอ้ยู่ก็จะอยู่ เมือ่

เหตทุีท่าํใหอ้ยู่หมดไปแลว้ก็จะไมอ่ยู ่ เช่นตายไปเป็นตน้ คนเราทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้ง

ตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ ถา้ไปหลงไปยดึไปตดิ อยากจะใหอ้ยู่ไปเรื่อยๆ ไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่ายก็

จะตอ้งทกุข ์ จะตอ้งวุน่วายใจ น้ีคอืลกัษณะที ่ ๒ คอืความทกุขท์ีม่อียู่ในทกุสิง่ทกุอย่าง 

ประการที ่ ๓ ก็คอืไมม่ตีวัตนในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นสิง่ของวตัถตุ่างๆหรือบคุคล 

เช่นสตัวห์รือมนุษยก์็ไมม่ตีวัตนเช่นเดยีวกนั แต่ใจทีไ่มม่ปีญัญา ทีย่งัมคีวามหลง

ครอบงาํอยู่ จะเหน็วา่ร่างกายเป็นตวัเป็นตน เป็นตวัเรา เป็นของเรา แต่ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็

ธรรม มปีญัญา เช่นพระพทุธเจา้ จะเหน็วา่ไมเ่ป็นตวัเป็นตน เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลม

ไฟเท่านัน้เอง ทีเ่กดิขึ้นจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป อาหารก็เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ 

เช่นขา้วก็ตอ้งมดีนิมนีํา้มลีมมไีฟถงึจะเจริญเตบิโตได ้ตน้ไมผ้กัผลไมต่้างๆก็เช่นเดยีวกนั 

ส่วนสตัวต่์างๆ เช่นปูปลาหมวูวัควายก็ตอ้งกนิผกักนิขา้ว ถงึจะเป็นรูปเป็นร่างได ้ ก็มา

จากดนินํา้ลมไฟเช่นเดยีวกนั เมือ่ร่างกายรบัประทานอาหารผกัผลไมเ้น้ือสตัวต่์างๆเขา้ไป 

ก็เปลีย่นเป็นผมเป็นขนเป็นเลบ็เป็นฟนัเป็นหนงัเป็นเน้ือเป็นเอน็เป็นกระดูกฯลฯ แลว้ก็

อยู่ไประยะหน่ึง เมือ่ถงึเวลาทีไ่มส่ามารถอยู่ต่อไปได ้แตกสามคัคกีนั ธาตทุ ัง้ ๔ ไมย่อม

อยู่ร่วมกนัแลว้ ก็จะแยกออกจากกนั  

ร่างกายก็ไมส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ ก็กลายเป็นร่างของคนตายไป ทิ้งเอาไวน้ํา้ก็จะไหล

ออกมา ลมก็จะไหลออกมา ไฟก็จะไหลออกมา จนเหลอืแต่หนงัหุม้กระดูก เหีย่วแหง้

กลายเป็นดนิไปในทีสุ่ด น้ีคอืความหมายของคาํวา่อนตัตา ไมม่ตีวัตนในสิง่ต่างๆ ในวตัถุ

ต่างๆ ทีเ่ราก็รูเ้ราก็เหน็วา่ไมม่ตีวัตน ฉนัใดร่างกายเราก็เป็นอย่างนัน้ เหมอืนกบัตน้ไมต้น้

หน่ึง ไมม่ตีวัตนเช่นเดยีวกนั มใีจมาครอบครองเป็นเจา้ของเท่านัน้ แลว้ก็ส ัง่ใหร่้างกาย
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ทาํอะไรต่างๆ มคีวามหลงพาใหค้ดิวา่ร่างกายเป็นตวัตน เป็นตวัเรา เป็นของเรา เมือ่มี

ความคดิอย่างน้ีก็มคีวามยดึตดิ มอีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ แลว้ก็มคีวามอยาก อยาก

ใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ โดยไมค่าํนึงถงึความจริง วา่ร่างกายเป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ทีย่ง 

อยู่ไปตลอดไมไ่ด ้ เมือ่เกดิความอยากก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะไมส่ามารถทาํให ้

ร่างกายอยู่ไปไดต้ลอด น้ีคอืไตรลกัษณ์ทีม่อียู่ในทกุสิง่ทกุอย่าง เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์ เป็นอนตัตา ไมม่ตีวัตน ถา้นอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ

พจิารณาใหเ้หน็ตลอดเวลา วา่ไมม่อีะไรทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่อีะไรใหค้วามสุขกบัเราได ้

เพราะทกุสิง่ทกุอย่างเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของเรา 

ก็จะปลอ่ยวางได ้ จติกจ็ะมแีต่ความสุข หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง เพราะเมือ่ปลอ่ย

วางแลว้ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ไม่เสยีอกเสยีใจ ไมท่กุขวุ์น่วายใจกบัสิ่งที่

ไดป้ลอ่ยวางแลว้ แต่สิง่ทีย่งัไมไ่ดป้ลอ่ยวาง ทีย่งัยดึยงัตดิ ยงัหลง ยงัคดิวา่เป็นของเรา 

เป็นตวัเรา ใหค้วามสุขกบัเรา ก็จะตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ เวลาเปลีย่นแปลงไป เช่นเวลา

ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมาหรือใกลจ้ะตาย ถา้ยงัไมไ่ดป้ลอ่ยวาง ก็จะตอ้งทกุขวุ์น่วายใจ

เป็นอย่างมาก แต่ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้จะรูส้กึเฉยๆ เป็นเหมอืนร่างกายของคนอืน่ ทีเ่วลา

เป็นอะไรเราจะไมท่กุขไ์มวุ่น่วายใจดว้ย เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดินัน่เอง  

แต่ถา้ไปยดึไปตดิ เช่นร่างกายของสามขีองภรรยา ของพ่อของแมข่องลูก ถา้ไปยดึตดิก็

อยากใหเ้ขาอยู่นานๆ เวลาเขาเป็นอะไรไป เราก็จะวุน่วายใจ ปญัหาของเราจงึอยู่ทีค่วาม

หลงน่ีเอง ไมรู่ว้า่ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นเหมอืนตน้ไมต้น้หน่ึง อยู่ไปไม่ได ้

ตลอด อยู่ไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ก็จะตอ้งแตกดบัไป คนทีรู่อ้ย่างน้ีเป็นผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม 

เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่าง มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไปเป็นธรรมดา ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน 

เป็นเรา เป็นของเรา จติเป็นเพยีงผูค้รอบครอง แลว้ก็ไปหลงวา่เป็นตวัเรา เป็นของเรา 

เป็นสิง่ทีใ่หค้วามทกุขก์บัเรา ถา้ไปยดึไปตดิ ไมป่ลอ่ยวาง แต่คนทีเ่หน็ดว้ยปญัญาจะ

ปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เมือ่ถงึเวลาแก่

ก็ยอมรบัความจริงวา่เป็นธรรมดา เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ยอมรบัวา่เป็นธรรมดา เวลาตายก็

ยอมรบัความจริงวา่จะตอ้งตาย จะรูส้กึเฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะมองเหน็ร่างกายน้ี

เหมอืนกบัร่างกายของคนอืน่ ร่างกายของคนอืน่เวลาเป็นอะไรไปเราไมเ่ดอืดรอ้นฉนัใด 
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ร่างกายน้ีเรากจ็ะไมเ่ดอืดรอ้นเช่นเดยีวกนั เพราะมองเหน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ ไมจ่รีงัถาวร 

ไมใ่ช่ตวัตน ไม่ใช่เรา ไมใ่ช่ของเรา ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เพราะถา้ไปอยากก็จะเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา เมือ่เหน็อย่างน้ีแลว้ก็ตอ้งปลอ่ย เพราะปลอ่ยแลว้จะไดไ้มท่กุขน์ ัน่เอง ถา้ไม่

ปลอ่ยจะทกุขจ์ะทรมานจติใจ ไมม่ใีครจะช่วยดบัทกุขท์ีม่อียู่ในใจของเราได ้ นอกจากตวั

เราเองเท่านัน้ คอื เราตอ้งปลอ่ยวางใหไ้ด ้พยายามมองร่างกายของเราเหมอืนกบัร่างกาย

ของคนอืน่ จะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป ถา้ดูแลรกัษาไดก้็ดูแลไป รกัษาไป แต่ถา้ถงึเวลาที่

ทาํอะไรไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไป  

เพราะคนเราทกุคนไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายดว้ยกนั ต่างกนัตรงทีว่า่ จะแก่

จะเจ็บจะตายอย่างมคีวามทกุขม์ากหรือไมม่คีวามทกุขเ์ลย เราสามารถเลอืกได ้ จะทกุข ์

กบัร่างกายก็ได ้ จะไมท่กุขก์็ได ้ ถา้ไมอ่ยากทกุขก์็ตอ้งคอยสอนใจใหป้ลอ่ย เตอืนสติอยู่

เรื่อยๆวา่เดีย๋วเราตอ้งแก่แลว้นะ เดีย๋วเราตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้นะ เดีย๋วเราตอ้งตาย

แลว้นะ คอยเตอืนคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ แลว้จะไมก่ลา้ไปยดึไปถอืวา่เป็นตวัเราเป็นของ

เรา จะไมก่ลา้ไปอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย เมือ่ไม่มคีวามอยาก ไมม่คีวาม

หลง ไมม่อีปุาทานแลว้ เวลาร่างกายเป็นอะไรไป เราจะรูส้กึเฉยๆ รบัรองได ้พวกเราทกุ

คนสามารถทาํกนัได ้ ถา้หม ัน่คดิหม ัน่พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมพ่จิารณาความหลงกจ็ะ

ครอบงาํจติใจ ความอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไม่ตายก็จะครอบงาํจติใจ ความยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่

เป็นตวัเราของเราก็จะเขา้ครอบงาํจติใจ เวลาเกดิความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็จะ

รอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ วุน่วายใจ น้ีคอืสิง่ทีพ่วกเราตอ้งทาํกนัเอง ไมม่ใีครทาํให ้

เราได ้ พระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวกเป็นเพยีงผูช้ี้ทางเทา่นัน้ เป็นผูบ้อกวธิีแกค้วาม

ทกุขใ์หก้บัเรา เพือ่เราจะไดอ้ยู่ในโลกน้ีอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมต่อ้งทกุข ์ไมต่อ้งวุน่วายกบั

เรื่องราวต่างๆ ถา้รูจ้กัปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ มไีวใ้ช ้

ประโยชน ์มไีวดู้แลรกัษา แต่ไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ยดึตดิ อยากใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด อย่างวนัน้ี

ญาตโิยมก็ไดม้าฝึกปลอ่ยวางกนั มาปลอ่ยวางเวลาอนัมค่ีา ปลอ่ยวางเงนิทอง เอาเงนิ

ทองไปซื้อขา้วของมาถวายพระ ญาตโิยมก็ไมรู่ส้กึเสยีอกเสยีใจ เสยีดายเงนิทองทีเ่สยีไป 

เพราะปลอ่ยวางเงนิทองกอ้นนัน้แลว้ ถา้ยงัไมไ่ดป้ลอ่ยวาง ยงัหวงเงนิกอ้นนัน้อยู่ ก็จะไม่

สามารถเอาไปซื้อขา้วซื้อของมาถวายพระได ้ 
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ถา้ฝึกปลอ่ยวางอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปถา้มขีโมยมาลกัเงนิลกัทองของเราไป เราจะ

ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมเ่สยีดาย กลบัคดิวา่เป็นเหมอืนไดท้าํบญุไปในตวั เพราะใครเอาไป

ก็ไดร้บัประโยชนม์คีวามสุข เราก็มคีวามพอใจ เพราะชอบทาํบญุเป็นปกตอิยู่แลว้ ไมย่ดึ

ไมต่ดิกบัเงนิทอง ต่างกบัคนทีไ่มรู่จ้กัให ้ ไมรู่จ้กัปลอ่ยวางเงนิทอง เวลาเงนิหายไปเพยีง 

๕ บาท ๑๐ บาทก็วุน่วายใจ กนิไม่ไดน้อนไมห่ลบั เสยีดาย โกรธแคน้ เกดิความทุกข ์

ขึ้นมา เสยี ๒ ต่อ เสยีเงนิเสยีทองแลว้ยงัตอ้งมาเสยีใจมาเจ็บใจอกี แต่คนทีรู่จ้กัปลอ่ย

วางเงนิทอง ทาํบญุทาํทานอยู่เรื่อยๆ เวลาเสยีเงนิเสยีทองไป จะไดก้าํไร เพราะจะไม่

เสยีใจ กลบัรูส้กึสบายใจวา่หมดปญัหาไป เงนิกอ้นนัน้ถา้อยู่กบัเรา ก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา 

เมือ่ถูกขโมยไปแลว้ก็หมดภาระไป ไมต่อ้งมาห่วงมาดูแล มาคดิวา่จะเอาไปทาํอะไร เรา

ไดก้าํไร ไดท้าํบญุ ไดป้ลอ่ยวาง เรากลบัมคีวามสุข เวลาสูญเสยีอะไรไป เราจะมคีวามสุข

มากขึ้น เพราะสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ ไมว่า่จะเป็นสิง่ของหรือเป็นบคุคล ลว้นเป็นภาระ

ทางดา้นจติใจท ัง้นัน้ มอีะไรกต็อ้งคอยดูแลรกัษา เป็นห่วงเป็นภาระเป็นความกงัวล แต่

เมือ่ไมอ่ยู่กบัเราแลว้ เราก็สบายใจ เช่นมรีถเราก็ตอ้งคอยดูแลรกัษารถ ตอ้งคอยห่วง

เวลาจอดจะถูกใครมาทาํอะไรหรือเปลา่ จะขโมยไปหรือเปลา่ พอถูกขโมยไปก็หมดภาระ

ไป เราก็สบายใจ ไมต่อ้งดูแลอกีต่อไป  

ถา้รูจ้กัปลอ่ยวางแลว้ เวลาสูญเสยีอะไรไป จะรูส้กึเฉยๆ ไมเ่สยีอกเสยีใจ ไมเ่สยีดาย ไม่

เสยี ๒ ต่อ การทีจ่ะปลอ่ยวางได ้ ก็ตอ้งสอนใจอยู่ตลอดเวลาวา่ ไมม่อีะไรเทีย่งแท ้

แน่นอน ไมม่อีะไรเป็นตวัเราของเรา ถา้ไปหลงไปยดึไปตดิก็จะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา 

ใหท้่องคาถาน้ีไวต้ลอดเวลา สอนใจเรา แลว้เราจะไมก่ลา้ไปยดึไปตดิกบัอะไร จะไมก่ลา้

ไปอยากใหอ้ะไรเป็นไปตามใจของเรา จะยอมรบัสภาพความเป็นจริงอะไรจะเกดิก็ใหม้นั

เกดิไป แต่ใจของเราจะไมวุ่น่วาย กบัการเกดิการดบัของสิง่ต่างๆ น้ีคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง

ทีจ่ะเกดิขึ้นในใจ ทีถู่กปลดเปลื้องจากความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ 

ความอาลยัอาวรณ์ต่างๆ จะไมม่อียู่ในใจของผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม มปีญัญา จะเกดิขึ้นได ้

ต่อเมือ่เรานอ้มเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ขา้มาปฏบิตั ิปฏบิตัอิย่างสุปฏปินัโน อชุุ

ฯ ญายะฯ สามจีฯิ ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็ว พวกเรา

ทกุคนจะมดีวงตาเหน็ธรรมกนั จะมทีีพ่ึง่ในจติในใจ จะไมท่กุขวุ์น่วายกบัอะไรอกีต่อไป 
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ขอใหท้่านท ัง้หลายใหค้วามสาํคญัแก่การเขา้หาพระรตันตรยั ดว้ยการมาวดัอยู่เรื่อยๆ มา

ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัเพราะน่ีคอืวธิีสรา้งพระ

รตันตรยัใหป้รากฏขึ้นมาในจติในใจ เพือ่จะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของเรานัน่เอง การแสดงก็เหน็วา่

สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



11 
 

กณัฑท์ี่ ๓๐๒ 

วนัมาฆบูชา 
๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาอกีวนัหน่ึง เป็นวนัมาฆบูชา วนัทีม่เีหตกุารณ์

มหศัจรรย ์ทีเ่กดิขึ้นเพยีงครัง้เดยีวในสมยัพทุธกาล คอืมพีระภกิษุสงฆ ์๑,๒๕๐ รูปจาก

ทกุสารทศิ มาเฝ้าพระพทุธเจา้ โดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน ต่างคนต่างมาดว้ยความ

ศรทัธา เลือ่มใส เคารพรกัพระบรมศาสดา พระภกิษุสงฆท์ ัง้ ๑,๒๕๐ รูปทีม่าเฝ้า

พระพทุธเจา้ในวนันัน้ก็ลว้นเป็นพระอรหนัตสาวกท ัง้หมด เป็นผูเ้สร็จภารกจิของ

พระพทุธศาสนาแลว้ ไดช้าํระจติใจจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง สิ้นสุดการเวยีนวา่ยตายเกดิ ที่พระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินไปถงึ และประกาศ

ใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายปฏบิตักินั ถา้ปฏบิตัจินเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ก็หมดทกุข ์ หมดภยั 

หมดความเศรา้โศก ไม่มคีวามทกุข ์ทีเ่กิดจากความแก่ก็ด ีความเจ็บไขก้็ด ีความตายก็ด ี

การพลดัพรากจากกนัก็ด ีอยู่ในจติของพระอรหนัต ์พระอรหนัตท์ีม่าเฝ้าพระบรมศาสดา

ก็เป็นเอหภิกิขุดว้ย เป็นผูท้ีพ่ระบรมศาสดาอปุสมบทให ้ เป็นผูบ้วชให ้ ในสมยัแรกๆนัน้

พระพทุธเจา้เป็นผูบ้วชพระ ใครมจีติศรทัธาอยากจะบวช ก็ไปกราบขออนุญาตจาก

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็จะทรงบวชให ้ แต่ต่อมาเน่ืองจากมผูีม้จีติศรทัธาเป็นจาํนวน

มาก พระพทุธเจา้ไมส่ามารถบวชใหท้กุคนได ้ จงึทรงมอบใหส้งฆเ์ป็นผูบ้วชแทน เช่นใน

การบวชสมยัน้ีตอ้งมพีระภกิษุสงฆ ์ ๑๐ รูปขึ้นไปทาํการบวช เหตกุารณ์มหศัจรรยท์ี่

เกดิขึ้นในวนันัน้จงึมอียู ่ ๔ ประการคอื ๑. มพีระภกิษุ ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้าพระพทุธเจา้

โดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน ๒. ผูท้ีม่าลว้นเป็นพระอรหนัตท์ ัง้สิ้น ๓. เป็นเอหภิกิข ุ

พระพทุธเจา้ทรงเป็นผูบ้วชให ้ ๔. พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงหวัใจของพระศาสนา ของ

พระธรรมคาํสอนแก่ผูเ้ขา้เฝ้า 
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ไมว่า่จะเป็นพระพทุธเจา้องคใ์ดก็ตาม เมือ่ไดต้รสัรูแ้ละประกาศคาํสอนแลว้ ก็จะ

ประกาศหวัใจของศาสนาดว้ยกนัท ัง้สิ้น ซึง่มหีวัขอ้สาํคญัอยู่ ๓ หวัขอ้ดว้ยกนัคอื ๑. ละ

เวน้จากการทาํบาปท ัง้ปวง ๒. ทาํกศุลท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ชาํระจติใจใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ น่ีคอืหวัใจ

ของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ ทีอ่บุตัขิ ึ้นมาในอดตีก็ดหีรือจะมา

ตรสัรูใ้นภายภาคหนา้ก็ด ี ก็จะสอนเหมอืนกนัท ัง้นัน้ เพราะคาํสอนน้ีเป็นเหตทุีจ่ะนาํสตัว ์

โลกไปสู่ความสุขความเจริญ แคลว้คลาดปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง 

เพราะสตัวโ์ลกท ัง้หลายตัง้แต่ทา้วมหาพรหมลงมาจนถงึสตัวน์รก ก็ตกอยู่ภายใตก้ฎแห่ง

กรรมท ัง้สิ้น คอื กฎของเหตแุละผล เหตกุ็คอืการกระทาํ ผลก็คอืความสุขความเจริญ 

หรือความทกุขค์วามเสือ่ม ก็จะตามมา ไมย่กเวน้ใครท ัง้สิ้น ถา้ทาํเหตทุีด่ตีามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํท ัง้ ๓ ประการ ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นทีสุ่ด ถา้ยงั

ไมไ่ดบ้รรลกุ็จะไดเ้ป็นเทพ เป็นพรหม เป็นมนุษยไ์ปก่อน จนกวา่จะทาํภารกจิใหเ้สร็จสิ้น

ไป ก็จะไดก้ลายเป็นพระอรหนัตก์ลายเป็นพระพทุธเจา้ ไมต่อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอกี

ต่อไป ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้พระอรหนัตก์็จะเวยีนวา่ยอยู่ในภพทีด่ ี อยู่ในสุคต ิ เกดิเป็นมนุษย์

บา้ง เป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง แลว้ในทีสุ่ดก็จะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ ไมต่อ้งไปเกดิอกี

ต่อไป ไดไ้ปอยู่ในพระนิพพาน อนัเป็นดนิแดนทีม่แีต่ความสุขมแีต่ความเจริญโดยฝ่าย

เดยีว ปราศจากความทกุขต่์างๆ  

วนัน้ีพวกเราก็ไดม้าละบาปกนั ดว้ยการสมาทานศีล ๕ คอื ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ 

ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ราตก

ไปสู่ทีต่ ํา่ ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก ไปเป็นเปรตเป็นผ ี น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอนใหพ้วกเรารกัษากนัไวใ้หไ้ด ้ คอืศีล ๕ เพราะจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี 

ไมเ่ช่นนัน้ก็จะไดเ้กดิเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอรหนัตใ์นลาํดบัต่อไป แต่ถา้ไมเ่ชื่อ

พระพทุธเจา้ ไมร่กัษาศีล ๕ กนั ก็จะไปอบายท ัง้ ๔ กนั เป็นเดรจัฉาน เปรต อสุรกาย 

สตัวน์รก เป็นหลกัตายตวั จะเชื่อหรือไมก่็ตาม ไมส่าํคญั ถา้ทาํไปแลว้ตอ้งไดร้บัผลอย่าง

แน่นอน ถา้ไมไ่ดท้าํก็จะไมไ่ดร้บัผล แต่เชื่อไวจ้ะดกีวา่ เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน เพราะพระพทุธเจา้ไมโ่กหกหลอกลวงใคร คาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุคาํลว้นเป็น
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ความจริงท ัง้นัน้ ไมม่ใีครทีป่ฏบิตัแิลว้จะวา่เป็นคาํสอนทีไ่มต่รงกบัความจริง พระอรหนัต์

ทกุรูปลว้นรบัรองคาํสอนของพระพทุธเจา้ท ัง้นัน้ วา่เป็นความจริง ถา้สามารถปฏบิตัติาม

ไดก้็จะไดร้บัผลทีด่ ีไดค้วามเจริญ ไดค้วามสุข ไดพ้น้ทกุข ์หนา้ทีข่องพวกเราจงึไมไ่ดอ้ยู่

ทีเ่ชื่ออย่างเดยีว ความเชื่อเป็นเพยีงจดุเริ่มตน้ คอืตอ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน 

คอืใหล้ะบาป ใหท้าํบญุ ใหท้าํแต่ความด ี ใหช้าํระจติใจ กาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจใหไ้ด ้ เชื่อแลว้ก็ตอ้งปฏบิตัติาม ถา้ทาํไดผ้ลทีด่กีจ็ะ

ตามมาท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ถา้ไมไ่ปทาํบาปทาํกรรม ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย 

ไมม่ใีครมาทาํรา้ย ถา้ทาํรา้ยผูอ้ืน่ฆ่าผูอ้ืน่ กจ็ะตอ้งถูกเขาฆ่า ถา้ลกัทรพัยก์็ตอ้งถูกจบัเขา้

คุกเขา้ตะราง ถา้ประพฤตผิดิประเวณีก็จะมปีญัหากบัผูอ้ืน่ มกีารต่อสูม้ทีาํลายกนั ถา้

โกหกหลอกลวงก็จะไมส่ามารถอยู่ในสงัคมได ้ เพราะจะไมม่ใีครเชื่อในสิง่ทีพู่ด เพราะไม่

มสีจัจะ ไมม่คีวามจริง ถา้เสพสุรายาเมาก็จะเป็นคนพาล คนเกเร ไมเ่รียบรอ้ย ไมม่ใีคร

อยากจะคบคา้สมาคมดว้ย  

เป็นผลทีเ่ราเหน็กนัในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เมือ่ตายไปผลเป็นอย่างไร เราจะไมเ่หน็กนั แต่

พระพทุธเจา้ทรงเหน็ วา่จะตอ้งไปเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็นอสุรกายบา้ง ไป

ตกนรกบา้ง ขึ้นอยู่กบับาปกรรมทีท่าํไวว้า่มมีากนอ้ยเพยีงไร หนกัเบาเพยีงไร เพราะ

บาปกรรมมนีํา้หนกัต่างกนั เหมอืนกบัเงนิทีม่ค่ีาต่างกนั มแีบงกส์บิ แบงกร์อ้ย แบงกห์า้

รอ้ย แบงกพ์นั เป็นเงนิเหมอืนกนั แต่มคุีณค่าต่างกนั ฉนัใดการทาํบาปทาํกรรมก็มี

นํา้หนกัต่างกนัไป เช่นการยงินกตกปลา บาปไมห่นกัเท่ากบัการฆ่ามนุษย ์ ถา้ฆ่าคนอืน่ก็

ไมห่นกัเท่ากบัฆ่าพ่อฆ่าแมฆ่่าพระอรหนัตบ์าปกรรจงึมนีํา้หนกัต่างกนั แต่เมือ่ไดใ้ชก้รรม

แลว้ ก็มวีนัหมดไดเ้หมอืนกนั ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งตกนรกไปตลอด เมือ่อยู่ใน

นรกจนหมดกรรมแลว้ ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์มาสรา้งบญุสรา้งบาปใหมอ่กี ถา้ได ้

ไปเกดิเป็นเทวดา ไปเกดิเป็นพรหม ก็เสือ่มไดเ้หมอืนกนั เมือ่หมดบญุแลว้ก็จะกลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กี มาเจอพระพทุธศาสนาทีส่อนใหล้ะบาป ทาํด ี ชาํระความโลภ ความ

โกรธ ความหลงอกี ชวีติของเราก็จะเวยีนวา่ยไปแบบน้ีอยู่เรื่อยๆ ขึ้นๆลงๆ ถา้ทาํบาปก็

ไปใชก้รรมในอบาย พอพน้จากกรรมก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ถา้ทาํความดกี็ไดไ้ปเกดิใน

สวรรค ์ กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี วนไปเวยีนมาอย่างน้ี ไมม่ทีีส่ิ้นสุด จนกวา่จะชาํระ
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จติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ เพราะความไมบ่ริสุทธิ์จากความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็น

เหตพุาใหใ้จไปเกดิใหม ่ถา้ไมอ่ยากไปเกดิใหม ่ไมอ่ยากไปทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆ เช่นการ

เจ็บไขไ้ดป่้วย การแก่ การตาย การพลดัพรากจากกนั กต็อ้งหยุดย ัง้จติใจไมใ่หไ้ปเกดิ

ใหม ่ดว้ยการชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ  

เวลาเกดิความโลภก็อย่าไปโลภตาม เช่นอยากจะไดอ้ะไรทีไ่มจ่าํเป็น ถา้ไมไ่ดม้าไมต่ายก็

อย่าไปเอามา เวลาโกรธก็ระงบัดบัดว้ยการใหอ้ภยัไมจ่องเวรกนั ใครทาํอะไรใหเ้ราโกรธก็

คดิเสยีวา่ เขาทาํไปแลว้ โกรธไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมไ่ดไ้ปลบสิง่ทีท่าํไว ้ทาํไปแลว้

ก็แลว้กนัไป ถา้มสีตเิราก็จะไมโ่กรธ จะสบายใจ ถา้โกรธเราก็จะวุน่วายใจ อาจจะตอ้งไป

ทาํในสิง่ทีเ่สยีหายขึ้นมา ทาํใหก้ลายเป็นยกัษเ์ป็นมารไป แต่ถา้ไมโ่กรธก็จะกลายเป็นพระ

ไป พระและมารก็อยูต่รงทีโ่กรธหรือไมโ่กรธน้ีเอง ถา้โกรธก็จะกลายเป็นยกัษเ์ป็นมารไป 

ถา้ไมโ่กรธก็กลายเป็นพระเป็นเทพเป็นพรหมไป เราอยากจะเป็นอะไรก็ตอ้งเฝ้าดูทีใ่จของ

เรา กาํจดัสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราไมด่ ีไมม่ใีครอยากจะเป็นยกัษเ์ป็นมารเป็นเดรจัฉานกนั ก็ตอ้ง

ระงบัความโลภความโกรธความหลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ความหลง ทีเ่ป็นตน้เหตขุอง

ความโลภและความโกรธ เราหลงเพราะไมรู่ว้า่สิง่ทีเ่ราอยากไดไ้มม่คุีณค่าอะไร คดิวา่เป็น

เพชรนิลจนิดา แต่ความจรงิเป็นกอ้นอฐิกอ้นกรวดกอ้นทราย เพราะใจเรามดืบอด ไมม่ี

ปญัญา มองเหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่งแทแ้น่นอน สิง่ทีไ่มม่ตีวัตน

วา่เป็นตวัตน เป็นเราเป็นของเรา เมือ่มคีวามหลงก็จะเกดิความโลภ ความอยาก ความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ เมือ่ไมไ่ดด้งัใจก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา เวลามใีครมาแย่งสิง่ทีอ่ยากไดไ้ป 

เราก็จะโกรธ ถา้ไมห่ลงเพราะรูด้ว้ยปญัญาวา่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเรา ที่

จะเป็นของเราไดอ้ย่างแทจ้ริง ทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด มแีต่จะใหค้วามทกุขก์บัเรา เวลา

จากเราไป ก็จะไมโ่ลภไมอ่ยากไดอ้ะไร ก็จะไมม่คีวามโกรธตามมา เพราะไมม่ใีครทาํให ้

เราโกรธไดน้ัน่เอง ใครจะทาํอะไรเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมต่อ้งการอะไรจากใครท ัง้นัน้  

น้ีคอืการกาํจดัความโลภความโกรธความหลง ดว้ยการสรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้น สอน

ตนเองวา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ทีเ่ป็นของเราอย่างแทจ้ริง ทีจ่ะอยู่กบัเราไป

ตลอด ทีจ่ะใหค้วามสุขไรค้วามทกุข ์ เมือ่ตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็จะปลอ่ยวาง เตรียม
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ตวัเตรียมใจวา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งจากกนัไป จะไดรู้ส้กึเฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้น ไมท่กุข ์เพราะ

เดอืดรอ้นไปทกุขไ์ป ก็ไมไ่ดห้า้มไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งตายจากกนัก็ตอ้งตาย

จากกนั จะทกุขห์รือไมท่กุขก์็ตอ้งตายจากกนัเหมอืนกนั แต่คนทีไ่มท่กุขเ์ป็นคนฉลาด 

เพราะสบายใจ คนทีท่กุขเ์ป็นคนโง ่ ตอ้งแบกความทกุขเ์ศรา้โศกเสยีใจกนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั เพราะไมส่รา้งปญัญามาทาํลายความหลงนัน่เอง น้ีคอืการกาํจดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลงในจติในใจ เพือ่จะทาํใหไ้มต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป จะไดเ้ป็นเหมอืนกบัของ

พระพทุธเจา้ของพระอรหนัต ์ ถา้ชาํระในสมยัทีไ่มม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้ ชาํระตนเอง 

สอนตนเอง โดยไมม่ใีครส ัง่สอน ก็จะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ถา้ชาํระในสมยัทีม่คีาํ

สอน เช่น ในสมยัน้ี ก็จะเป็นพระอรหนัตสาวก มคีวามบริสุทธิ์เท่ากนักบัพระพทุธเจา้ ถา้

เป็นเสื้อผา้ทีเ่อาไปซกัก็จะสะอาดเท่ากนั ไมว่า่จะเป็นเสื้อผา้ของใครก็ตาม ต่างแต่ชื่อ ต่าง

แต่ฐานะ ต่างทีส่มมตุเิท่านัน้เอง แต่ความบริสุทธิ์ของจติใจเหมอืนกนั ไมต่อ้งไปเวยีน

วา่ยตายเกดิอกีต่อไปเหมอืนกนั น่ีคอืความสาํคญัของวนัมาฆบูชา ทกุครัง้ทีว่นัน้ีมาถงึเรา

ก็จะไดย้นิไดฟ้งัเรื่องหวัใจของพระพทุธศาสนา ทีจ่ะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญ สู่

ความพน้ทกุขอ์ย่างแทจ้ริง ขอใหน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐท ัง้ ๓ ประการน้ี

ไปปฏบิตัคิอื ๑. ละเวน้จากการทาํบาปท ัง้ปวง ๒. ทาํกศุลทาํบญุท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. 

ชาํระจติใจ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพือ่ความ

ดงีาม ความสุขความเจริญ ทีจ่ะเป็นผลตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา 

จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๓ 

แข่งกบัเวลา 
๔ มีนาคม ๒๕๕๐ 

ภารกจิทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหพ้วกเราบาํเพญ็ปฏบิตักินัคอื ทาํความดที ัง้หลายให ้

ถงึพรอ้ม ละการกระทาํบาปท ัง้ปวง ชาํระจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เพราะเป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่ความสุขความเจริญ

ความกา้วหนา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ ไมม่ทีางอืน่ทีจ่ะพาเราไปได ้ ไมม่สีิง่อืน่จะพาเราไปได ้

นอกจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ท่านัน้ เราจงึควรรีบขวนขวายกนั เพราะเป็นการ

แข่งกบัเวลา เวลาของเรามนีอ้ย เวลาของพระพทุธศาสนาก็มนีอ้ยเช่นเดยีวกนั อายุของ

พวกเรามไีมเ่กนิ ๑๐๐ ปีเป็นอย่างมาก อายุของพระพทุธศาสนาก็ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ ปี 

หลงัจากนัน้โลกก็จะวา่งจากศาสนา วา่งจากพระธรรมคาํสอน จะไมม่ใีครรูเ้รื่องการทาํ

ความด ี การละบาป การชาํระจติใจ วา่เป็นหนทางทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสุขความเจริญ 

ความประเสริฐ โลกก็จะมดืเหมอืนกบัเวลาไมม่แีสงอาทติย ์คอืตอนกลางคนื ถา้ไมม่แีสง

อย่างอืน่ก็จะมองไมเ่หน็อะไร ไมส่ามารถทาํอะไรได ้ ใจของเราก็เป็นเหมอืนกบัโลก ตอ้ง

อาศยัแสงสวา่งแห่งธรรม ถา้ไมม่ใีจก็จะถูกความมดืคอืความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ

ครอบงาํ พาทาํในสิง่ทีเ่สยีหายเสือ่มเสยี เพราะความหลงจะทาํใหโ้ลภใหอ้ยากในสิง่ทีเ่ป็น

ทกุข ์ ทีไ่มใ่หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง ความหลงจะทาํใหม้องไมเ่หน็ถงึความเป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนัตตาของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราอยากไดอ้ยากสมัผสักนั ถา้มแีสงสวา่งแห่งธรรม มปีญัญา 

เราจะเหน็อนิจจงัความไมเ่ทีย่ง เหน็ทกุขงัความทกุขท์ีม่อียู่ในสิง่ต่างๆ เหน็อนัตตา ไมม่ี

ตวัตน ไมม่เีรา ไมม่อีะไรเป็นของเราอย่างแทจ้ริง  

พระศาสนาจงึมคุีณค่าอย่างยิง่สาํหรบัผูป้รารถนาการพน้ทกุข ์ ผูท้ีจ่ะหยุดการเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ตอ้งมพีระศาสนา มแีสงสวา่งแห่งธรรมพาไป ถงึจะไปจดุทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึกนัได ้คือพระนิพพาน ทีไ่มม่กีารเกดิ ไมม่กีารดบั ไม่
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มกีารเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่คีวามทกุข ์มแีต่บรมสุข ปรมงัสขุงั พวกเรามบีญุมวีาสนาที่

ไดม้าเกดิในสมยั ทีม่พีระพทุธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกน้ี เป็นแสงสวา่งนาํทาง ถา้ไมม่ี

พระพทุธศาสนา เราจะไมรู่เ้รื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิของเรา จะคดิกนัวา่เกดิมาแลว้ พอ

ตายไปก็จบกนั เพราะเหน็เพยีงแต่ร่างกาย ส่วนทีม่องไมเ่หน็ก็คอืดวงจติ ดวงใจ ดวง

วญิญาณ ก็เลยไมรู่ว้า่เรามดีวงจติดวงใจดวงวญิญาณทีจ่ะไปเกดิใหมอ่กี ถา้ไมม่ศีาสนา

มาส ัง่สอน เราก็จะคดิวา่ทาํบญุทาํบาปทาํดทีาํช ัว่ ก็มผีลเพยีงในชาตน้ีิเท่านัน้ จะไมม่ผีล

ตามมาต่อไปในชาตหินา้ ก็จะทาํใหเ้ราประมาท ไมส่นใจทีจ่ะทาํความด ีเพราะการกระทาํ

ความดขีองปถุชุนอย่างพวกเราเป็นสิง่ทีย่าก เพราะชอบทาํไมด่จีนตดิเป็นนิสยั เวลา

จะตอ้งทาํดกี็เลยรูส้กึลาํบากยากเยน็เหมอืนกบัถนดัมอืขวาแลว้ตอ้งมาใชม้อืซา้ย จะไม่

ถนดั จะลาํบาก จะไมอ่ยากใชม้อืซา้ย แต่ถา้มคีวามจาํเป็นจริงๆ เช่นเวลามอืขวาเกดิ

พกิลพกิารไป ไมส่ามารถใชก้ารได ้ เหลอืแต่มอืซา้ยมอืเดยีว เราก็ตอ้งหดัใชม้อืซา้ยจน

ชาํนาญได ้ บางคนไมม่แีขนก็ยงัใชเ้ทา้แทนได ้ ใชเ้ทา้วาดรูปสวยกวา่คนทีใ่ชม้อืวาดเสยี

อกี เพราะร่างกายเป็นเพยีงเครื่องมอืของใจเท่านัน้ ผูท้ีใ่ชร่้างกายใชแ้ขนใชข้าคอืใจ ถา้ใจ

มคีวามสามารถอยู่แลว้ก็จะใชไ้ดท้ ัง้แขนท ัง้ขา  

เราจงึไมค่วรปลอ่ยใหค้วามยากลาํบากในการทาํความด ี การละการกระทาํบาป การชาํระ

จติใจ การกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง มาเป็นอปุสรรคขวางก ัน้ ต่อการดาํเนิน

ตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ เพราะถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นอปุสรรคแลว้ จะไมส่ามารถ

กา้วไปสู่จดุ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดก้า้วไปถงึได ้ เราตอ้งดู

พระพทุธเจา้ ดูพระสาวกเป็นตวัอย่าง ท่านก็เป็นเหมอืนเรามาก่อน เป็นปถุชุนธรรมดา

สามญั ชอบทาํบาปมากกวา่ทาํบญุ ชอบทาํสิง่ทีไ่มด่มีากกวา่ทาํความด ีแต่ท่านมจีติสาํนึก

ทีเ่หน็วา่ การทาํความดมีคุีณมปีระโยชนม์ากกวา่การทาํบาป ท่านก็เลยพยายามฝืนทาํไป 

เมือ่ทาํไปเรื่อยๆแลว้ก็จะเป็นความชาํนาญเป็นความถนดัไป ก็จะสามารถทาํความดไีปได ้

ตลอด จะลาํบากก็เพยีงช่วงแรกๆ เมือ่ทาํไปเรื่อยๆแลว้ต่อไปจะถอืเป็นเรื่องปกต ิ เช่น

บางท่านทีไ่มเ่คยเขา้วดัมาก่อน เมือ่มเีพือ่นฝูงชวนเขา้วดั ก็มาเรื่อยๆจนตดิเป็นนิสยั 

ต่อไปไมม่ใีครชวนก็จะมาเอง อยากจะมา เพราะมาแลว้ไดร้บัความสุข ไดร้บัความฉลาด 

ไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เป็นสิง่ทีค่น
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ท ัว่ไปจะไมรู่ไ้มเ่หน็กนั เมือ่เป็นเช่นนัน้เขาก็จะไมพู่ดกนั จะพูดแต่เรื่องทีเ่ขารูก้นั เป็น

เรื่องทีไ่มเ่ป็นความจริง เพราะไมเ่หน็ความจริง คดิวา่เป็นความจริง แต่ไมใ่ช่ความจริง 

เช่นรูว้า่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา ซึง่ตามหลกัความจริงแลว้ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ร่างกาย

ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้ริง ก็เหน็กนัอยูว่า่เกดิมาแลว้ ไม่ชา้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตาย

ไป กลายเป็นดนิ กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ไมเ่ป็นของใคร มาจากดนิก็ตอ้งกลบัคนืสู่ดนิ

ไป  

คนท ัว่ไปจะไมรู่ไ้มเ่หน็กนั ก็จะไมพู่ดกนั เมือ่ไมพู่ดก็ยิง่ทาํใหไ้มรู่ม้ากยิง่ขึ้นไปใหญ่ ทาํ

ใหห้ลงมากขึ้น คดิวา่ร่างกายเป็นเราเป็นของเรา เมือ่หลงแลว้ก็เกดิความยดึตดิ ยดึวา่

ร่างกายเป็นตวัเราจริงๆ ของเราจริงๆ อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด แต่มนัไมไ่ดเ้ป็น

อย่างนัน้ เมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายจะตอ้งจากไป ใจก็รอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ท ัง้ๆทีใ่จ

ก็ไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกายเลย เพราะใจไมม่คีวามรูท้ีถู่กตอ้งนัน่เองจงึเศรา้โศกเสยีใจ 

ถา้ใจไดร้บัการศึกษา ไดร้ํา่เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะรูว้า่ร่างกาย

ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา จะรูว้า่เกดิมาแลว้สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแตกดบัตอ้งตายไป เมือ่รู ้

อย่างน้ีแลว้ก็จะไมห่ลง ไมห่ลงยดึตดิ ไมอ่ยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ยนิดทีีจ่ะอยู่จนถงึวนั

สุดทา้ย เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะไปก็ปลอ่ยไป เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ทาํไมจะตอ้ง

มาเศรา้โศกเสยีใจ มาวุน่วายใจดว้ย คนรูแ้ลว้จะเป็นอย่างน้ี เช่นพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านรูแ้ลว้วา่ร่างกายไมไ่ดเ้ป็นตวัท่าน ไมไ่ดเ้ป็นของท่าน เป็น

เหมอืนสมบตัยิมืเขามา เวลาเรายมืของใครมา เราจะไมย่ดึตดิ จะไมอ่ยากเก็บไวเ้ป็นของ

เรา เมือ่ใชเ้สร็จแลว้ก็เอาไปคนื เช่นเวลาเราไมม่มีดี เราก็ไปยมืมดีของเพือ่นมาใช ้พอใช ้

เสร็จแลว้เราก็เอาไปคนืเขา ไมเ่สยีอกเสยีใจเสยีดายอะไร เพราะรูต้ ัง้แต่เริ่มตน้วา่ไมไ่ด ้

เป็นของเรา ก็เลยไมห่ลงไมอ่ยากใหอ้ยู่กบัเราใหเ้ป็นของเรา การมาวดัจงึทาํใหเ้ราไดย้นิ

ไดฟ้งัในสิง่ทีต่ามปกตจิะไมไ่ดย้นิไดฟ้งักนั สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัจะเป็นความหลงท ัง้นัน้ 

หลอกใหย้ดึใหต้ดิกบัสิง่นัน้สิง่น้ี กบัคนนัน้คนน้ี กบัร่างกายนัน้ร่างกายน้ี เมือ่ยดึตดิแลว้

ก็จะตอ้งวุน่วายไปกบัสิง่ทีย่ดึตดิ เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

มมีามไีป มไีดม้เีสยี มเีจริญมเีสือ่ม  
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เวลาไดม้าก็ดอีกดใีจ เวลาเจริญก็ดอีกดใีจ เวลาเสือ่มไปเวลาจากไป ก็เสยีอกเสยีใจรอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ ไมม่ใีครสอนไมม่ใีครพูดถงึการปลอ่ยวางกนัเลย ไมม่ใีครพูดวา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีม่อียู่กนั เป็นของช ัว่คราวท ัง้นัน้ เป็นสมบตัชิ ัว่คราว อยู่ช ัว่ระยะเวลาหน่ึงแลว้ก็

ตอ้งจากกนัไป ถา้ทกุคนคุยเรื่องเหลา่น้ีกนัแลว้ เชื่อไดว้า่จะอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข จะ

ไมม่ใีครโลภอยากไดอ้ะไรมากเกนิความจาํเป็น พอมพีอกนิก็ถอืวา่ดแีลว้ จะไมเ่อาอะไร

มากมาย เป็นหมืน่ลา้นเป็นแสนลา้น เอาไปทาํไม ไมน่านก็ตอ้งจากมนัไป กลายเป็นของ

คนอืน่ไป ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมอยู่เรื่อยๆ แลว้จติใจจะปลอ่ยวาง ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิ

ทองต่างๆ จะไมห่วง จะไมต่ระหน่ี มอีะไรพอช่วยเหลอืกนัได ้ แบ่งปนัใหก้นัได ้ ก็ยนิด ี

ไมอ่ยากจะเก็บเอาไวเ้ป็นภาระทางจติใจ ถา้เก็บเอาไวก้็ยงัหวงยงัตระหน่ีอยู่ นอกจากเก็บ

ไวด้ว้ยเหตผุล เผือ่วนัขา้งหนา้ เวลาทีเ่กดิการขดัสน ขาดแคลน ไมม่รีายได ้ มคีวาม

จาํเป็น เช่นในยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะไดม้เีงนิทองทีเ่ก็บไวม้าดูแลรกัษา นอกเหนือจาก

นัน้แลว้ก็ไมรู่จ้ะเก็บเอาไวท้าํไม เวลาไดช่้วยเหลอืผูม้คีวามทกุขม์คีวามเดอืดรอ้น เราจะมี

ความสุขมากกวา่การเก็บเงนิเก็บทองเอาไว ้แทนทีจ่ะมคีวามสุขกลบัมคีวามกงัวล ห่วงใย 

กลวัจะหาย กลวัจะถูกลกัขโมยไป แต่ถา้เอาเงนิไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เอาไปทาํสาธารณะ

ประโยชน ์ สรา้งโรงเรียน สรา้งโรงพยาบาล ช่วยคนตกทกุขไ์ดย้าก เราจะมคีวามสุข 

ดกีวา่เก็บเอาไวแ้ลว้มแีต่ความกงัวล เมือ่มคีวามสุขก็จะมคีวามสบายใจ ไมห่่วงใย เมือ่

ถงึเวลาทีต่อ้งจากสิง่ต่างๆไป จะจากไปอย่างสบายใจ จะไปด ี 

ถา้ยงัไปไมถ่งึพระนิพานก็จะไดไ้ปเกดิในสวรรค ์ ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เพือ่มาสรา้ง

บญุสรา้งกศุลต่ออกี จนกวา่จะถงึพระนิพพาน เป็นทางเดยีวกนักบัทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดด้าํเนินมา ไดป้ฏบิตัมิา ท่านทาํอย่างน้ีท ัง้นัน้ ทาํบญุทาํ

กศุลตลอดเวลา ละเวน้จากการกระทาํบาปเสมอ ต่อสูก้บัความโลภความโกรธความหลง

อย่างต่อเน่ือง เวลาโลภก็ใชเ้หตผุลระงบั อยากจะไดอ้ะไรก็ใชป้ญัญาพจิารณาดูวา่จาํเป็น

หรือไม ่ ถา้ไมจ่าํเป็นก็จะไมเ่อา ไมม่สีิง่ทีอ่ยากจะไดแ้ลว้จะตายหรือไม ่ ถา้ไมต่ายก็ไม่

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งหามา เวลาอยากไดร้องเทา้คู่ใหม ่แต่เมือ่พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ ก็เหน็

วา่ยงัมรีองเทา้อยู่เต็มตู ้ อย่างน้ีก็ไมม่คีวามจาํเป็น ไมไ่ดคู่้ใหมม่าก็ไมต่าย ถา้เป็นสิง่ที่

จาํเป็นก็ตอ้งหามา เช่นอาหารตอ้งมรีบัประทาน อย่างน้ีขาดไมไ่ด ้ อากาศตอ้งมไีวห้ายใจ 
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นํา้ตอ้งมไีวด้ืม่ อย่างน้ีก็ตอ้งมไีว ้ ไมถ่อืวา่เป็นความโลภ แต่ตอ้งพอประมาณ ตอ้งพอด ี

ไมม่ากเกนิไป ไมน่อ้ยเกนิไป ถา้มากเกนิไปก็เป็นความโลภเหมอืนกนั เพราะไมรู่จ้ะเอา

ไปทาํอะไร คนเรามทีอ้งเดยีว กนิไดเ้พยีงเท่านัน้ กนิมากไปกวา่นัน้ก็ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร มแีต่จะเกดิโทษ ทาํใหร่้างกายมนีํา้หนกัเกนิความจาํเป็น มโีรคภยัเบยีดเบยีน 

รูปร่างไมส่วยงาม เป็นคนอว้น ดงันัน้ถงึแมส้ิง่ทีอ่ยากไดเ้ป็นสิง่ทีจ่าํเป็นก็ตอ้งรูจ้กั

ประมาณ ใหพ้อดกีบัความตอ้งการของร่างกายอย่าใหม้ากเกนิไป การต่อสูก้บัความโลภ

ตอ้งใชเ้หตแุละผล ส่วนความโกรธก็ตอ้งใชค้วามเมตตา ตอ้งใหอ้ภยักนั ถอืเสยีวา่เป็น

เรื่องปกตเิวลาอยู่ร่วมกนัย่อมกระทบกระท ัง่กนับา้ง ถา้ฉลาดก็จะไมใ่หก้ารกระทบกระท ัง่

กนัมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา  

ความโกรธเป็นความทกุข ์ เป็นเหมอืนไฟเผาใจ ลองสงัเกตดูระหวา่งเวลาทีไ่มโ่กรธกบั

เวลาทีโ่กรธ จะเหน็เลยวา่เป็นคนละเรื่องกนัเลย อย่างในขณะน้ีใจของเราโกรธหรอืไม ่

คงจะไมโ่กรธกนั เพราะถา้โกรธแลว้คงจะนัง่อยู่เฉยๆไมไ่ด ้จะตอ้งลกุไปทาํใหค้วามโกรธ

หายไป แต่ไมไ่ดเ้ป็นวธิีทีจ่ะทาํใหค้วามโกรธหายไปไดอ้ย่างแทจ้รงิ เพราะคราวหนา้ความ

โกรธก็เกดิขึ้นมาใหมไ่ดอ้กี เช่นใครทาํใหโ้กรธก็ไปต่อวา่ต่อขานไปทะเลาะกนั เสร็จแลว้

ความโกรธก็หายไป คราวหนา้พอเจอกนัอกี มเีรื่องมรีาวกนัอกี ก็ตอ้งทะเลาะกนัอกี แต่

ถา้ใหอ้ภยัไมถ่อืสา คดิเสยีวา่สิง่ทีเ่กดิขึ้น สิ่งทีเ่ขาทาํ ก็ผ่านไปแลว้ ยอ้นกลบัไปไมล่บมนั

ไมไ่ด ้ แต่เราลบมนัออกไปจากใจของเราได ้ ดว้ยการใหอ้ภยั พอใหอ้ภยัแลว้ใจก็จะสงบ

เยน็ คราวหนา้มปีญัหาแบบน้ีอกี ก็จะสามารถระงบัดบัความโกรธไดเ้สมอไป เป็นวธิีทีด่ี

ทีสุ่ด คอืการใหอ้ภยั ไมจ่องเวรจองกรรมกนั พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เวรไม่ระงบัดว้ย

การจองเวร แต่ระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้ไมจ่องเวรจองกรรมจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย 

ถา้จองเวรจองกรรมจะอยู่แบบกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั พอคดิถงึเรื่องทีท่าํใหโ้กรธทไีรกล็กุ

เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทนัท ีจงึตอ้งรูจ้กัใหอ้ภยั ตอ้งมองวา่เป็นเรื่องทีผ่่านไปแลว้ เป็นอดตี

ไปแลว้เหมอืนความฝนั เมือ่คนืน้ีเราฝนัถงึเรื่องอะไร จะดหีรือจะช ัว่อย่างไร มนัก็ผ่านไป

แลว้ ถา้ไมค่ดิถงึมนัก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เรื่องอะไรก็ตามทีเ่กดิขึ้นแลว้ ถา้ไมค่ดิถงึมนั ก็

จะไมม่ปีญัหาอะไรกบัเรา เช่นในขณะน้ีเรานัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่ ก็ไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องที่

ผ่านมา ทีท่าํใหวุ้น่วายใจไมพ่อใจ เราจงึตอ้งหดัปลอ่ยวางใหไ้ด ้อะไรเกดิขึ้นแลว้ก็ใหม้นั
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ผ่านไป ถา้เป็นสิง่ทีท่าํใหเ้ราทกุขข์ึ้นก็ปลอ่ยมนัไป ถา้ทาํใหเ้ราสุขใหเ้ราฉลาดขึ้น หูตา

สวา่งขึ้น ก็ควรคดิถงึบ่อยๆ  

เวลาทาํอะไรผดิพลาดไป รูว้า่เป็นสิง่ทีไ่มด่ไีมค่วรทาํอกี ก็ควรคดิสอนเราอยู่เรื่อยๆวา่ไม่

ด ีทาํไปแลว้ทาํใหเ้กดิความเสยีหายท ัง้กบัตวัเราและกบัผูอ้ืน่ ถา้คดิอยู่เรื่อยๆ จะเป็นคุณ

เป็นประโยชน ์ เรื่องทีผ่่านไปแลว้มที ัง้ทีค่วรลมืและควรจะคดิถงึอยู่เรื่อยๆ เวลาทาํความ

ดแีลว้มคีวามสุขก็ควรจะคดิถงึอยู่เรื่อยๆ เพราะจะทาํใหอ้ยากจะทาํอกี เมือ่มโีอกาสจะ

ไดร้ีบทาํกนั อย่างวนัน้ีเรามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ก็ไดร้บัประโยชนจ์ากการฟงั ไดรู้จ้กั

ชวีติของเราวา่เป็นอย่างไร รูว้า่ไมไ่ดเ้กดิแลว้ตายเพยีงเท่านัน้ รูว้า่หลงัจากทีต่ายไปแลว้ 

ยงัตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกี แลว้เราจะไปสูงไปตํา่ก็ขึ้นอยู่กบัการกระทาํในปจัจบุนัน้ี 

ถา้ทาํตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหท้าํความด ีละบาป ชาํระจติใจ

ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ก็จะไปสู่ทางทีด่ ี พฒันาจติใจใหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไดไ้ป

ถงึที ่ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไปถงึ น้ีคอืสิง่ทีเ่ราควรคดิอยู่เรื่อยๆ 

เพราะเป็นประโยชน ์ ทาํใหจ้ติใจสดชื่นเบกิบาน มกีาํลงัใจทีจ่ะทาํความด ี ต่อสูก้บัความ

โลภความโกรธความหลง แต่ถา้ไมค่ดิ พอไปทาํเรื่องอืน่ ก็จะลมืสิง่ทีด่ทีีว่เิศษทีไ่ดย้นิได ้

ฟงัในวนัน้ี ก็จะถูกความหลงหลอกใหไ้ปโลภไปอยากไดส้ิง่ต่างๆ ทีจ่ะสรา้งความทกุข ์

สรา้งความวุน่วายใจ สรา้งความเศรา้โศกเสยีใจใหก้บัเราพอเหน็อะไรถูกอกถูกใจก็

อยากจะไดข้ึ้นมาทนัท ี โดยไมค่ดิเลยวา่เอามาทาํไม เอามาแลว้มปีระโยชนอ์ะไร ให ้

ความสุขกบัเราจริงหรือไม ่หรือมคีวามทกุขแ์ฝงมาดว้ย ความทกุขท์ีเ่กดิจากความห่วงใย 

ความหงึหวงความเสยีใจเวลาจากเราไป เราไมค่่อยคดิกนัเท่าไร เพราะไมม่ปีญัญาคดิไม่

เป็น  

ถา้หดัคดิอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปจะไมถู่กความหลงหลอกใหไ้ปหาความทกุขม์าใส่ใจ จะ

ปลอ่ยวางเป็น จะไมย่ดึไมต่ดิ จะไมอ่ยากไดใ้นสิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวร ไมใ่หค้วามสุขกบัเรา

อย่างแทจ้ริง ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง จะเหน็ไดถ้า้ใชป้ญัญา คดิดว้ยปญัญา

เสมอ ถามตวัเองเสมอวา่จรีงัถาวรหรือไม ่ อยู่กบัเราไปตลอดหรือไม ่ ใหค้วามสุขกบัเรา

ไปตลอดหรือไม ่ หรือจะสรา้งความทกุขส์รา้งความกงัวลใจใหก้บัเรา ถา้ถามตวัเองอยู่
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เรื่อยๆแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมถู่กความหลงหลอก จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมต่อ้งดิ้น

รนขวนขวายหาสิง่ต่างๆมา ทกุวนัน้ีทีล่าํบากยากเยน็กนั ไมใ่ช่เพราะไมม่กีนิไมม่อียู่กนั 

แต่เป็นเพราะไมรู่จ้กัคาํวา่พอเท่านัน้เอง ถูกความหลงหลอกอยู่เรื่อยๆ ไดอ้ะไรมามาก

นอ้ยเพยีงไรก็ไมรู่จ้กัพอ เพราะสิง่ทีไ่ดม้าไมไ่ดใ้หค้วามพอกบัเรานัน่เอง สิง่ทีจ่ะใหค้วาม

พอกลบัไมแ่สวงหากนั คอืการปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทาํความด ี ละบาป 

กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ ถา้ปฏบิตัติามได ้รบัรอง

ไดว้า่ความพอจะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัจนเต็มหวัใจ เช่นเดยีวกบัของพระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไร แมจ้ะไมม่สีมบตัขิา้วของเงนิทอง

เลยก็ตาม ท่านไมห่วิไมอ่ยากไมเ่หมอืนกบัพวกเรา ทีม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองเต็มบา้น

เต็มเมอืงไปหมด แต่ยงัไมม่คีวามพอเสยีท ี จงึควรเหน็คุณค่าของการทีไ่ดม้าเกดิเป็น

มนุษย ์ ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา เพราะมนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะสามารถปฏบิตัติามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ เมือ่ไดพ้บพระธรรมคาํสอนแลว้ ใหน้อ้มเอาเขา้มา

ปฏบิตั ิ ในเบื้องตน้จะรูส้กึยากลาํบาก ก็ขอใหอ้ดทนเอาไว ้ ฝืนทาํไป เมือ่ไดร้บัผลคอื

ความสงบร่มเยน็เป็นสุขในจติใจแลว้ จะมกีาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัใิหม้ากยิง่ๆขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนถงึผลอนัประเสริฐเลศิโลก ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดร้บักนั จงึ

ขอฝากเรื่องการบาํเพญ็ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหท้่านท ัง้หลาย

นาํไปปฏบิตั ิ ดว้ยศรทัธาความเชื่อ ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา ดว้ยวริิยะความอตุสาหะ

พากเพยีร เพือ่ประโยชนสุ์ขและการพน้ทกุขท์ีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควร

แก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๔ 

ผวัเดียว เมียเดียว 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ 

ชวีติของพวกเราม ี ๒ ส่วนดว้ยกนั คอืกายและใจ กายจาํเป็นตอ้งมปีจัจยั ๔ ไดแ้ก่

อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค เป็นเครื่องยงัชพี ใจก็จาํเป็นตอ้งมปีจัจยั ๔ 

ของใจเหมอืนกนั คอืบญุกศุล ไวเ้ป็นอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรคของใจ 

การทีเ่รามาวดัมาประกอบคุณงามความดต่ีางๆ มาทาํบญุทาํกศุล ไมว่า่จะเป็นการกราบ

ไหวบู้ชาพระรตันตรยัก็ด ี การถวายทานทาํบญุตกับาตรก็ด ี การรกัษาศีลก็ด ี การปฏบิตัิ

ธรรมก็ด ี การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ด ี ลว้นเป็นการเสริมสรา้งปจัจยั ๔ ใหก้บัใจ เพือ่ใจจะ

ไดม้อีาหารหลอ่เลี้ยง มเีสื้อผา้อาภรณ์สวยงามไวส้วมใส่ มทีีพ่ึง่พาอาศยัไวห้ลบภยั จาก

ทกุขภ์ยัอนัตรายต่างๆ มยีารกัษาโรคใจ คอืความทกุขท์รมานใจ เพราะพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้พุง่มาทีใ่จเป็นหลกั ดูแลรกัษาใจเป็นหลกั เราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อ

การปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ เพือ่ใจจะไดอ้ยู่อย่าง

ร่มเยน็เป็นสุข อย่างสบาย อย่างอิม่ อย่างพอ ไมม่ทีกุขม์าเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ การให ้

ทานก็เป็นการใหอ้าหารใจ เวลาใหท้านแลว้จะมคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามสุขใจ มคีวาม

พอใจ การรกัษาศีลก็เป็นการใหเ้สื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงามไวส้วมใส่ เพราะคนทีม่ศีีลจะละ

เวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายา

เมา เป็นคนน่าชื่นชมยนิดน่ีารกั เพราะไมส่รา้งความเดอืดรอ้น ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่นัน่เอง 

ความสวยทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารแต่งหนา้ทาปาก ทาํผม ทาํเลบ็ ใส่

เสื้อผา้สวยๆงามๆ ซึง่เป็นความสวยงามอย่างหน่ึง แต่ไมป่ระทบัใจเหมอืนกบัความ

สวยงามทางศีลธรรม คนทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม แต่งเน้ือแต่งตวัสวยงาม แต่ถา้ความ

ประพฤตไิมด่เีสยีอย่าง ก็จะไมน่่าประทบัใจ ไมน่่าชื่นชมยนิด ี 
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ไมม่ใีครอยากจะอยู่ใกลค้นทีไ่มม่ศีีลมธีรรม คนทีช่อบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เพราะเป็นคนทีน่่ารงัเกยีจ ถงึแมจ้ะ

สวยงามทางดา้นร่างกาย ถา้ใจไมส่วยก็หมดความหมายไป ในทางตรงกนัขา้มคนทีไ่ม่

สวยงามทางร่างกาย แต่มคีวามสวยงามทางจติใจ ก็จะเป็นคนทีน่่ารกัน่าชื่นชมยนิด ี น่า

คบคา้สมาคม เพราะเวลาอยู่กบัคนแบบน้ี มแีต่ความสบายอกสบายใจ เราจงึตอ้งให ้

ความสาํคญัต่อการรกัษาศีล ถา้อยากจะเป็นคนสวยงาม อยากใหผู้อ้ืน่รกัชื่นชมยนิดคีบ

คา้สมาคมดว้ย ความสวยงามอยู่ตรงน้ี ความสวยงามทางร่างกายไมจ่รีงัถาวร เพราะ

ร่างกายจะตอ้งค่อยเสือ่มไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงก็จะกลายเป็นคนแก่คนชราไป ไมม่ใีคร

เหน็คนแก่คนชราวา่เป็นคนสวยงาม เหมอืนกบัคนหนุ่มคนสาว แต่ความหนุ่มสาวมนัไม่

จรีงัถาวร จะตอ้งค่อยๆผ่านไปหมดไป ความสวยงามทางร่างกายก็จะหมดไป ถา้ไมม่ี

ความสวยงามทางจติใจจะตอ้งวา้เหว ่ไมม่เีพือ่นฝูง ไมม่ใีครคบคา้สมาคมดว้ย ร่างกายก็

ไมส่วยใจก็ไมส่วย ก็เลยไมม่อีะไรทีน่่าประทบัใจ แต่การสรา้งความสวยงามทางจติใจก็

ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เราจงึตอ้งพยายามทาํเสยีแต่บดัน้ี เป็นเหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้

กวา่จะออกดอกออกผลให ้ ก็จะตอ้งใชเ้วลานาน มสุีภาษติทีว่า่ ระยะทางเป็นเครื่อง

พิสูจน์มา้ เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน เพราะเวลารูจ้กักนัใหม่ๆ  จะแสดงความดงีามต่อกนั

เป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นการแสดงเท่านัน้เอง ไมใ่ช่ความดงีามทีอ่อกมาจากใจจริง แต่ถา้

แสดงความดงีามไปไดเ้รื่อยๆอย่างสมํา่เสมอ เสมอตน้เสมอปลาย นัน้แหละถงึจะรูว้า่

เป็นคนด ีเป็นคนมศีีลมธีรรม เวลาจงึเป็นเครื่องพสูิจนค์น  

ถา้อยากจะแต่งชวีติของเราใหส้วยงามใหน่้ารกั ก็ตอ้งทาํเสยีแต่วนัน้ี ทาํอย่างสมํา่เสมอ 

เสมอตน้เสมอปลาย ไมใ่ช่รกัษาศีลเพยีงวนัพระ แลว้อกี ๖ วนัก็ทิ้งไป ไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ี

ไมง่าม ถา้ทาํอย่างน้ีก็เหมอืนกบัการปลูกตน้ไมไ้วเ้พยีงวนัเดยีว แลว้ก็ถอนมนัขึ้นมา 

แลว้อกี ๖ วนัค่อยปลูกลงไปในดนิใหม ่ ทาํอย่างน้ีตน้ไมก้็จะไมเ่จริญงอกงาม โตเป็น

ตน้ไมใ้หญ่ ออกดอกออกผลได ้ ฉนัใดความสวยงามดว้ยศีลธรรมก็เป็นอย่างนัน้ จะ

รกัษาศีลเพยีงวนัเดยีวแลว้กลายเป็นคนน่ารกัสวยงาม ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะไมร่กัษา

ศีลอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอนัน่เอง การสมาทานศีลกนัทกุวนัพระน้ี ไมไ่ดใ้หร้กัษา

ศีลเพยีงแต่เฉพาะในวนัพระเท่านัน้ แต่เป็นการทบทวนศีลทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัิ
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ไว ้ เพือ่จะไดไ้มล่มื ถา้ไมท่บทวนกนัอยู่เรื่อยๆ เผลอไปสกัระยะหน่ึง ก็จะหายไปจากจติ

จากใจ พระภกิษุสงฆม์ศีีลอยู่ ๒๒๗ ขอ้ ทา่นก็ตอ้งทบทวนกนัทกุ ๑๕ วนั ทกุๆ ๑๕ วนั

พระสงฆจ์ะตอ้งประชมุกนั ๑ ครัง้ แลว้มพีระรูปหน่ึงเป็นผูส้วดศีลท ัง้ ๒๒๗ ขอ้ ให ้

ทราบกนัใหรู้ก้นั เพือ่จะไดไ้มห่ลงไมล่มื สิง่ใดก็ตามถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆแลว้ สิง่

นัน้ก็จะอยู่ห่างไกลจากใจและจะจางหายหมดสิ้นไป เรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นสิง่ทีด่ทีีง่าม ที่

ควรราํลกึถงึอยู่เสมอ เวลาราํลกึถงึศีลถงึธรรมจะทาํใหใ้จมคีวามสงบ มคีวามสุข

โดยเฉพาะราํลกึถงึศีลธรรมทีม่อียู่ในตวัเรา จะทาํใหม้คีวามภูมใิจ วา่เป็นคนด ี ใน

ขณะเดยีวกนัก็จะทาํใหเ้หน็วา่มขีอ้ใดบา้งทีย่งับกพร่องอยู่ ทีย่งัรกัษาไมไ่ด ้ ก็จะไดร้ีบ

ปรบัปรุงแกไ้ข รีบรกัษาเสยี  

ถา้พจิารณาเหน็วา่ยงัฆ่าสตัวต์ดัชวีติอยู่ ยงัตบยุงยงัฆ่าแมลงอยู่ ก็ตอ้งต ัง้เป้าไวว้า่ต่อไปน้ี

จะไมต่บยุง ไมฆ่่าแมลง ถา้ยงัหยบิขา้วของของคนโนน้คนน้ีไป โดยไมไ่ดข้ออนุญาต ก็

ตอ้งเปลีย่นนิสยั ถา้เป็นของของคนอืน่ไม่ใช่ของเรา ก็ตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของก่อน 

ถงึค่อยหยบิมา ถา้ยงัชอบไปยุ่งเกี่ยวกบัสามกีบัภรรยาของผูอ้ืน่ กต็อ้งหยุด ตอ้งเปลีย่น

พฤตกิรรม ถา้อยากจะมคีวามสมัพนัธก์บัใคร ก็ตอ้งทาํใหถู้กตอ้งตามประเพณี ไปสู่ขอ

กนั แต่งงานกนั อยู่ร่วมกนัฉนัสามภีรรยา ผวัเดียวเมียเดียว เท่าน้ีก็พอแลว้ความสุข

สาํหรบัมนุษย ์ ทีย่งัขอ้งเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ ์ มสีามมีากมภีรรยามาก ไมไ่ดส้รา้ง

ความสุขใหม้มีากขึ้น แต่กลบัสรา้งความทกุขใ์หม้มีากขึ้น ลองมสีาม ี ๒ คนดู มภีรรยา 

๒ คนดู แลว้จะรูว้า่เป็นอย่างไร แต่ความหลงมกัจะหลอกใจเสมอ ใหค้ดิวา่ไดม้าแลว้จะ

มคีวามสุข แต่ไมเ่คยคดิวา่ความอยากไมม่คีาํวา่พอ ไดม้าเท่าไรก็จะไมรู่ส้กึวา่พอ ไดแ้ลว้

ก็อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี คนบางคนจงึมสีามมีภีรรยาเป็นโหล ก็เพราะความอยากเป็น

อย่างน้ี ไมไ่ดใ้หเ้ราอิม่ใหเ้ราพอกบัสิง่ทีไ่ดม้า เราจงึตอ้งใชศี้ลของพระพทุธเจา้เป็นกรอบ

เป็นรัว้ คอยควบคุมความอยากไม่ใหเ้ตลดิเปิดเปิง พาเราไปสู่ความทกุข ์ความวุน่วายใจ

อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

ถา้มสีามคีนเดยีวภรรยาคนเดยีว มคีวามซือ่สตัยต่์อกนั ชวีติของฆราวาสจะมคีวามสุข

มาก เพราะไมม่อีะไรจะประเสริฐเท่ากบัการมสีามเีดยีวมภีรรยาเดยีว ต่างคนต่างมคีวาม
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ซือ่สตัยต่์อกนั มคีวามรกัมคีวามเคารพกนัไปตลอดจนวนัตาย มคีวามสุขไปตลอดจนวนั

ตายเลย จงึอย่ามองขา้มความสาํคญัของศีลขอ้ ๓ น้ี ในสงัคมทีไ่มม่ศีาสนาทกุวนัน้ี จะ

ไมเ่หน็ความสาํคญั จะคดิไปตามกระแสของเดรจัฉาน คอือยากจะไดอ้ะไร อยากจะเสพ

กบัใคร ก็จะทาํไป ไมต่่างกบัเดรจัฉานเลย เดรจัฉานจงึไมม่งีานแต่งงาน ไมม่สีามเีดยีว

ภรรยาเดยีว เจอใครทีไ่หนเมือ่ไร เมือ่เกิดความตอ้งการ ก็จะมคีวามสมัพนัธก์นัทนัท ี

พอไมม่คีวามตอ้งการแลว้ ต่างคนต่างไปกนัคนละทศิคนละทาง ชวีติทีไ่มม่คีวามผูกพนั

กนัจะมคีวามม ัน่คงไดอ้ย่างไร เพราะมนุษยต์อ้งอยู่เป็นครอบครวั อยู่เป็นกลุม่เป็นกอ้น 

เพือ่พึง่พาอาศยักนั เพราะคนเราทกุคนสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแก่ลง ก็ตอ้งอาศยัลูกหลาน 

อาศยัเพือ่นฝูงญาตสินิทมติรสหาย คอยดูแลคอยช่วยกนั ถา้ต่างคนต่างไมม่คีวาม

ผูกพนักนัไมม่คีวามซือ่สตัยต่์อกนั ก็จะอยู่กนัเยีย่งเดรจัฉาน เวลาตกทกุขไ์ดย้ากลาํบาก

ลาํบนเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะไมม่ใีครดูแล ไมม่ใีครช่วยเหลอืเพราะไมด่าํเนินชวีติตามแบบที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหด้าํเนิน การจะมศีีลธรรมไดก้็ตอ้งมคุีณธรรมหลายอย่างดว้ยกนั

คอื  

๑. ตอ้งมจีาคะการเสยีสละ เพราะเมือ่อยู่ร่วมกนัจะเอาแต่ใจของเราไมไ่ด ้ ตอ้งคดิถงึคน

อืน่ดว้ย ต่างคนต่างตอ้งเสยีสละ ถา้ต่างคนต่างเสยีสละแลว้จะอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

แต่ถา้ไมเ่สยีสละ จะเอาแต่ใจของตวัเอง ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งแตกแยกกนั สามภีรรยาทีต่อ้ง

หย่ารา้งกนัไปก็เพราะไมม่จีาคะ ไมม่คีวามเสยีสละ ต่างคนต่างตามใจตวัเอง ถงึแมจ้ะ

เคยรกักนัขนาดกลนืกนิกนัเลยทเีดยีวก็ตาม แต่เมือ่อยู่กนัไปสกัระยะหน่ึงแลว้ความรกั

แบบนัน้ก็จะจางหายไป ถา้ไมม่คีวามรกัทางดา้นศีลธรรม ทางดา้นจติใจ เขา้มาทาํหนา้ที่

ต่อแลว้ ชวีติคู่ก็จะไมส่ามารถอยู่ไปไดต้ลอด จะอยู่ร่วมกนัไปไดต้ลอดตอ้งมจีาคะการ

เสยีสละ ใหแ้ก่กนัและกนั เอาใจเขาใส่ใจเรา เขาอยากจะไดอ้ะไร เราอยากจะไดอ้ะไร ก็

ผลดักนั วนัน้ีทาํเพือ่เขา พรุ่งน้ีเขาทาํเพือ่เรา อย่างน้ีก็ถอืวา่เป็นการเสยีสละกนั แต่ถา้ทาํ

เพือ่เราไปตลอดแลว้ ใครจะทนอยู่กบัเราได ้ ถา้ใหเ้ราทาํตามใจเขาไปตลอด เราก็จะทน

อยู่กบัเขาไปไมไ่ดต้ลอดเช่นเดยีวกนั จงึตอ้งมกีารใหแ้ก่กนัและกนั เวลาทีเ่ขาอยากไดเ้รา

ก็ใหเ้ขา เวลาเราอยากไดเ้ขาก็ใหเ้รา ถา้อย่างน้ีก็จะอยู่กนัไปอย่างย ัง่ยนื อย่างเป็นสุข  
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๒. ตอ้งมสีจัจะ ความซือ่สตัยต่์อกนั ไมโ่กหกหลอกลวงกนั พูดความจริง ถา้มคีวาม

ซือ่สตัยก์็จะไมก่ลา้ทาํผดิศีลผดิธรรม ไม่กลา้ไปแอบมอีะไรนอกบา้นกบัคนนัน้กบัคนน้ี 

เพราะเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตอบคาํถามถา้มคีวามซือ่สตัยก์็จะตอ้งพูดความจริง ก็จะไมไ่ป

ทาํในสิง่ทีเ่สยีหายเพราะถา้ทาํแลว้ แต่ไมอ่ยากจะบอกความจรงิ ก็จะตอ้งเสยีสจัจะ เสยี

ความซือ่สตัย ์แต่ถา้มคีวามซือ่สตัยแ์ลว้ มนัก็จะบงัคบัไปในตวั ทกุครัง้เวลาทีจ่ะทาํอะไร 

จะคดิก่อนเสมอวา่ จะสามารถตอบคาํถามไดห้รือไม ่ ถา้มคีวามสงสยัในพฤตกิรรมของ

เรา วา่ทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งหรือไม ่ 

๓. ตอ้งมขีนัติ ความอดทน เพราะชวีติของคนเราไมไ่ดโ้รยอยู่บนกลบีกหุลาบเสมอไป 

บางทกี็มขีวากหนาม มอีปุสรรค มคีวามทกุขย์ากลาํบาก เวลามคีวามสุขจติใจจะสงบ

สบาย ไมม่ปีญัหาอะไร แต่เวลาทกุขย์ากลาํบาก จะยงัรกัษาความสงบ ความเป็นปกติ

ของใจไดห้รือไม ่ หรือคดิหาทางออกทีไ่มถ่กู เวลาอดยากขาดแคลนจะทนอยู่กบัคู่ครอง

ไดห้รือไม ่ หรือเอาตวัรอดทิ้งกนัไป ถา้มคีวามอดทนก็จะสูต่้อไป ความอดทนก็ไม่

ยากลาํบากอะไร เพยีงยอมรบัความจริงวา่ชวีติของคนเรามขีึ้นมลีงเป็นธรรมดา แต่ใจ

ไมไ่ดข้ึ้นไมไ่ดล้งกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้น ถา้รูจ้กัรกัษาใจใหเ้ป็นปกต ิทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาดว้ยการ

ทาํสมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ บริกรรมพทุโธๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก พยายาม

ฝึกทาํอยู่เรื่อยๆ ทกุวนั ทกุเชา้ทกุเยน็ มเีวลาวา่งแทนทีจ่ะเปิดดูโทรทศัน ์ อ่านหนงัสอืไร ้

สาระ ก็มาทาํจติใหส้งบ ใหเ้ป็นอเุบกขา เวลามปีญัหาอะไร มคีวามทกุขย์ากลาํบาก จะได ้

ใชส้มาธิเผชญิกบัสิง่ต่างๆได ้เพยีงทาํใจใหน่ิ้งใหส้งบ ใหเ้ป็นอเุบกขา ใหป้ลอ่ยวางเท่านัน้ 

ใจก็จะไมแ่บกไมท่กุขก์บัอะไร ความทกุขอ์ยู่ภายนอก เพยีงแต่ใจเราหลง จงึไปเอาความ

ทกุขภ์ายนอกมาแบก ดว้ยความอยากใหม้นัหายไป หรือความไมอ่ยากทีจ่ะเผชญิกบัมนั 

ก็ทาํใหห้นกัอกหนกัใจ ถา้ไมเ่อาเขา้มาในใจ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่อง จะทกุขจ์ะยากจะ

ลาํบากก็รูว้า่เป็นอย่างนัน้ ก็อยู่กบัมนัไป ไมต่อ้งไปอยากอะไรกบัมนั ก็จะไมรู่ส้กึหนกัอก

หนกัใจ จะรูส้กึเฉยๆ เป็นธรรมดา ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร จงึควรทีฝึ่กทาํสมาธิกนั ไหวพ้ระ

สวดมนตท์กุเชา้ทกุเยน็ บริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนเวลาใด ถา้ไมม่คีวาม

จาํเป็นตอ้งคดิอะไร ก็ใหร้าํลกึถงึคาํวา่พทุโธๆไปภายในใจ จะทาํใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุข 
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ไมแ่บกไมห่ามกบัเรื่องราวต่างๆ ปลอ่ยใหเ้รื่องราวต่างๆ อยู่ภายนอกใจ ไมไ่ปดงึมนัเขา้

มา พอเขา้มาในใจแลว้จะทาํใหห้นกัอกหนกัใจ  

๔. ตอ้งมทีมะ ความอดกล ัน้ อดกล ัน้กบัความรูส้กึต่างๆทีไ่มด่ ีเช่นความโกรธ เวลาเกดิ

ขึ้นมาตอ้งอดกล ัน้ ไมป่ลอ่ยมนัออกไป เวลามคีวามโลภก็ไมป่ลอ่ยใหม้นัออกไป เวลามี

ความหลงก็ไมป่ลอ่ยใหม้นัออกไป เพราะจะไปทาํในสิง่ทีเ่สยีหาย เวลาโกรธก็อยากจะทบุ

ตทีาํลายสิง่ของต่างๆ อยากจะทาํลายบคุคลต่างๆ ใหม้องความโลภโกรธหลงเป็นเหมอืน

เมฆหมอกในทอ้งฟ้า ไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด เดีย๋วก็พดัผ่านไป อารมณ์ต่างๆทีม่อียู่ในใจก็

เป็นอย่างนัน้ จะโกรธจะโลภจะหลงก็ด ีไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด เดีย๋วก็ผ่านไป เหมอืนในขณะ

น้ี เราไมม่คีวามโกรธ ไม่มคีวามโลภ ไมม่คีวามหลงอยู่ในใจ เพราะตอนน้ีกาํลงัฟงัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นเหมอืนกบัลมทีพ่ดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลงใหอ้อกไปจากจติจากใจ ถา้เอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มาเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ 

ไดย้นิไดฟ้งัอะไรก็นาํเอากลบัไปคดิ คดิอยู่เรื่อยๆ คดิอยู่บ่อยๆ คดิจนเป็นนิสยั เวลามี

อะไรเกดิขึ้นมา เราจะมธีรรมะปดัเป่าสงิทีส่รา้งความทกุข ์ ความหนกัอกหนกัใจใหก้บัเรา 

น้ีคอืคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการ ทีเ่ราควรมไีวค้อื ๑. จาคะการเสยีสละ ๒. สจัจะความ

ซือ่สตัย ์๓. ขนัตคิวามอดทน ๔. ทมะความอดกล ัน้ ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ 

เราจะสามารถรกัษาศีลธรรมความดงีาม ใหอ้ยู่กบัเราไปไดต้ลอดแลว้เราจะอยู่อย่างสงบ

มอีเุบกขา จะไมโ่ลภโมโทสนักบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี นอกจากสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นเท่านัน้ทีเ่รา

จะแสวงหา คอืปจัจยั ๔ หามาดว้ยความถูกตอ้งไมผ่ดิศีลไมผ่ดิกฎหมาย เมือ่ไดม้า

พอเพยีงแลว้ก็ไมต่อ้งไปดิ้นรนหามาอกี เอาเวลาทีเ่หลอือยู่มาสรา้งทรพัยภ์ายในใจดกีวา่

เพราะทรพัยภ์ายนอกนัน้ ต่อใหม้มีากนอ้ยเพยีงไร เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งจากโลกน้ีไป ก็จะไม่

สามารถนาํเอาตดิตวัไปได ้ ไมเ่หมอืนกบัทรพัยภ์ายใน เช่นบญุกศุล ทีจ่ะตดิไปกบัจติกบั

ใจ ทีจ่ะทาํใหไ้ปเกดิทีด่ทีีเ่จริญกวา่ทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี พาใหไ้ปถงึจดุทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไปถงึได ้ ก็ตอ้งอาศยัเวลาวา่งจากการทาํมาหากนิ มา

บาํเพญ็บญุบาํเพญ็กศุลอย่างในวนัน้ี  
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มเีวลาวา่งจากภารกจิการงานจงึมาวดักนั แทนทีจ่ะไปแสวงหาทรพัยภ์ายนอก หา

ความสุขภายนอก ก็หนัเขา้มาหาทรพัยภ์ายใน หาความสุขภายใน ทีเ่กดิจากการทาํบญุ

ทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการสะสมทรพัยแ์ละความสุขทีไ่มม่ี

ใครสามารถพรากจากเราไปได ้ ไมเ่หมอืนกบัทรพัยภ์ายนอกความสุขภายนอก ทีค่นอืน่

สามารถพรากจากเราไปได ้ อาจจะถูกคนอืน่แย่งสามหีรือภรรยาของเราไป แย่งทรพัย์

สมบตัขิองเราไปก็ได ้แต่ทรพัยภ์ายในใจ คอืบญุกศุลและความสุขภายในใจ จะไมม่ใีคร

สามารถมาพรากจากเราไปได ้มนัเป็นเหมอืนเงาตามตวัเรา เราไปทีไ่หนมนัก็ไปกบัเรา ถา้

มทีรพัยภ์ายในมคีวามสุขแลว้ ภพชาตขิองเราต่อไปก็จะเป็นภพชาตทิีด่ ี จะวนเวยีนอยู่

แต่ในสุคต ิเกดิเป็นมนุษยบ์า้ง เป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง และในทีสุ่ดก็ไดเ้กดิเป็นพระ

อริยบคุคล ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตห์รอืเป็นพระพทุธเจา้ไป น้ีคอืสิง่ทีเ่ราควรให ้

ความสาํคญั ไม่เช่นนัน้แลว้ชวีติของเราจะเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถา้มวั

ไปหาทรพัยภ์ายนอก ไมส่นใจต่อเรื่องศีลธรรม เวลาตายไปจะเวยีนวา่ยตายเกดิท ัง้ในภพ

นอ้ยและภพใหญ่ ถา้ทาํบาปทาํกรรมก็ตอ้งไปตกนรก ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง สลบักบั

การไปเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพ ขึ้นอยู่กบับุญกรรมทีท่าํกนัในวนัน้ี ถา้ทาํแต่บญุอย่างเดยีว 

สรา้งแต่กศุลอย่างเดยีว ไมท่าํบาปทาํกรรม ชวีติของเราภพชาตขิองเราต่อไป จะมแีต่

เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึจดุสูงสุด จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการเจริญ ต่อการบาํเพญ็ 

ต่อการปฏบิตั ิตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตามกาํลงัศรทัธา สตปิญัญาความ

พากเพยีร พยายามทาํใหม้าก ยิง่มากยิง่ด ี เพราะไมม่อีะไรจะดเีท่ากบัการดาํเนินตาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๕ 

ศีล ๘ กบัการภาวนา 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม เป็นวนัทีพ่ทุธศาสนิกชนผูม้คีวามเลือ่มใส

ศรทัธาในพระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดม้าปฏบิตักิจิทีไ่ดร้บั

มอบหมายไว ้ คอืชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ เพือ่ความร่มเยน็เป็นสุข ความ

เจริญกา้วหนา้ทีแ่ทจ้ริง เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีใ่หค้วามเจริญกา้วหนา้ความสุขที่

แทจ้รงิ นอกจากการชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์เท่านัน้ ความเจริญอย่างอืน่ 

ความสุขอย่างอืน่ เช่นลาภยศสรรเสริญ และกามสุขทีเ่กดิจากการเสพสมัผสัรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง เพราะไมไ่ดใ้หค้วาม

อิม่ความพอ มแีต่สรา้งความกระหายความอยากความตอ้งการ ใหไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น ต่อ

ใหร้ํา่รวยมเีงนิทองเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น ไดต้าํแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม มคีนสรรเสริญ

ยกย่องเยนิยอมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ไดเ้สพสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิด

ต่างๆ ท ัง้หยาบท ัง้ละเอยีด มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็ยงัไมอ่ิม่ไมพ่อ แต่ถา้ไดช้าํระกาย

วาจาใจจนสะอาดบริสุทธิ์แลว้ ก็จะพบกบัความอิม่ความพอ จะพบกบัความสุขทีเ่รียกวา่

ปรมงัสขุงั ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้บไดส้มัผสัมาแลว้ และ

ไดน้าํเอามาประกาศส ัง่สอน ใหก้บัสตัวโ์ลกอย่างพวกเราท ัง้หลาย ผูท้ีย่งัมดืบอดดว้ย

อาํนาจแห่งอวิชชาความไมรู่ ้ โมหะความหลง ทีท่าํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็น

ดอกบวั เหน็การแสวงหาความสุขความเจริญ ทางลาภยศสรรเสริญ ทางกามสุข วา่เป็น

สิง่ทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ แต่หารูไ้มว่า่เป็นการฉุดลากใหล้งไปสู่ความเสือ่มความทุกข ์

ตามลาํดบั  

เพราะเมือ่มคีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้ ทีจ่ะเจริญในทางลาภยศสรรเสริญสุขแลว้ ก็จะ

ไมค่าํนึงถงึการปฏบิตักิารประพฤตทิีถู่กตอ้งดงีาม ทีจ่ะคุม้ครองรกัษาไมใ่หต้กไปสู่ทีต่ ํา่ 
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ไมใ่หเ้สือ่ม ไม่ใหก้ลายจากมนุษยไ์ปเป็นเดรจัฉาน เป็นสตัวน์รก เวลาอยากจะไดอ้ะไร

มากๆแลว้ ถา้ไมส่ามารถหามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง วธิีทีสุ่จริต ก็จะหามาดว้ยวธิีทีท่จุริต 

คอรปัช ัน่ ฉอ้โกง ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ฆ่าผูอ้ืน่ เพือ่จะไดม้า

ในสิง่ทีต่อ้งการ เมือ่ไดท้าํผดิศีลผดิธรรมไปแลว้ ความเสื่อมความทกุขก์็จะตามมาทนัท ี

ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัจติใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น ความหวาดกลวั 

ความหวาดระแวง ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิในอบายใดอบายหน่ึง มอียู่ ๔ คอื เดรจัฉาน 

เปรต อสุรกาย นรก เพราะหลงคดิวา่การแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เป็นเป้าหมายของ

ชวีติ ความจริงแลว้การ แสวงหาความบรสุิทธิ์ของกายวาจาใจต่างหาก ทีเ่ป็นเป้าหมาย

ของชวีติ แต่เราก็ตอ้งทาํมาหากนิ หาปจัจยั ๔ คอือาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค 

เครื่องนุ่งห่ม ในกรอบของศีลธรรม ไมล่ะเมดิศีล ๕ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ถา้ไมล่ะเมดิศีล ๕ ได ้ ก็จะรกัษา

ความเป็นมนุษยไ์วไ้ด ้ เพราะศีลเป็นคุณสมบตัขิองมนุษยน์ัน่เอง การจะเกดิเป็นมนุษย์

ไดต้อ้งมศีีลเป็นผูพ้ามาเกดิ ดงัในทา้ยศีลทีไ่ดแ้สดงไวว้า่ สเีลน สคุติ ยนัติ ศีลเป็นเหตทุี่

จะพาไปสู่สุคต ิ ทีเ่กดิทีอ่ยู่ของมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม ของพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย อยู่ตรงนัน้ อยู่ตรงศีลเป็นผูพ้าไป  

พวกเราเมือ่ยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ก็ใหห้าในกรอบของ

ศีลธรรม อย่าไปละเมดิศีลโดยเดด็ขาด เพราะจะไดไ้มคุ่ม้เสยี ถา้ไดเ้งนิทองมา ได ้

ตาํแหน่งมา ไดค้นสรรเสริญยกย่องมา ไดร้บัความสุขจากการดู การฟงั การลิ้มรส การ

ดืม่ การรบัประทาน ดว้ยการละเมดิศีล ก็จะไมคุ่ม้กบัความเสยีหายทางจติใจ เพราะ

จติใจจะกลายเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกไป ขึ้นอยูก่บัความ

รุนแรงของบาปกรรม เพราะการฆ่าสตัวต์ดัชวีติมที ัง้หนกัท ัง้เบา ฆ่ามดแมลงก็ไมห่นกั

เท่ากบัฆ่ามนุษย ์ ฆ่ามนุษยท์ีไ่มใ่ช่พ่อแม ่ ก็ไมห่นกัเท่ากบัฆ่าพ่อฆ่าแม ่ เหมอืนกบั

กฎหมายทางโลก ทีม่โีทษหนกัเบา ขึ้นอยู่กบัการกระทาํ ฉนัใดการละเมดิศีลธรรมก็

เช่นเดยีวกนั มหีนกัมเีบา แต่ดทีีสุ่ดถา้ไมล่ะเมดิเลย ถงึแมจ้ะเพยีงแค่ฆ่ามดฆ่าแมลง ก็

ยงัตอ้งทาํใหไ้ปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไปเป็นเปรตเป็นผไีด ้อาจจะไมต่กนรก แต่ก็ยงัตอ้งไป

เกดิในอบายเช่นเดยีวกนั ท่านสอนใหค้ดิวา่ เมือ่ไดฆ่้าอะไรแลว้ ก็จะตอ้งไปเกดิเป็นสิง่ที่
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ถูกฆ่า แลว้ก็จะถูกเขาฆ่าต่อไป ฆ่ามดฆ่าแมลงต่อไปก็ตอ้งกลบัไปเกดิเป็นมดแมลง 

เพือ่ใหเ้ขาไดม้าฆ่าเรา ฆ่านกฆ่าปลาตาย ก็ตอ้งกลบัไปเกดิเป็นนกเป็นปลาใหฆ่้า น้ีคอื

หลกัของกรรม เป็นความจรงิ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดรู้ไ้ดเ้หน็ 

และทรงมคีวามกรุณาความสงสาร เหน็วา่พวกเราเป็นเหมอืนคนตาบอด ถา้ไมม่คีนนาํ

ทางไป ก็จะตอ้งเดนิไปตกหลมุตกบ่อ เดนิไปชนสิง่นัน้สิง่น้ี ทาํใหเ้กดิความทกุขค์วาม

เจ็บปวด ถา้มคีนนาํทางก็จะสามารถไปไหนมาไหนไดอ้ย่างปลอดภยั ฉนัใดพวกเราก็ตอ้ง

มพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นผูน้าํทางเช่นเดยีวกนั เพราะเป็นแสงสวา่ง

ภายในใจ ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูก กงจกัรเป็นกงจกัร ดอกบวัเป็นดอกบวั ถา้ไม่

มธีรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะเหน็กลบัตาลปตัร  

ถา้ยงัอยากรํา่รวยมตีาํแหน่งสูงๆ อยากใหค้นยกย่องสรรเสริญเยนิยอ อยากออกไปหา

ความสุข จากการเทีย่ว ดูนัน้ ฟงัน้ี กนินัน้ กนิน้ีอยู่ ก็แสดงวา่ยงัตกอยู่ใตอ้าํนาจของ

ความมดืบอด ยงัตอ้งไปเผชญิกบัความทกุขค์วามวุน่วายใจความเสือ่มเสยี ทีจ่ะตามมา

อย่างแน่นอน แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัและปฏบิตัติาม พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่

สอนใหพุ้่งเป้ามาทีก่ารชาํระกายวาจาใจ ใหห้าความสุขความเจริญทางจติใจ ดว้ยการ

ชาํระกายวาจาใจใหบ้ริสุทธิ์ เราก็จะเดนิไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้รงิ ไมช่า้ก็เร็ว

สกัวนัหน่ึงจะไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ พบกบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดไ้ปรออยู่

ขา้งหนา้แลว้ ดว้ยการบาํเพญ็ ดว้ยการปฏบิตั ิ ชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ดว้ย

ศีลดว้ยการภาวนา นัง่สมาธิ เจริญปญัญา เจริญวปิสัสนา ศีลเป็นเครื่องชาํระความ

สะอาดของกายและวาจา เช่นวนัน้ีพวกเราไดส้มาทานศีล ๕ กนั ก็เป็นการชาํระกายวาจา

ในระดบัหน่ึง ถา้อยู่วดัแลว้รกัษาศีล ๘ ก็เป็นการชาํระกายวาจาใหส้ะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไป

อกีระดบัหน่ึง นุ่งเหลอืงห่มเหลอืงเช่นสามเณรก็จะรกัษาศีล ๑๐ พระภกิษุก็จะรกัษาศีล 

๒๒๗ ขอ้ เป็นการชาํระกายวาจาใหส้ะอาดยิง่ๆขึ้นไป การชาํระทางกายและวาจาจงึตอ้งมี

ศีลในระดบัต่างๆ ถา้รกัษาศีล ๕ เป็นปกตอิยู่แลว้ทกุวนั พอมาถงึวนัพระก็จะเพิม่ศีลอกี 

๓ ขอ้ ในศีลขอ้ที ่๓ ก็จะละเวน้จากการหลบันอนกบัสามหีรือภรรยา คอืจะนอนคนเดยีว 

ไมแ่สวงหาความสุขจากการหลบันอนร่วมกบัคู่ของตน เรียกวา่อพรหมจริยา รกัษาศีล

พรหมจรรย ์ 
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แลว้ก็เพิม่ขอ้ที ่ ๖ คอืละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ 

รบัประทานอาหารเพยีงเพือ่อยู่เท่านัน้ ถา้รบัประทานเพยีงพอก็สามารถอยู่ได ้ ไม่

จาํเป็นตอ้งรบัประทานอาหารมากถงึ ๓ มื้อ รบัประทานเพยีงมื้อสองมื้อ ก็พอเพยีงกบั

การดูแลรกัษาร่างกาย ใหอ้ยู่ไดอ้ย่างปกต ิจงึไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งรบัประทานอาหาร

หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ แลว้ก็รกัษาศีลขอ้ที ่ ๗ ไมแ่ต่งหนา้ทาปาก ไมใ่ชเ้ครื่องสาํอาง 

ไมใ่ชน้ํา้หอม ไมส่วมใส่เสื้อผา้สฉูีดฉาด แต่งกายแบบเรียบงา่ย แลว้ก็รกัษาขอ้ที ่ ๘ ไม่

นอนบนฟูกหนาๆ นอนบนพื้นไมปู้ดว้ยเสือ่ปูดว้ยผา้ เพราะเป็นการฝึกไมใ่หแ้สวงหา

ความสุขจากการหลบันอน ถา้ร่างกายเหน่ือยตอ้งการพกัผ่อน นอนบนพื้นไมก้็นอนหลบั

ไดอ้ย่างสบาย จะตื่นเร็ว เพราะเมือ่ไดพ้กัผ่อนเพยีงพอแลว้ก็จะตื่น ก็ไมอ่ยากนอนต่อ 

แต่ถา้นอนบนฟูกหนาๆ พอตื่นขึ้นมาแลว้ ใจยงัอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่อไปอกี ทาํให ้

เสยีเวลา แทนทีจ่ะไปชาํระไปปฏบิตั ิ ก็จะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ จะไดช้าํระเพยีงแต่กายและวาจา 

เพราะการชาํระตอ้งมอีกีข ัน้หน่ึง คอืชาํระใจดว้ยการภาวนา คอืสมถภาวนาและวปิสัสนา

ภาวนาเจริญปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ีลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนัตตา ไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัตน ไมเ่ป็นความสุขแต่เป็นความทกุข ์ เป็นงานที่

ตอ้งทาํพรอ้มกบัการรกัษาศีล ๘ ถา้รกัษาเพยีงศีล ๕ ก็จะภาวนาไมค่่อยสะดวก เพราะ

จะมาห่วงมากงัวลกบัเรื่องการรบัประทานอาหารตอนเยน็อกีมื้อหน่ึง อาจจะตอนก่อน

นอนอกีมื้อหน่ึง ถา้ยงัมคีวามห่วงมคีวามกงัวลกบัการรบัประทานอาหาร เวลานัง่สมาธิก็

จะนัง่ไมไ่ด ้ นัง่ไดเ้ดีย๋วเดยีวก็จะรูส้กึอดึอดัใจ อยากจะลกุไปหาอะไรมาดืม่ มา

รบัประทาน  

แต่ถา้ถอืศีล ๘ ต ัง้ใจไมร่บัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ พอพน้เทีย่งไปแลว้ก็

หมดปญัหากบัเรื่องรบัประทานอาหาร ก็เริ่มนัง่สมาธิไดเ้ลย เวลานัง่สมาธิถงึแมจ้ะมี

ความอยากจะรบัประทานอาหาร แต่กรู็ว้า่รบัประทานไมไ่ดแ้ลว้ เพราะไดต้ ัง้ใจแลว้วา่จะ

ไมร่บัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ความอดึอดัใจก็จะไมเ่กดิขึ้น เพราะรูว้า่ไม่

มทีางทีจ่ะไดร้บัประทานอย่างแน่นอน ก็จะทาํใหน้ ัง่สมาธิไดอ้ย่างสบาย การปฏบิตักิจ็ะ

เจริญกา้วหนา้ไปตามลาํดบั เพราะมศีีล ๘ เป็นเครื่องสนบัสนุน การชาํระกายวาจาใจจงึ

จาํเป็นตอ้งมที ัง้ศีล ๘ ท ัง้การภาวนา นัง่สมาธิ เดนิจงกรม เจริญปญัญาอย่างต่อเน่ือง 
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เพราะการชาํระทีแ่ทจ้ริงตอ้งชาํระทีใ่จ เพราะเครื่องเศรา้หมองนัน้อยู่ในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่าจา ไหลออกมาจากใจไปสู่กายไปสู่วาจา เพราะกเิลสเครื่องเศรา้หมอง คอื

ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจ เมือ่เกดิความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาใน

ใจแลว้ ก็จะระบายออกมาทางกายทางวาจา เวลาโลภอยากจะรบัประทาน ก็ตอ้งส ัง่

ร่างกายใหไ้ปหาสิง่นัน้สิง่น้ีมา ถา้มคีนมาขดัขวาง ก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา ก็จะระบาย

ความโกรธออกมาทางกายทางวาจา ดว้ยการพูดจาหยาบคาย ด่าวา่คนนัน้คนน้ี แลว้ก็

ทบุทาํลายขา้วของ เป็นการไหลออกมาของกเิลสเครื่องเศรา้หมองทีก่าํจดัดว้ยศีลไมไ่ด ้

ไดแ้ต่เพยีงก ัน้ไวเ้ท่านัน้ เวลาอยากจะทาํลายขา้วของ อยากจะทบุตผูีอ้ืน่ ถา้รูว้า่กาํลงัจะ

ทาํผดิศีล ก็จะไมท่าํ แต่ความโกรธก็ยงัมอียู่ในใจ ยงัไมด่บัไป จะดบัไดก้็อาศยัการ

ภาวนา นัง่ทาํสมาธิ ทาํจติใหส้งบ เช่น สวดมนตไ์หวพ้ระไปเรื่อย ๆ เวลาเกดิความโกรธ

ขึ้นมาแทนทีจ่ะระบายออกไปทางกายทางวาจา ก็หนัเขา้หามมุสงบแลว้ก็นัง่หลบัตา 

ขดัสมาธิ ต ัง้ตวัใหต้รง ตัง้สตใิหอ้ยู่จาํเพาะหนา้ ใหรู้อ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆ ใหร้ะลกึ

แต่พทุโธๆไปในใจ ไมส่่งใจไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหโ้กรธ ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็

เร็วความโกรธก็จะหายจะดบัไป  

ถา้ไมส่ามารถควบคุมจติใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆได ้ก็ลองใชว้ธิีสวดมนตไ์ปก่อนก็ได ้

สวดบทใดบทหน่ึงทีจ่าํได ้สวดไปเรื่อยๆ เช่น นโมตสัสะฯ อรหงัสมัมาฯ สวากขาโตฯ สุ

ปฏปินัโนฯ สวดกลบัไปกลบัมาไปเรื่อยๆ ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องหรือคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ ถา้

อยู่กบับทสวดมนตไ์ปไดแ้ลว้ ไมช่า้ก็เร็วความโกรธก็จะเบาบางลงไป และหายไปในทีสุ่ด 

ก็จะสบายใจ ไมอ่ยากไปทบุตทีาํลายขา้วของ ทาํรา้ยคนนัน้คนน้ีเพราะจติมคีวามสงบมี

ความสุข น้ีคอืการระงบัดบักเิลสเครื่องเศรา้หมองดว้ยอบุายแห่งสมาธ ิ แต่เป็นการดบัที่

ไมถ่าวร ดบัไดเ้พยีงช ัว่คร ัง้ช ัว่คราวเท่านัน้ ต่อไปเวลามใีครพูดหรือทาํอะไรใหไ้มพ่อใจ ก็

จะเกดิความโกรธขึ้นมาอกี จะชาํระกาํจดัความโกรธใหห้มดไปอย่างถาวร ก็ตอ้งเจริญ

วปิสัสนาภาวนาเป็นลาํดบัต่อไป เมือ่ทาํจติใจใหส้งบไดแ้ลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งเจริญปญัญา

เจริญวปิสัสนา ทาํความเขา้ใจวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไม่อยู่ในการควบคุมบงัคบัของ

เรา เราไมส่ามารถไปอยากไปตอ้งการ ใหค้นนัน้ใหค้นน้ี ใหส้ิง่นัน้สิง่น้ี เป็นไปหรือทาํ

อะไรตามความอยากตามความตอ้งการของเราได ้ ถา้รูว้า่ไมส่ามารถไปบงัคบั ไปหวงั
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อะไรจากใครได ้ เราก็จะไมไ่ปบงัคบั จะไมไ่ปหวงั จะไมไ่ปอยาก ก็จะไมเ่กดิความโกรธ

ขึ้นมา เพราะความโกรธเกดิจากความเสยีใจความผดิหวงั จากความอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี 

อยากใหค้นนัน้คนน้ี ทาํสิง่นัน้สิง่น้ีใหก้บัเรา พอไมท่าํตามก็เกดิความโกรธขึ้นมา แต่ถา้รู ้

วา่ไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ ไปหวงัไปอยากอะไรจากเขาไมไ่ด ้ เราก็ปลอ่ยวาง เขาจะทาํอะไร

อย่างไรเราก็ไมโ่กรธอกีต่อไป น้ีคอืวธิีดบัความโกรธอย่างถาวร ดว้ยอบุายแหง่วปิสัสนา

คอืปญัญา  

พจิารณาใหเ้หน็วา่ไมม่อีะไรอยู่ในการควบคุมบงัคบัของเรา ไมม่อีะไรจะอยู่กบัเราไป

ตลอด ไมม่อีะไรไมเ่ปลีย่นแปลง ทกุสิง่ทกุอย่างมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไมม่ี

อะไรใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงความสุขทีไ่ดจ้ากคนนัน้หรือสิง่น้ีก็จะ

กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา ถา้สูญเสยีสิง่ทีร่กัสิง่ทีช่อบ คนทีร่กัทีช่อบไป เราก็จะตอ้งทกุข ์

ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ ขณะทีอ่ยู่ก็มคีวามสุข เมือ่จากไปก็เศรา้โศกเสยีใจ 

จงึตอ้งสอนตวัเราเองอยู่เสมอ เพือ่จะไดไ้มห่ลงไปยดึไปอยากไดอ้ะไร เพราะมคีวามสุขที่

ดกีวา่สิง่ต่างๆอยู่ภายในใจของเรา คอืความสุขทีเ่กดิจากการชาํระกายวาจาใจ ใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ ดว้ยการบาํเพญ็ ดว้ยการปฏบิตั ิตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อน

ใหท้าํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้บาํเพญ็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนไดแ้ลว้ ก็เท่ากบัไดช้าํระกายวาจาใจไปตามลาํดบั จากนอ้ยไปหามาก ในเบื้องตน้

อาจจะทาํบญุทาํทานไดใ้นระดบัหน่ึง แต่เมือ่เหน็ผลจากการทาํบญุทาํทาน วา่ทาํใหจ้ติใจ

มคีวามสุข ก็จะทาํมากขึ้น เคยรกัษาศีล ๕ ไดบ้างวนัแต่ไมท่กุวนั เมือ่รกัษาแลว้รูส้กึวา่มี

ความสุข ต่อไปก็จะรกัษาทกุๆวนั ถา้รกัษาศีล ๘ ในวนัพระได ้ก็อยากจะรกัษาไปเรื่อยๆ 

รกัษาไปตลอด ก็จะทาํใหอ้ยากปฏบิตัธิรรม ไปอยู่วดั ไปบวชชบีา้ง บวชพราหมณ์บา้ง 

บวชพระบา้ง เพราะเหน็คุณค่าของการชาํระกายวาจาใจ วา่ทาํใหเ้ราอยู่อย่างร่มเยน็เป็น

สุข ไมท่กุขไ์มวุ่น่วายไปกบัเรื่องราวต่างๆ เพราะเหน็ดว้ยปญัญาแลว้ วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี 

ไมว่า่จะเป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นวตัถ ุ เป็นขา้วของต่างๆ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราอย่าง

แทจ้รงิ  
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แต่ใหค้วามทกุขแ์ถมมาดว้ย มอีะไรก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ มสีมบตักิ็ตอ้งทกุขก์บัสมบตั ิ

มสีามกี็ตอ้งทกุขก์บัสาม ีมภีรรยาก็ตอ้งทกุขก์บัภรรยา มบีตุรมธีิดากต็อ้งทกุขก์บับตุรกบั

ธิดา แต่มกัจะมองไมเ่หน็กนั เพราะความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหเ้ราไมเ่หน็ แต่ถา้ไดม้า

วดั ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ จะไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ดงัทีก่าํลงัได ้

ยนิกนัในวนัน้ี ก็ทาํใหม้หูีตาสวา่ง เหน็ทางสู่ความหลดุพน้จากความทกุขเ์หน็ทางสู่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารแสวงหาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง หาตาํแหน่ง

ยศถาบรรดาศกัดิ ์ หาการสรรเสริญเยนิยอ หาความสุขทางกาม คอืรูปกลิน่เสยีง

โผฏฐพัพะ แต่อยู่ทีก่ารชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดใหบ้ริสุทธิ์ เมือ่สะอาดบริสุทธิ์แลว้

จติใจก็จะสงบร่มเยน็เป็นสุข น้ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด ต ัง้แต่

บดัน้ีไปตลอดอนนัตกาล ไมม่ทีีส่ิ้นสุดแห่งกาลเวลา เช่นเดยีวกบัจติของพระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวก ขอใหเ้ชื่อม ัน่ในการชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ใหบ้าํเพญ็อย่าง

สมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ืองจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ รบัรองไดว้า่การไดม้าเกดิเป็นมนุษยไ์ดม้า

เจอพระพทุธศาสนา จะไมเ่ป็นการเสยีเปลา่ จะไดก้าํไรอย่างแน่นอน จะไดค้วามสุขและ

ความเจริญอย่างแทจ้รงิ ขอใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๖ 

ธรรมกบัตถาคต 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ 

เราไมค่วรปลอ่ยเวลาทีม่คุีณค่าใหล้ว่งผ่านไป โดยไมไ่ดท้าํความด ี ไมไ่ดท้าํบญุทาํกศุล 

เพราะชวีติของเรามเีวลาจาํกดั อายุของเราคงไมเ่กนิ ๑๐๐ ปีเป็นส่วนใหญ่ พอตายไป

แลว้จะไมส่ามารถทาํความด ี ทาํบญุทาํกศุลได ้ จะทาํไดก้็ตอนทีม่ชีวีติอยู่ มสุีขภาพ

สมบูรณ์แขง็แรง ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยพกิลพกิาร ก็จะไมส่ามารถทาํอะไรไดม้ากนกั ไม่

สามารถทาํบญุทาํกศุลทาํความดไีดเ้ท่าทีค่วร จงึอย่าปลอ่ยเวลาใหผ้่านไปโดยไมไ่ดท้าํ

ความด ีวนัๆหน่ึงพระพทุธเจา้ทรงสอนใหถ้ามตวัเองอยู่เสมอวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํ

ความด ีทาํบญุทาํกศุล ละบาปอยู่หรือเปลา่ หรือกาํลงัสนุกสนานกบัการหาความสุข ทาง

รูปกลิน่เสยีงโผฏฐพัพะ ดูสิง่ต่างๆ ฟงัสิง่ต่างๆ ดืม่รบัประทานอาหารชนิดต่างๆ แมจ้ะ

เป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขช ัว่ขณะตอนทีไ่ดส้มัผสัเท่านัน้ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีจ่รีงั

ถาวร ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอ มแีต่จะใหค้วามหวิความกระหายความอยากเพิม่ขึ้นไป

เรื่อยๆ ถา้ไมม่คีวามอิม่ ไม่มคีวามพอแลว้ ต่อใหม้มีากนอ้ยเพยีงไร ต่อใหไ้ดส้มัผสัได ้

เสพสิง่ต่างๆมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมม่คีวามหมายอะไร เพราะจะกลบัมาอยู่ทีจ่ดุเดมิ คอื

หวิกระหายอยากเหมอืนเดมิ เหมอืนกบัไมไ่ดเ้สพสมัผสัมาเลย เราจงึตอ้งออกไปหาสิง่

ต่างๆมาเยยีวยาความหวิความอยาก ของกเิลสตณัหาอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ต ัง้แต่วนั

เกดิมาจนถงึวนัน้ี เราก็ยงัไมไ่ดเ้คยพบกบัความอิม่ความพอเลย เพราะไปหาสิง่ทีไ่มไ่ดใ้ห ้

ความอิม่ความพอกบัจติใจนัน่เอง สิง่ทีใ่หค้วามอิม่ความพอมอียู่ในโลกน้ี แต่เราไมรู่ว้า่

อยู่ทีไ่หน ตอ้งมคีนอย่างพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มารูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีไ่หน ความ

อิม่ความพออยู่ตรงไหน เมือ่รูแ้ลว้ก็นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอน ใหก้บัพวกเราทีย่งัไมรู่ก้นั 

เพือ่จะไดม้หูีตาสวา่ง จะไดไ้มห่ลงไปหาสิง่ต่างๆ ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอ  
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ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้หรือพระอรหนัตสาวก มาส ัง่สอนอย่างต่อเน่ืองแลว้ พวกเราก็จะไมม่ี

วนัพบกบัความอิม่ความพอ กบัความสิ้นสุดแห่งความทกุขไ์ด ้ แต่วนัน้ีชาตน้ีิพวกเรามี

วาสนา ไดม้าเกดิไดม้าเจอพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดเ้จอพระอริยสงฆส์าวก

ของพระพทุธเจา้ แมจ้ะไมไ่ดเ้จอกบัพระพทุธเจา้ก็ตาม ก็เหมอืนไดเ้จอ เพราะไดท้รงตรสั

ไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ถา้ไดพ้บกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ก็เท่ากบัไดพ้บกบัพระพทุธเจา้โดยตรง เพราะสาระสาํคญัของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

รูปร่างหนา้ตา ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่าการ ๓๒ ซึง่มเีหมอืนกนัหมดทกุคนในโลกน้ี มรูีปร่างมี

หนา้ตา มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนัหมด แต่ไมม่สีาระสาํคญัอะไร เพราะเป็นเพยีงเครื่องมอื

ของใจเท่านัน้เอง ใจต่างหากทีเ่ป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระธรรม เป็นพระอริยสงฆส์าวก 

ถา้ใจไดศึ้กษาไดป้ฏบิตัคิวามจริงของสิง่ต่างๆ ทีม่อียู่ในโลกน้ีจนเขา้ใจอย่างเต็มทีแ่ลว้วา่ 

ไมม่อีะไรในโลกน้ีใหค้วามสุข ใหค้วามพอกบัจติใจได ้ นอกจากบญุกศุลเท่านัน้ เมือ่รู ้

อย่างนัน้แลว้จะไดไ้มไ่ปหลงหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก แต่หนัเขา้มาหาความสุข

ภายในใจ ทีเ่กดิจากการทาํบญุทาํกศุลทาํความดต่ีางๆ พวกเราโชคดทีีไ่ดพ้บกบัพระ

ธรรมคาํสอน ไดพ้บกบัพระอริยสงฆส์าวก ทีย่งัสามารถนาํเอาความรูท้ีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงรูท้รงเหน็ มาส ัง่สอนเผยแผ่ใหก้บัพวกเรา หนา้ทีข่องพวกเราคอืฟงั ใหเ้กดิศรทัธา

ขึ้นมา ใหเ้ชื่อในสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั เมือ่เชื่อแลว้จะไดน้าํเอาไปปฏบิตัต่ิอไป เมือ่ปฏบิตัแิลว้

ผลคอืความอิม่ความพอก็จะเกดิขึ้นมาในจิตในใจ แลว้จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ที่

ไหนเลย อยู่ภายในใจทีส่งบทีป่ลอ่ยวาง ใจจะปลอ่ยวางจะสงบได ้ กต็อ้งทาํบญุทาํทาน 

ทาํความดต่ีางๆ เพราะจะทาํใหเ้ราปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ  

อย่างวนัน้ีญาตโิยมนาํเอากบัขา้วกบัปลาอาหารคาวหวาน เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ และเงนิ

ทองทีม่ค่ีา ทีญ่าตโิยมไมย่ดึไมต่ดิ เมือ่เหน็วา่มเีหลอืกนิเหลอืใชม้เีกินความจาํเป็น ก็ไม่

เก็บเอาไวใ้หเ้ป็นภาระทางจติใจ เมือ่ไดเ้อามาทาํบญุ เอามาแจกจ่าย เอามาถวายใหก้บั

พระภกิษุสามเณร และศรทัธาญาตโิยมทีม่าร่วมทาํบญุกนั ก็จะทาํใหใ้จเรามคีวามสุข 

เพราะไดป้ลอ่ยวางไปในระดบัหน่ึง ปลอ่ยวางขา้วของเงนิทองทีม่เีหลอืกนิเหลอืใช ้ ไม่

หวงไมเ่สยีดาย เป็นการสรา้งความสุขใหก้บัใจในเบื้องตน้ ถา้ทาํไปดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

เราจะมคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามพอ ความบริสุทธิ์ใจหมายถงึการทาํไปโดยไมไ่ดห้วงั
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ผลตอบแทนจากผูร้บั ใหด้ว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมต่อ้งการอะไรเป็นสิง่ตอบแทนเลย 

เพราะสิง่ตอบแทนมอียู่ในใจแลว้ ในใจทีไ่ดป้ลอ่ยวาง ทีไ่มต่อ้งการอะไรจากใครท ัง้สิ้น น่ี

แหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ คอืการไมป่รารถนาไมต่อ้งการอะไรจากใคร ถา้สามารถทาํ

อย่างน้ีไปไดก้บัทกุสิง่ทกุอย่างทกุเวลาแลว้ ใจจะมแีต่ความสุขความอิม่ความพอ

ตลอดเวลา แต่เรายงัไมส่ามารถทาํไดต้ลอดเวลา ทาํไดเ้พยีงส่วนทีไ่มม่คีวามจาํเป็นกบั

เรา ส่วนทีย่งัมคีวามจาํเป็นเราก็ยงัมคีวามเสยีดาย มคีวามหวง มคีวามอยากใหอ้ยู่กบัเรา

ไปนานๆ ไปตลอดเวลา แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

แลว้ วา่ใจไมจ่าํเป็นตอ้งมอีะไรเลยก็มคีวามสุขได ้ เป็นความสุขทีด่กีวา่การมอีะไรเสยีอกี 

เพราะไมว่า่จะมอีะไรก็ตาม ก็จะเป็นภาระทางจติใจ สรา้งความห่วงใย ความกงัวล ความ

ทกุขใ์หก้บัเรา ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆก็ด ีบคุคลต่างๆก็ด ีร่างกายของเราก็ด ีลว้น

เป็นภาระทางจติใจท ัง้สิ้น  

แต่ใจไมรู่ว้า่ตนสามารถอยู่ไดโ้ดยไมต่อ้งมอีะไรท ัง้สิ้น จงึหลงไปควา้หาสิง่นัน้หาสิง่น้ีมา 

ควา้เอาร่างกายมาเป็นเครื่องมอืหาสิง่ต่างๆ เมือ่มแีลว้ก็มคีวามทกุขต์ามมา เพราะยดึตดิ 

ไมส่ามารถปลอ่ยวางได ้ หลงคดิวา่ตอ้งมจีงึจะมคีวามสุขได ้ แต่เราก็มร่ีางกายมาหลายปี

แลว้ มสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมายก่ายกอง มสีามมีภีรรยา มบีตุรมธีิดา มลูีกมหีลาน 

มเีพือ่นฝูง มากมายพอสมควรแลว้ แต่ยงัไมเ่คยพบกบัความอิม่ความพอเพราะใจหลง

พึง่พาอาศยัสิง่เหลา่น้ีไวใ้หค้วามสุข แต่เป็นสิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวร ไมไ่ดอ้ยู่กบัใจไปตลอด สกั

วนัหน่ึงสิง่ต่างๆทีม่อียู่ บคุคลต่างๆ ร่างกายของเราก็จะตอ้งแปรสภาพ เสือ่มลงไปและ

ดบัไปในทีสุ่ด แต่ใจไมไ่ดด้บัตามสิง่ต่างๆ แต่ใจไมรู่ ้ เพราะไมม่ธีรรมะ ไมม่แีสงสวา่ง

แห่งธรรม ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่มใีจเท่านัน้ทีไ่มเ่กดิไมด่บั ไมสู่ญสลายไปเหมอืนกบัสิง่

ต่างๆ เป็นสิง่เดยีวทีไ่มต่อ้งมอีะไร สามารถอยู่ตามลาํพงัไดอ้ย่างอิม่อย่างพอ อย่างมี

ความสุขเต็มที ่ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะเรียนรู ้ ถา้ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไดพ้บกบัพระธรรม

คาํสอน ถา้เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเราก็จะปฏบิตัติาม พยายามตดัความยดึ

ตดิในสิง่ต่างๆท ัง้หมด เพราะมมีากนอ้ยเพยีงไร ก็จะมคีวามทกุขม์ากนอ้ยตามไปเพยีง

นัน้ มอีะไรก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ ท ัง้ในขณะทีอ่ยู่ร่วมกนัและในเวลาทีจ่ากกนั เวลาที่อยู่

ร่วมกนัก็มคีวามห่วงความกงัวล เวลาจากกนัก็มคีวามเศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์ ถา้ไม่
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มอีะไรเลยกลบัจะสบาย เพราะไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งอาลยัอาวรณ์ ควรทาํให ้

ได ้ ละความยดึตดิในทกุสิง่ทกุอย่าง รวมถงึร่างกายของเราดว้ย เพราะไมช่า้ก็เร็วสกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งแตกดบัไป จะยดึตดิหรือไมก่็ตาม ก็จะตอ้งแตกดบัไปเช่นเดยีวกนั ถา้ไมย่ดึ

ไมต่ดิก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ไมท่กุข ์ไม่เศรา้โศกเสยีใจ ไมอ่าลยัอาวรณ์ ถา้ยดึตดิก็จะวุน่วาย 

รุ่มรอ้น กงัวล เศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ตลอดเวลา  

เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเลอืกได ้จะวุน่วายหรือไมวุ่น่วาย จะเดอืดรอ้นหรือไมเ่ดอืดรอ้น ใจมี

ทางเลอืก ทางทีไ่มเ่ดอืดรอ้นไมวุ่น่วายก็คอืปลอ่ยวาง ใหรู้ว้า่สกัวนัหน่ึงทกุสิง่ทกุอย่างทีม่ ี

อยู่ จะตอ้งจากไปท ัง้หมด ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย เมือ่รูแ้ลว้จะไมย่ดึตดิ จะเตรยีม

ตวัเตรียมใจไว ้ เหมอืนกบัยมืของมา ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งคนืไป เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งคนืไปก็ไม่

เสยีใจ ไม่เสยีดาย เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถทาํกนัไดท้กุคน ถา้เหน็วา่การยดึตดิเป็นโทษ

มากกวา่เป็นคุณ ถา้เหน็วา่การไมย่ดึตดิ เป็นคุณมากกวา่เป็นโทษ เป็นการอยู่สุขสบาย

อย่างแทจ้ริง ถา้ไมเ่ชื่อก็ขอใหดู้พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง 

ท่านไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไรเลย ปลอ่ยวางไดท้ ัง้หมด สมบตัขิา้วของเงนิทองบคุคลต่างๆ 

รวมไปถงึร่างกายของท่าน จะแก่จะเจ็บจะตาย จะอดอยากขาดแคลนอย่างไร ใจไม่

วุน่วายตามไปดว้ย เพราะใจมอีาหารหลอ่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา คอืแสงสวา่งแห่งธรรม 

ความรูท้ีจ่ะปลดเปลื้อง ไมใ่หใ้จไปยดึไปตดิไปหลงไปอาศยัสิง่ต่างๆ มาใหค้วามสุขกบัใจ 

เรื่องของพระศาสนาเป็นอย่างน้ี สอนใหเ้ราดาํเนินชวีติไปอย่างร่มเยน็เป็นสุข หลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้เราก็ตอ้งเชื่อ เพราะถา้ไมเ่ชื่อก็จะไมส่นใจทีจ่ะ

ฟงัต่อ ไมป่ฏบิตัติาม เมือ่ไม่ไดป้ฏบิตัเิราก็จะเป็นเหมอืนเดมิ เคยทกุขก์บัอะไรอย่างไรก็

จะทกุขต่์อไป จะวุน่วายกบัอะไรอย่างไรกจ็ะวุน่วายต่อไป จะห่วงกงัวลก็ตอ้งห่วงกงัวล

ต่อไป จะเศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์กบัอะไร ก็จะเศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์ต่อไป 

เพราะไมเ่ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้ก็ไมน่าํเอาไปปฏบิตั ิ 

แต่ถา้เชื่อแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ จากงา่ยไปสู่ยาก ทาํในสิง่ทีท่าํไดก่้อน สิง่ทีต่ดัไดก้็ตดัไป

ก่อน สิง่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีก็ตดัไป เช่น ของฟุ่มเฟือย ไมม่คีวามจาํเป็น

อะไร สิง่ทีจ่าํเป็นก็คอื ปจัจยั ๔ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ถา้มี
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พอประมาณก็พอแลว้ ถา้มเีกนิเช่นมเีสื้อผา้อยู่ลน้ตู ้ ไมเ่คยใส่เป็นเวลาหลายปี ก็ไมค่วร

เก็บไวใ้หเ้กะกะ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะสรา้งภาระทางจติใจ ถา้นาํเอาไปแจกจ่าย

ใหแ้ก่ผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก ก็จะไดป้ระโยชน ์ จะไดป้ลดเปลื้องภาระทางใจ ความห่วงที่

จะตอ้งคอยดูแลรกัษา และไดค้วามสุขจากการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เวลาเหน็ผูอ้ืน่มคีวามสุข

จากการกระทาํของเรา เราก็จะมคีวามสุขตามไปดว้ย จะมคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามพอใจ 

จะทาํใหม้กีาํลงัใจทีจ่ะตดั ทีจ่ะละสิง่ต่างๆ ทีไ่มส่าํคญั ทีไ่มจ่าํเป็น การกระทาํต่างๆทีไ่มม่ี

คุณมปีระโยชน ์ เช่นการเสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื เลน่การพนนัเป็นตน้ เพราะจะ

สรา้งความเสือ่มเสยีฉุดลากใหไ้ปสู่ความทกุขม์ากยิง่ขึ้น ถา้เลกิไดจ้ะทาํใหม้เีวลาสรา้ง

กาํลงัใจ ใหส้ามารถตดัอปุาทานความยดึตดิในสิง่ต่างๆได ้ ดว้ยการมาวดั มาปฏบิตั ิ มา

ถอืศีล ๘ มานัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์เดนิจงกรม พจิารณาธรรมในลกัษณะต่างๆ ให ้

เหน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ลว้นไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมใ่หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง แต่กลบัใหค้วาม

ทกุข ์ เพราะสรา้งความกงัวล ความห่วงใย ความเสยีดาย ความอาลยัอาวรณ์ ไมม่อีะไร

ในโลกน้ีเป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา ร่างกายทีเ่ราเรียกวา่ตวั

เราของเรา อกีไมก่ี่ปีขา้งหนา้ก็จะกลายเป็นของสปัเหร่อไป ใหส้ปัเหร่อเอาไปเผาเท่า

นัน้เอง กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ถา้ยงัหลงยดึตดิอยู่

กบัร่างกายกจ็ะวุน่วายใจ  

แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็ไดป้ฏบิตัสิรา้งกาํลงัใจ สรา้งแสงสวา่งแห่งธรรมใหเ้กดิขึ้นมาในใจแลว้ 

ใจจะมกีาํลงัตดัความยดึตดิในร่างกายได ้ เช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลายไดต้ดั เมือ่ตดัแลว้ใจก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ไมวุ่น่วายกบัอะไร

อกีต่อไป จะเป็นจะตายก็เท่ากนั อยู่ก็เท่ากบัตาย ตายก็เท่ากบัอยู่ เพราะใจไมไ่ดต้าย 

ไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายนัน่เอง ใจอยู่ส่วนของใจ ใจมธีรรม มบีญุมกีศุล มปีญัญา มแีสง

สวา่งแห่งธรรม ไวค้อยดูแลรกัษาใจใหต้ ัง้อยู่ในความสงบ เป็นอเุบกขาอยู่ตลอดเวลา น้ี

คอืสิง่ทีพ่วกเราสามารถทาํใหก้บัเราได ้ ถา้ไมป่ลอ่ยใหเ้วลาในแต่ละวนัผ่านไปหมดไป 

ดว้ยการกระทาํสิง่ทีไ่รส้าระต่างๆ สะสมความทกุขค์วามยดึตดิต่างๆ ถา้นาํเอาเวลาทีม่ ี

คุณค่ามาบาํเพญ็ มาปฏบิตั ิมาทาํความด ีสรา้งบญุสรา้งกศุล อย่างทีพ่วกเราไดม้ากระทาํ

กนัในวนัน้ี รบัรองไดว้า่ชวีติจติใจของเราจะดขีึ้นไปตามลาํดบั จนถงึจดุสูงสุดไดอ้ย่าง



42 
 

แน่นอน ถา้ไมใ่นชาตน้ีิก็ในชาตต่ิอๆไป จะไมม่ภีพชาตอินัยาวนาน เหมอืนกบัพวกทีไ่มม่ี

ความศรทัธา ไมเ่ชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมป่ฏบิตัติาม ก็จะตอ้งเวยีน

วา่ยตายเกดิ ในภพนอ้ยภพใหญ่ไปอย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้เชื่อและปฏบิตัติามพระธรรม

คาํสอนแลว้ ภพชาตกิ็จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ ภพชาตทิีเ่หลอือยู่ก็จะเป็นภพชาตทิีด่ ี จะได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ ถา้ไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษยก์็จะไดเ้ป็นเทพเป็นพรหม 

กลบัไปกลบัมาระหวา่งภพท ัง้ ๓ น้ี แต่จะไมค่่อยไดล้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไมต่อ้งไปตก

นรก เพราะมบีญุมกีศุลไวค้อยคุม้ครอง คอยปกป้องไมใ่หต้กลงไป การปฏบิตัติามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึมแีต่ไดก้บัได ้ มแีต่ประโยชนโ์ดยฝ่ายเดยีว พวกเราจงึ

ไมค่วรสงสยั ไมค่วรหลงยดึตดิกบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เพราะไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเรา

อย่างแทจ้ริง มแีต่จะสรา้งความทกุขส์รา้งความกงัวลใจใหอ้ย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึควร

ศึกษาดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม หรืออ่านหนงัสอืธรรมะของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ แลว้

นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดอ่้านไปปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่ชวีติจะเจริญกา้วหนา้รุ่งเรืองขึ้นไป

เรื่อยๆ จนถงึจดุสูงสุดไดส้กัวนัหน่ึงอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึ

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๗ 

การรกัษาศีล 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ 

โดยธรรมเนียมพอเป็นวนัพระ จะมกีารสมาทานรกัษาศีล ตามแต่ศรทัธาสตปิญัญาความ

เพยีรกนั รกัษาศีล ๕ บา้ง ศีล ๘ บา้ง การถอืศีลไมค่วรถอืในวนัพระเท่านัน้ ควรถอืทกุ

วนัทกุเวลาเลย ไมจ่าํเป็นตอ้งสมาทาน ไมจ่าํเป็นตอ้งมาวดั เพราะการมศีีลไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าร

สมาทาน แต่อยู่ทีก่ารรกัษา ถา้รูว้า่ศีลมอีะไรบา้ง ก็เพยีงต ัง้สตวิา่วนัน้ีหรือตลอดไป จะ

รกัษาศีลเช่นศีล ๕ ทาํความเขา้ใจกบัตวัเองวา่ ต่อไปน้ีจะละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ 

ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ก็มศีีลแลว้ ไมว่า่จะอยู่ที่

ไหนเวลาใด ไมต่อ้งรอวนัพระ รอการสมาทาน รอพระเป็นผูใ้หศี้ลก่อน เพราะเป็นเพยีง

พธิีกรรมเท่านัน้เอง เป็นการตอกยํา้ความเขา้ใจ เป็นสกัขพียาน แต่ถา้เหน็คุณค่าของ

ศีลธรรม ก็สามารถรกัษาไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ศีลมอียู่ ๓ ลกัษณะดว้ยกนั 

คอื ๑. สมาทานศีล อย่างทีพ่วกเราไดเ้ปลง่วาจาวา่จะรกัษาศีล ๕ กนั โดยมพีระภกิษุ

เป็นผูก้ลา่วนาํและเป็นสกัขพียาน ๒. วิรตัิศีล มเีจตนาความตัง้ใจจะรกัษาศีล ก็ต ัง้จติ

อธิษฐานไปภายในใจ ไมต่อ้งมาวดั ไมต่อ้งมพีระเป็นสกัขพียาน เพราะไมม่เีวลามาวดั ก็

ยงัรกัษาศีลได ้ เพราะศีลอยู่ทีก่ายวาจาใจ ออกมาจากใจสู่กายและวาจา ถา้มสีตเิฝ้าดูใจ 

เวลาคดิอะไร ถา้รูว้า่ผดิศีล ก็ระงบัเสยี ถา้รูว้า่จะพูดโกหก ก็ไมพู่ดเสยี เปลีย่นไปพูด

เรื่องอืน่ เรื่องดนิฟ้าอากาศ พูดเรื่องอะไรก็ได ้เมือ่ไม่อยากจะพูดปด ขอ้สาํคญัขอใหม้สีต ิ

รูอ้ยู่วา่กาํลงัจะพูดอะไร ถา้จะพูดปด ก็อยา่ไปพูด เท่าน้ีก็รกัษาศีลไดแ้ลว้ เช่นเดยีวกบั

การกระทาํ ถา้เกดิความโกรธ อยากจะฆ่าผูอ้ืน่ ก็ตอ้งระงบั เพราะเป็นการทาํผดิศีล  

๓. อริยศีล เป็นศีลของพระอริยเจา้ ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป เพราะมสีตปิญัญา มี

ดวงตาเหน็ธรรม วา่การทาํผดิศีลเป็นการสรา้งความเสยีหายใหก้บัตนและผูอ้ืน่ ไมว่า่จะ

มใีครรูห้รือไมก่็ตาม ทาํไปแลว้ผลจะปรากฏขึ้นมาในใจทนัท ี จะมคีวามไมส่บายอกไม่
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สบายใจ ตายไปก็ตอ้งไปเกดิในอบาย เช่นเดรจัฉานหรือนรก เป็นสิง่ทีพ่ระอริยเจา้ทกุๆ

รูป จะรูจ้ะเหน็ จะไมก่ลา้ทาํผดิศีล เพราะเป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ เสยีมากกวา่ได ้

เพราะไดป้ฏบิตัจินมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็แลว้วา่คนเราจะดจีะช ัว่ จะสูง จะตํา่ จะสุขจะ

ทกุข ์ อยู่ทีก่ารกระทาํทางกายวาจาใจเทา่นัน้ การละเมดิศีลเป็นการนาํไปสู่ความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ความหายนะ พระอริยเจา้ทกุๆรูปจงึไมล่ะเมดิศีลโดยเดด็ขาด แมจ้ะตอ้ง

เสยีชวีติเพือ่รกัษาศีลก็ยอม ตามทีพ่ระบรมศาสดาไดท้รงตรสัสอนไวว้า่ ใหส้ละทรพัย์

เพือ่รกัษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ สละชวีติเพือ่รกัษาคุณธรรมความดงีาม เช่น

ศีลธรรมเป็นตน้ น่ีเป็นความรูข้องพระอริยเจา้ทกุรูป จงึมศีีลเป็นปกต ิ เป็นธรรมดา ไม่

ละเมดิศีลโดยเดด็ขาด ไมต่อ้งสมาทาน ไม่ตอ้งวริตั ิเพราะเป็นธรรมชาตขิองพระอริยเจา้ 

น่ีคอืศีลท ัง้ ๓ ลกัษณะ พวกเราอยู่ในลกัษณะไหนก็พจิารณาดู ถา้ยงัสมาทานอยู ่ ก็

สมาทานศีลไปเรื่อยๆ ถา้รกัษาศีลโดยไมต่อ้งมาวดั เพราะตดิธุระหรือวนัพระไมต่รงกบั

วนัเสารว์นัอาทติย ์ ไมส่ามารถมาวดั มาสมาทานศีลได ้ก็ใชก้ารวริตัศีิลแทน ต ัง้จติต ัง้ใจ

วา่จะรกัษาศีล วนัน้ีเป็นวนัพระแต่ตอ้งไปทาํงาน ถา้วนัพระตรงกบัวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์

ตอ้งทาํงาน มาสมาทานศีลทีว่ดัไมไ่ด ้ก็ถอืศีลวริตัไิป มผีลเท่ากนั มอีานิสงสเ์ท่ากนั ไมม่ี

ความแตกต่างกนั ถา้มปีญัญามดีวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่การกระทาํผดิศีล จะพาไปสู่ภพ

ชาตทิีเ่ลวต่อไป ในปจัจบุนัจะสรา้งความทกุข ์ ความวุ่นวายใจใหต้ลอดเวลา ก็จะรกัษา

ศีล ๕ ไปตลอด  

พระอริยบคุคล ๒ ระดบัแรก คอืพระโสดาบนัและพระสกทิาคามี จะมศีีล ๕ เป็นปกต ิ

แต่ศีล ๘ ยงัไมส่ามารถมไีดเ้ป็นปกต ิ เพราะยงัไมบ่รรลธุรรมทีสู่งกวา่ ยงัตดิอยู่กบั

ความสุขทางดา้นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ แต่หามาโดยไมผ่ดิศีลผดิธรรม ถา้จะมี

คู่ครอง ก็จะไมป่ระพฤตผิดิประเวณี มสีามเีดยีว ภรรยาเดยีว ถา้เหน็วา่ความสุขทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เป็นความสุขทีค่ลุกเคลา้ไปกบัความทกุข ์ ความกงัวล ความ

ห่วงใย ความเสยีใจ เพราะบคุคลทีร่กั สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากไป ขณะทีอ่ยู่ดว้ยกนั ก็มี

ความห่วงใย ความกงัวล ถา้เหน็วา่เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ก็จะพยายามปฏบิตัใิหข้ึ้น

ไปสู่ธรรมข ัน้ทีสู่งขึ้น คอืการปฏบิตัเินกขมัมะ ออกจากกามสุข เพราะไมเ่ป็นความสุขที่

แทจ้รงิ จงึอยากจะสลดัทิ้งไป ดว้ยการปฏบิตัเินกขมัมะ นุ่งขาวห่มขาว ถอืศีล ๘ คือ
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นอกจากศีล ๕ ก็รกัษาศีลเพิม่อกี ๓ ขอ้ ส่วนศีลขอ้ที ่ ๓ ทีเ่ป็นกาเมฯ มคู่ีครองดว้ย

ความถูกตอ้งตามหลกัประเพณี ก็เปลีย่นเป็นการละเวน้ เป็นอพรหมจริยาเวรมณี เป็น

ศีลพรหมจรรย ์ไมห่ลบันอนกบัใคร แมก้บัคู่ครองของตน แลว้ก็รกัษาศีลขอ้ที ่๖ ละเวน้

จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ขอ้ที ่ ๗ ละเวน้จากการใช ้

เครื่องสาํอาง ใชน้ํา้หอม แต่งกายดว้ยเสื้อผา้สฉูีดฉาด และขอ้ที ่ ๘ ละเวน้จากการนอน

บนฟูกหนาๆ นอนบนพื้นไมปู้ดว้ยเสือ่หรือผา้แทน ไมห่าความสุขจากการหลบันอน จาก

การใชน้ํา้หอมเครื่องสาํอาง แต่งกายดว้ยเสื้อผา้สวยๆงามๆ จากการรบัประทานอาหาร 

แต่หาความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ นัง่สมาธิ เดนิจงกรม ปฏบิตัธิรรม เพราะความสุข

ทีไ่ดร้บัจากความสงบของจติใจ เป็นความสุขทีเ่ลศิทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลาย เพราะ

ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย เป็นการปฏบิตัขิองพระโสดาบนัและพระสกทิาคาม ี 

เพราะเหน็วา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการมคู่ีครอง จากการรบัประทานอาหาร แต่งเน้ือแต่งตวั

ดว้ยเสื้อผา้อาภรณ์สวยๆงามๆ ใชเ้ครื่องสาํอางนํา้หอม หลบันอนบนฟูกหนาๆ ไมไ่ดเ้ป็น

ความสุขทีป่ระเสริฐเลย ก็จะพยายามละดว้ยการถอืศีล ๘ เจริญภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ 

ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ มสีตรูิอ้ยู่กบัพทุโธๆ ไมไ่ปคดิเรื่องอะไรท ัง้สิ้น ถา้คดิกด็งึ

กลบัมาอยู่ทีพ่ทุโธๆ ในอริิยาบถท ัง้ ๔ เดนิ ยนื นัง่ นอน เวลาทาํอะไร ถา้ไมม่คีวาม

จาํเป็นตอ้งคดิอะไร ก็บริกรรมพทุโธๆไปในใจ เพือ่ใจจะไดว้า่งจากความวุน่วายความ

อยากต่างๆ ถา้ไมค่วบคุมใจ ปลอ่ยใหค้ดิไปเรื่อยๆ พอคดิถงึอะไร ก็จะเกดิความอยาก

ขึ้นมา ก็จะไมส่ามารถรกัษาศีลไดถ้า้ถอืศีล ๘ แลว้ปลอ่ยใหใ้จคดิถงึเรื่องอาหารอยู่

เรื่อยๆ จะไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะทนต่อความอยากรบัประทานอาหารได ้ แต่ถา้ใจไมม่โีอกาส

ไปคดิถงึเรื่องอาหารเลย เพราะตอ้งบรกิรรมพทุโธๆอยู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะลมืเรื่อง

รบัประทานอาหารไปโดยปริยาย จะเขา้สู่ความสงบ จะพบกบัความสุข ความอิม่ ความ

พอ จะไมห่วิกระหายกบัเรื่องอาหารก็ด ี เรื่องหลบันอนก็ด ี แต่งเน้ือแต่งตวั ใช ้

เครื่องสาํอางนํา้หอม จะพาใหจ้ติขยบัขึ้นสู่ธรรมข ัน้สูงขึ้นไป คอืพระอนาคาม ี ถา้เป็น

ฆราวาสยงัไมไ่ดบ้วช ก็จะไมม่คีวามสมัพนัธก์บัคู่ครองของตน เพราะใจไมม่คีวามอยาก

ความตอ้งการ ถา้บวชไดก้็จะออกบวช ถา้ยงับวชไมไ่ดก้็จะอยู่เป็นผา้ขาวไปก่อน ปฏบิตัิ

อยู่ทีบ่า้นรกัษาศีล ๘ ถา้มเีวลาวา่งก็จะไปทีว่ดั เมือ่หมดภาระทางบา้นแลว้ ไมม่คีวาม
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จาํเป็นตอ้งดูแลใครแลว้ ก็จะออกบวช และเพือ่จะไดบ้าํเพญ็ธรรมข ัน้ทีสู่งขึ้นไป เพือ่จะ

ไดห้ลดุพน้จากความทกุขโ์ดยสิ้นเชงิ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ไดบ้รรลพุระนิพพาน น่ี

คอืการกา้วไปของพระอริยบคุคล เมือ่มศีีล ๕ เป็นปกตแิลว้ ข ัน้ต่อไปก็จะรกัษาศีล ๘ 

แลว้ก็จะออกบวชถอืศีล ๒๒๗ ขอ้ ปฏบิตัไิปจนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เมือ่ไดบ้รรลุ

แลว้ การปฏบิตักิจิทางศาสนาก็เสร็จสิ้นลง  

ศีลเป็นเครื่องพาจติใหไ้ปสู่การปฏบิตั ิการปฏบิตัพิาจติใหสู่้การหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้

การปฏบิตักิ็ไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป เหมอืนกบัยารกัษาโรคทีม่คีวามจาํเป็นต่อคนไข ้

แต่เมือ่คนไขร้บัประทานยา จนหายจากโรคภยัไขเ้จ็บแลว้ ยาก็ไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป 

ฉนัใดพระอรหนัตท์ ัง้หลายก็ไมม่คีวามจาํเป็นกบัการภาวนา นัง่สมาธิ เจริญปญัญาอกี

ต่อไป เพราะใจของทา่นไมต่อ้งอาศยัธรรมเหลา่น้ีแลว้ เพราะใจเป็นปกต ิ มศีีลเป็นปกต ิ

เหมอืนกบัพวกเราในขณะน้ี เรานัง่อยู่เฉยๆ ไมไ่ดพู้ดอะไร ไมไ่ดท้าํอะไร ก็ถอืวา่มศีีล

เป็นปกต ิ ไมไ่ดฆ่้าสตัว ์ ไม่ไดต้บยุง ไมไ่ดต้มีด ไมไ่ดล้กัทรพัย ์ ไมไ่ดป้ระพฤตผิดิ

ประเวณี ไมไ่ดพู้ดปดมดเทจ็ ไมไ่ดเ้สพสุรายาเมา ตอนน้ีก็ถอืวา่มศีีลเหมอืนกบั

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกแลว้ ต่างกนัตรงทีห่ลงัจากทีล่กุจากทีน่ี่ไปแลว้ เราจะ

รกัษาความเป็นปกตไิมไ่ด ้ น่ิงเฉยเหมอืนตอนน้ีไมไ่ด ้ พอเหน็อะไรก็จะเกดิความโลภ

ความอยาก ทีจ่ะพาไปสู่การประพฤตผิดิศีล เพราะเวลาอยากจะไดอ้ะไรมากๆ แลว้ไม่

สามารถหามาไดด้ว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง ก็จะตอ้งไปหามาดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้งนัน้เอง คอืทาํผดิ

ศีล ไปฉอ้โกง ไปลกัขโมย น่ีคอืความแตกต่างของพวกเรากบัพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวก ทีไ่มม่คีวามอยากความตอ้งการอะไรเลย เพราะใจของท่านมคีวามอิม่

ความพออยู่ตลอดเวลา เหน็อะไรก็รูส้กึเฉยๆ เหมอืนกบัคนทีก่นิขา้วอิม่แลว้ เหน็อาหาร

ก็ไมส่นใจ ไมอ่ยากจะรบัประทาน ฉนัใดพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายก็

เป็นฉนันัน้ หลงัจากทีไ่ดร้กัษาศีลปฏบิตัธิรรม จนจติใจสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกเิลส

ตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆแลว้ ใจก็มแีต่ความสุข ความ

อิม่ ความพอ ไมม่อีะไรมาฉุดลากใหไ้ปทาํผดิศีลผดิธรรม จงึมศีีลบริสุทธิ์  
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การรกัษาศีลทีแ่ทจ้รงิจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ายและวาจา ทีเ่ป็นเพยีงปลายเหต ุ ทาํตามคาํส ัง่ของ

ใจ ถา้ใจส ัง่ใหท้าํด ีกายวาจาก็ทาํดพีูดด ีถา้ใจส ัง่ใหท้าํไมด่ ีก็จะพูดไมด่ ีทาํไมด่ ีใจจะคดิ

ดหีรือไมด่ ี ก็ขึ้นอยู่กบัวา่มกีเิลสตณัหาหรือไม ่ ถา้มกี็จะพูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี เช่นเวลาเกดิ

ความโกรธขึ้นมา หนา้ตาก็จะบูดเบี้ยว พูดจาไมด่ ีไมสุ่ภาพ หยาบคาย สรา้งความเจบ็ชํา้

นํา้ใจความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ เพราะมคีวามโกรธส ัง่ใหพู้ด แต่ถา้ไมม่คีวามโกรธแลว้ ก็จะ

พูดดว้ยความเมตตามไีมตรีจติ ดว้ยเหตดุว้ยผล ดว้ยวาจาทีสุ่ภาพ การกระทาํก็

เช่นเดยีวกนั ถา้ไมโ่ลภไมอ่ยากแลว้ ก็จะไมไ่ปทาํในสิง่ทีเ่สยีหาย แต่ถา้โลภหรืออยาก

หรือโกรธ ก็มกัจะทาํในสิง่ทีเ่สยีหาย ศีลทีแ่ทจ้รงิจงึอยูท่ีใ่จ กายและวาจาเป็นเพยีง

เครื่องมอื ถา้จะรกัษาศีลใหไ้ด ้ตอ้งรกัษาใจใหไ้ด ้ไมใ่หโ้ลภ ไมใ่หโ้กรธ ไมใ่หห้ลง การที่

เราโลภเราโกรธเราหลง เพราะขาดปญัญา ขาดแสงสวา่งแห่งธรรม จงึหลงในสิง่ต่างๆ วา่

จะใหค้วามสุขกบัเรา เป็นทีพ่ึง่ได ้แต่ความจริงแลว้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ราจะพึง่ไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ ทีจ่ะใหค้วามสุขอย่างเสมอตน้เสมอปลาย มแีต่ใหท้ ัง้ความสุขและความทกุข ์

เวลาไดส้ิง่ทีร่กัทีช่อบ เราจะมคีวามสุข แต่ในขณะเดยีวกนัก็จะมคีวามทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความห่วงใย ความกงัวล ความหวงแหน ความเสยีใจ เมือ่สิง่ทีร่กัตอ้งจากไปตามหลกั

ความจริง ไมว่า่อะไรก็ตามไมช่า้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป ไมม่อีะไรเทีย่งแท ้

แน่นอน ความหลงทาํใหเ้รามองไมเ่หน็กนั ไมเ่หน็ความไมเ่ทีย่งทีม่อียู่กบัทกุสิง่ทกุอย่าง 

ความไมถ่าวร ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เรามองไมเ่หน็กนั ไม่เหน็ความทกุขท์ีม่อียู่กบัสิง่

ต่างๆ ทีเ่ราไดม้าครอบครอง ไมเ่หน็วา่สิง่ต่างๆไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้รงิ เพราะจะไม่

อยู่กบัเราไปตลอด เป็นสมบตัผิลดักนัชม พอเราตายไปแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู ่ก็

กลายเป็นสมบตัขิองคนอืน่ไป  

ร่างกายของเราก็ไมใ่ช่สมบตัขิองเรา ไมใ่ช่ตวัเรา เมือ่ตายไปก็เป็นสมบตัขิองสปัเหร่อของ

วดัไป เพราะเราเอาคนตายไปไวท้ีว่ดั ใหส้ปัเหร่อเป็นคนดูแล ใหเ้อาไปเผา กลายเป็น

ขี้เถา้ขี้ถ่านไป น่ีคอืสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็กนั จงึเรียกวา่ความหลง เมือ่เรามองไมเ่หน็ก็หลง

คดิวา่ สิง่นัน้ดสีิง่น้ีด ี น่าเอามนัมาเป็นสมบตั ิ แต่หารูไ้มว่า่กาํลงัเอาความทกุขเ์ขา้มาใส่ใจ 

โดยไมรู่ส้กึตวั ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน ทีส่อนใหพ้จิารณาวา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมจ่ี

รงัถาวร ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริง ไมใ่ช่สมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง เอามา
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สอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกดิความรงัเกยีจ ความเบือ่หน่าย เวลาอยากไดอ้ะไรก็จะถูก

ปญัญาคอืความจริงทาํลายความอยากได ้ ทาํใหไ้มม่คีวามยนิด ี ไมม่คีวามตอ้งการอะไร 

และสามารถอยู่ไดโ้ดยไมม่อีะไร มคีวามสุขมากกวา่คนทีม่อีะไรมากมายก่ายกองเสยีอกี 

แต่เราไมรู่ก้นั มแีต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ทีรู่ ้ แต่พวกเราไมรู่ ้ ถา้

เปรียบเทยีบตวัเรากบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกแลว้ จะเหน็วา่ท่านไมม่สีมบตัิ

อะไรเลย นอกจากสิง่จาํเป็นต่อการดาํรงชพีเท่านัน้ คอือฐับริขาร บริขาร ๘ มบีาตร ๑ 

ใบ ผา้ ๓ ผนื ประคดเอว ใบมดีโกน ทีก่รองนํา้ เขม็กบัดา้ย ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีของ

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก นอกจากนัน้แลว้ก็ไมม่อีะไรเป็นสมบตัเิลย แต่ในใจมี

ความสุขเต็มที ่ปรมงัสขุงั  

ส่วนพวกเรามสีมบตัมิากมายก่ายกองนบัไมถ่ว้น แต่ในใจของเรากลบัเต็มไปดว้ยความ

ทกุข ์ ความวุน่วาย กงัวล ห่วงใย เสยีดาย อาลยัอาวรณ์ ทีค่วามหลงสรา้งขึ้นมา ถา้

อยากจะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ พบความอิม่ความพอ ก็ตอ้งนอ้มเอาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ มาสอนใจอยู่เรื่อยๆ วา่ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่อีะไรเป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไมม่อีะไรเป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้รงิ ถา้เตอืนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ จะ

เกดิความเบือ่หน่ายในสิง่ต่างๆทีม่อียู่ ไมอ่ยากจะไดอ้ะไรเพิม่ ใจจะสุขสบาย ไมก่งัวลกบั

อะไรท ัง้สิ้น ถงึเวลาทีต่อ้งจากคนนัน้คนน้ี จากสิง่นัน้สิง่น้ี จะรูส้กึเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดา 

เพราะไมห่ลงยดึตดิ วา่จะตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการศึกษา จาก

การปฏบิตั ิ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน อย่างทีพ่วกเราไดม้าปฏบิตักินัอย่างสมํา่เสมอ 

มาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เป็นทางทีจ่ะนาํพาจติใจ ให ้

ไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไปสู่ความอิม่ความพอ ไปสู่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง 

ขอใหม้คีวามแน่วแน่ม ัน่ใจ ต่อการดาํเนินตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่จะ

ไดพ้บกบัสิง่ทีด่งีามต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



49 
 

กณัฑท์ี่ ๓๐๘ 

ทาํบญุใหท้านตามฐานะ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไมว่า่จะเป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่ เป็นหญงิเป็นชาย เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็น

ผูสู้งอายุ ก็ไดม้าร่วมกนัทาํบญุทาํทานทาํกศุล เพราะบญุกศุลเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัทกุ

คน ถา้ปรารถนาทีจ่ะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข เจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง เพราะบญุกศุล

เป็นเหมอืนกบัยารกัษาโรคทีใ่ชไ้ดก้บัทกุคน ไมว่า่จะเป็นหญงิหรือชาย เดก็หรือผูใ้หญ่ 

เวลาทีร่่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ไดย้ามารบัประทาน ก็จะหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ จติใจก็มี

โรคภยัไขเ้จ็บรุมเรา้อยู่เหมอืนกนั คือความทกุขวุ์น่วายใจ กงัวลใจ เศรา้โศกเสยีใจ 

หวาดกลวั ทีส่ามารถเยยีวยารกัษาใหห้ายไดด้ว้ยบญุและกศุล ดว้ยธรรมโอสถ คอืพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหท้าํด ี ละบาป ชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ เพราะเชื้อโรคของใจก็คอื

ความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ีเอง ตราบใดยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่

ในใจ ตราบนัน้ก็ยงัจะมคีวามทกุข ์ ความวุน่วายใจรุมเรา้อยู่ เหมอืนกบัร่างกายถา้มเีชื้อ

หวดัอยู่ในร่างกาย ก็ตอ้งเป็นไขห้วดั ถา้มเีชื้อทอ้งร่วงก็จะตอ้งทอ้งร่วง แต่ถา้รบัประทาน

ยาเขา้ไปกาํจดัเชื้อโรคทีม่อียู่ในร่างกายใหห้มดไปแลว้ โรคต่างๆก็จะหายไป เราจงึไมค่วร

มองขา้มความสาํคญัของบญุและกศุล เพราะนอกจากเป็นยาแลว้ยงัเป็นอาหารดว้ย 

จติใจจะมคีวามอิม่เอบิ มคีวามพอ ก็ตอ้งมกีารทาํบญุ มกีารปฏบิตัธิรรม คอืบญุและ

กศุลน้ีเอง บญุแปลวา่ความสุขใจ ความอิ่มใจ กศุลแปลวา่ความฉลาด คอืปญัญา มี

ดวงตาเหน็ธรรม ถา้เหน็ตามความเป็นจริงแลว้ ก็จะไมห่ลงยดึตดิ จะไมท่กุขก์บัสิง่ต่างๆ 

ถา้ไมม่ปีญัญาไมม่กีศุล ก็จะหลงยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ถา้เป็นสิง่ทีร่กัทีช่อบ ก็อยากจะให ้

อยู่ไปนานๆ สิง่ทีไ่มช่อบก็อยากจะใหห้ายไปเร็วๆ แต่สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามชอบ

หรือไมช่อบของเรา มเีหตมุปีจัจยัของเขา เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ชา้

หรือเร็วเท่านัน้เอง  
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ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และสามารถปฏบิตัติามได ้ ใจก็จะหาย

จากความทกุข ์ ความวุน่วายต่างๆ ถา้ทาํบญุเสยีสละ นัง่สมาธทิาํจติใจใหส้งบ ก็จะมี

ความอิม่มคีวามพอ ถา้ร่างกายตอ้งการอาหารตอ้งการยารกัษาโรค ใจก็ตอ้งการอาหาร

และยารกัษาโรคเช่นเดยีวกนั คอืบญุและกศุลน้ีเอง เราจงึควรทาํบญุทาํกศุลอย่าง

สมํา่เสมอ เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร วนัหน่ึงเรารบัประทานอาหารวนัละ ๓ มื้อ 

เราก็ควรใหอ้าหารกบัใจวนัละ ๓ มื้อ หรือมากกวา่นัน้เสยีดว้ยซํา้ไป เพราะโรคของใจ

ปรากฏอยู่ตลอดเวลา ความหวิความอยากของใจปรากฏอยู่ตลอดเวลา ไมว่า่จะมมีาก

หรือมนีอ้ย ก็ยงัมคีวามหวิมคีวามอยากอยู่ดว้ยกนัเสมอ ร่างกายมคีวามหวิเป็นเวลา คอื

เชา้กลางวนัเยน็ แต่ใจน้ีหวิตลอดเวลาเลย แมจ้ะรบัประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ  พอคดิถงึ

ของเอร็ดอร่อย ก็อยากจะรบัประทานอกี จงึทาํใหม้นีํา้หนกัตวัเกนิ เพราะไมม่ยีารกัษาใจ 

ไมม่อีาหารใจ ใหอ้าหารผดิชนิด เวลาใจหวิก็ตอ้งใหอ้าหารใจ แต่กลบัไปใหอ้าหารกาย 

ซึง่ไมต่อ้งการอาหาร ร่างกายก็เลยอว้น จะไมใ่หร่้างกายอว้นจนเกนิไป ก็ตอ้งรูจ้กัหกัหา้ม

จติใจ หกัหา้มความอยาก ตอ้งใชเ้หตแุละผล เช่นรบัประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ  แลว้ไป

เหน็ขนมของโปรดขึ้นมา ก็อยากจะรบัประทานอกี ก็ตอ้งบอกวา่ร่างกายพอแลว้ ไมเ่กดิ

ประโยชน ์ มแีต่โทษ มคีวามสุขประเดีย๋วเดยีวในขณะทีไ่ดล้ิ้มรส ถา้อยากจะแกใ้ห ้

หายขาดเลย ก็ตอ้งพจิารณาดูสภาพของอาหารทีร่บัประทาน เวลาอยู่ขา้งนอกก็ดูสวยงาม

ด ี พอเคี้ยวอยู่ในปากผสมกบันํา้ลายแลว้ ลองนึกภาพดูวา่เป็นอย่างไร ถา้นึกไมอ่อกก็

คายออกมาดู ดูซวิา่จะตกัเขา้ไปใหมไ่ดห้รือไม ่ถา้พจิารณาอย่างน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่จะไม่

อยากอกีเลย จะรบัประทานอาหารตามเหตตุามผล ตามความจาํเป็น ตามความตอ้งการ

ของร่างกายเท่านัน้ ความอยากทางใจจะไมส่ามารถมาหลอกใหร้บัประทานอาหารเกนิ

ความจาํเป็นได ้จะรกัษาหุ่นใหดู้สวยงาม ไมอ่ว้นจนกลายเป็นตุ่มนํา้ไป  

เพราะธรรมะแกป้ญัหาของใจไดท้กุชนิด ไมว่า่จะเป็นความโลภ เช่นโลภในอาหารเป็นตน้ 

ก็ใหพ้จิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหาร เมือ่เขา้ไปในปาก เขา้ไปในร่างกายแลว้ ก็จะ

เป็นอกีสภาพหน่ึง ถา้นึกถงึสภาพของอาหารทีอ่ยู่ในปากอยู่ในทอ้งแลว้ ต่อใหเ้ป็นอาหาร

ทีว่เิศษสวยงามน่ารบัประทานขนาดไหนก็ตาม ก็จะรบัประทานไมล่ง แต่ก็ตอ้ง

ระมดัระวงั ถา้พจิารณามากเกนิไป ก็จะทาํใหไ้มอ่ยากจะรบัประทานอาหารเลย ก็จะ
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กลายเป็นโรคขาดอาหารไปได ้ จงึตอ้งใชป้ญัญาใหเ้หมาะกบัเหตกุารณ์ ใชใ้นขณะที่

อยากจะรบัประทานเกนิความจาํเป็น แต่ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งรบัประทาน ตอ้งเยยีวยา

ร่างกายใหอ้ยู่ได ้ ก็ตอ้งรบัประทานพอประมาณ ถา้ไปพจิารณาในตอนนัน้ ก็จะไมอ่ยาก

รบัประทานอาหาร ทาํใหร่้างกายขาดอาหาร ผอมแหง้แรงนอ้ยได ้ เหมอืนกบัการ

รบัประทานยา ถา้รบัประทานไมถู่กขนาด รบัประทานมากเกนิไป ก็จะทาํใหแ้พย้า ทาํให ้

ตายได ้ ถา้รบัประทานนอ้ยไป ก็จะไมร่กัษาโรคใหห้ายขาดได ้ จงึตอ้งรบัประทานยา

ตามทีห่มอส ัง่ ตามฉลากยาวา่ใหร้บัประทานครัง้ละกี่เมด็ วนัละกี่เวลา ฉนัใดธรรมะคอื

ปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหศึ้กษาและนาํมาปฏบิตั ิ ก็เช่นกนั ตอ้งปฏบิตัใิหถู้กวธิี 

ใหถู้กกาลเทศะ ไมเ่ช่นนัน้แลว้ธรรมะก็จะกลายเป็นของแสลงไปได ้ดงัทีม่ขีา่ววา่ ปฏบิตัิ

ธรรมแลว้เป็นบา้ไป เพราะปฏบิตัแิบบไมรู่จ้กัความพอด ี ไมม่คีนคอยสอนคอยบอก 

ปฏบิตัไิปตามความเขา้ใจของตนเอง ถา้พจิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหาร ก็จะ

พจิารณาจนเลยเถดิ จนไมย่อมรบัประทานอาหาร ซูบผอมและอาจจะตายไปได ้ แต่ถา้มี

ครูบาอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ จะช่วยแกป้ญัหาในการบาํเพญ็ได ้ 

เพราะการบาํเพญ็ในแต่ละข ัน้นัน้ จะมหีลมุมบี่อทีจ่ะไปตกไปตดิได ้การทาํบญุใหท้านก็มี

หลมุมบี่อเหมอืนกนั เช่นคดิวา่ทาํบญุใหท้านแลว้จะทาํใหร้ํา่รวย ก็อยากจะทาํมากๆ ก็

เลยพยายามหาเงนิหาทองมามากๆ เพือ่จะไดเ้อามาทาํบญุใหท้าน เพือ่จะไดร้ํา่รวยมเีงนิ

ทองมากๆในชาตหินา้ ซึง่เป็นการทาํบญุใหท้านทีไ่มถู่กตอ้ง เพราะตอ้งไมท่าํดว้ยความ

โลภ แต่ทาํเพือ่ตดัความโลภ ความตระหน่ี ความยดึตดิ ในสมบตัขิา้วของเงนิทองทีม่ ี

เหลอืกนิเหลอืใชต่้างหาก ไมค่วรหวงเก็บเอาไว ้ เพราะจะเป็นภาระทางจติใจ ทาํใหม้ี

ความห่วงกงัวล เสยีดายเวลาทีสู่ญเสยีมนัไป ถา้เอามาทาํบญุใหท้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็จะ

ทาํใหอ้ิม่เอบิใจ มปีีต ิ มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ ไมอ่ยากไดเ้งนิทองมากเกิน

ความจาํเป็น เพราะไมม่ปีระโยชนอ์ะไรกบัจติใจ มแีต่จะสรา้งภาระคอืความกงัวล ความ

เสยีดาย ความตระหน่ีและความโลภใหม้มีากยิง่ขึ้นไป เจตนาของการทาํบญุใหท้านก็เพือ่

กาํจดัความโลภ ความตระหน่ี ความหวง ความยดึตดิในสิง่ต่างๆ ถา้เอาส่วนทีเ่กนิไป

ทาํบญุทาํกศุล ก็จะไดป้ระโยชนท์ ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในภพชาตต่ิอไป ในปจัจบุนั

จะมคีวามสบายใจ อิม่เอบิใจ มคีวามอิม่ความพอ ไมอ่ยากจะหาเงนิ เพราะไมรู่จ้ะเอามา
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ทาํไม เมือ่ไดม้าก็จะตอ้งเอามาทาํบญุอยู่ด ีจงึไมต่อ้งดิ้นรนใหยุ้ง่ยากลาํบาก มเีรื่องมรีาว 

แขง่ขนัต่อสูก้บัคนอืน่ จะทาํใหภ้พหนา้ชาตหินา้ดกีวา่เก่า มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เก่า 

มทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองมากกวา่เก่า การทาํบญุใหท้านไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารหาเงนิหาทอง

มามากๆเพือ่เอามาทาํบญุ ทาํบญุเพือ่ระบายสิง่ของต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น ใหอ้อกไปจากตวัเรา 

จะไดต้ดัความยดึตดิ ถา้ทาํบญุอย่างสมํา่เสมอแลว้ เวลาสูญเสยีอะไรไปจะไมเ่สยีอก

เสยีใจเสยีดาย เพราะจะคดิวา่เป็นการทาํบญุ ถงึแมจ้ะถูกขโมยไปก็ตาม จะไมโ่กรธแคน้

โกรธเคอืง จะคดิวา่ด ี ไมต่อ้งไปวดัใหเ้สยีเวลา มคีนมาเรี่ยไรถงึทีบ่า้นเลย ถา้ไมช่อบ

ทาํบญุ เวลาสูญเสยีอะไรไปเลก็ๆนอ้ยๆ ก็จะโกรธ เสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะ

ยดึตดิอยู่กบัสิง่ทีเ่สยีไป เพราะไมเ่คยบริจาค ไมเ่คยเสยีสละ มคีวามทกุขท์ ัง้ในขณะทีม่ ี

และสูญเสยีสิง่ต่างๆไป เวลามกี็หวงห่วงกงัวล เวลาเสยีไปก็โกรธแคน้ เสยีอกเสยีใจ  

การทาํบญุใหท้านควรทาํตามฐานะ ไมต่อ้งกงัวลวา่คนอืน่ทาํมากนอ้ยเพยีงไรอย่างไร ไม่

จาํเป็น คนเรามฐีานะไมเ่หมอืนกนั มมีากก็ตอ้งทาํมากเป็นธรรมดา เพราะถา้มมีากแลว้

ทาํนอ้ยจะไมรู่ส้กึอะไร ตอ้งดูทีส่ดัส่วนของสิง่ทีใ่หไ้ป ถา้มรีอ้ยแลว้บริจาคไปท ัง้รอ้ยกจ็ะ

ไดบ้ญุมาก มคีวามสุขมาก ถา้มหีน่ึงแสนแลว้บริจาคไปหน่ึงรอ้ย ถงึแมจ้ะเท่ากบัคนที่

บริจาคไปรอ้ยหน่ึง แต่ความรูส้กึจะไมเ่หมอืนกนั เพราะคนมแีสนเสยีเงนิไปหน่ึงรอ้ยจะ

ไมรู่ส้กึอะไร จะไมเ่กดิความสุขความอิม่เอบิใจ เปรียบเหมอืนกบัสตัวใ์หญ่กบัสตัวเ์ลก็ 

ถา้เป็นหนูกนิขา้วเพยีงชอ้นเดยีวก็อิม่แลว้ แต่ถา้เป็นชา้งกนิขา้วชอ้นเดยีวจะไมรู่ส้กึอะไร 

ชา้งตอ้งกนิเป็นกระสอบถงึจะอิม่ ฉนัใดการทาํบญุก็เป็นอย่างนัน้ มนีอ้ยทาํนอ้ยก็มี

ความสุข มมีากแต่ทาํเท่ากบัคนทีม่นีอ้ยจะไมม่คีวามสุขความอิม่ ตอ้งทาํตามฐานะของ

ตน คอืตอ้งสละส่วนเกนิใหห้มดไป จะมคีวามสุข ส่วนทีม่คีวามจาํเป็นก็จะตอ้งเก็บเอาไว ้

เพราะตอ้งอาศยัเงนิส่วนน้ีไวดู้แลในยามเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาทีไ่มม่รีายได ้ ถา้ไดบ้วชก็จะ

ไมม่คีวามจาํเป็นกบัเงนิทองอกีต่อไป จะมปีจัจยั ๔ พรอ้มบรบูิรณ์จากผูม้จีติศรทัธา 

พระสงฆอ์งคเ์จา้จงึไมม่คีวามจาํเป็นกบัเงนิทอง เพราะมปีจัจยั ๔ ครบบริบูรณ์ มอีาหาร

รบัประทานทกุวนั มยีารกัษาโรค มจีวีรไวนุ่้งห่ม มทีีอ่ยู่อาศยั มกีฏุ ิ มถี ํา้ มโีคนไม ้ เงนิ

ทองจงึไมใ่ช่ปจัจยัสาํคญัต่อความสุขใจ มไีวดู้แลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ไปได ้ ไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ไมล่าํบากลาํบน มมีากเกนิไปก็ไมไ่ดใ้หค้วามสุขใจอย่างทีค่ดิกนั มแีต่จะสรา้งความ
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ทกุขค์วามวุน่วายใจใหม้มีากขึ้น ถา้มเีงนิมทีองมากจะมปีญัหามาก เช่นพวกดารา

ภาพยนตรน์กัรอ้งท ัง้หลาย เวลามเีงนิทองมากๆ กเิลสก็มากตาม จะกนิเหลา้เมายาเสพ

สิง่เสพตดิต่างๆ ใชเ้งนิใชท้องอย่างฟุ่มเฟือย เพราะคดิวา่เป็นความสุข ยิง่เสพยิง่ฟุ้ งซา่น

วุน่วายใจจนเสยีสตไิป ตอ้งไปบาํบดัตามศูนยต่์างๆ บาํบดัโรคตดิยาเสพตดิสุรายาเมา 

เพราะไมไ่ดร้บัอาหารใจ รบัแต่ยาพษิ คอืการใชเ้งนิใชท้องอย่างฟุ่มเฟือย ไดก้นิดืม่ไดท้าํ

อะไรตามความอยาก ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสุขใจเลย  

จะมคีวามสุขใจไดใ้จตอ้งสงบน่ิง ถา้ไมส่งบน่ิงจะหาความสุขไมไ่ด ้ ต่อใหไ้ดท้าํอะไรมาก

นอ้ยเพยีงไรก็ตาม ใหไ้ดข้ึ้นไปกบัยานอวกาศ ไปวนรอบโลกกี่รอบกต็าม กลบัมามนัก็

เหมอืนเดมิ ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิความอิ่มความพอเลย จะอิม่จะพอได ้ ก็ต่อเมือ่ไดท้าํบญุให ้

ทาน ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ ถา้จะใหส้งบมากขึ้น ก็ตอ้งไหวพ้ระสวดมนตท์าํสมาธิ ทาํจติใจให ้

น่ิง ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ เพือ่ไมใ่หจ้ติไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี จติจะไดส้งบ การ

บริกรรมพทุโธๆเป็นเหมอืนการเหยยีบเบรก เวลาคดิเรื่องต่างๆก็เป็นเหมอืนเหยยีบ

คนัเร่ง ถา้เหยยีบแต่คนัเร่งก็มแีต่จะพุง่ไปๆ ถา้ตอ้งการใหร้ถยนตห์ยุด ก็ตอ้งเหยยีบ

เบรกไว ้ เหยยีบไวเ้รื่อยๆ เดีย๋วก็หยุดเอง ใจก็เป็นเหมอืนรถยนต ์ จะหยุดน่ิงไดก้็ตอ้งมี

เบรกคอืการบริกรรมพทุโธๆ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ถา้คดิก็แสดงวา่ไดถ้อนเบรกแลว้ ไป

เหยยีบคนัเร่งแทน ต่อใหน้ัง่สมาธิไปเป็นช ัว่โมงๆ ก็จะไมส่งบน่ิง จะใหส้งบน่ิงก็ตอ้ง

บริกรรมพทุโธๆอย่างเดยีว หรือสวดมนตอ์ย่างเดยีว ไมไ่ปคดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องอะไร

ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ในอดตีก็ด ีทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคตก็ด ีถา้ไม่มคีวามจาํเป็นก็อย่าไป

คดิ ในขณะทีภ่าวนาทาํจติใจใหส้งบ ตอ้งตดัเรื่องต่างๆออกไปใหห้มด เพราะตอ้งการจะ

หยุดใจ ตอ้งการใหใ้จสงบ เพือ่จะไดพ้บกบัความสุขความอิม่ความพอ ถา้พยายามทาํไป

เรื่อยๆ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็ว จะไดพ้บกบัความสุขทีม่หศัจรรย ์ทีไ่มเ่คยพบมาก่อน ไม่

มคีวามสุขใดทีจ่ะสุขเท่ากบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ จงึไมค่วรมองขา้มการทาํ

ใจใหส้งบ เพราะเป็นเหมอืนเพชรนิลจนิดาภายใน มคุีณค่ายิง่กวา่เพชรนิลจนิดาภายนอก 

ทีต่่อใหม้มีากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมสุ่ขเท่ากบัเพชรนิลจนิดาภายใน คอืความสงบเลย  
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เราตอ้งทาํเอง ไมม่ใีครทาํแทนเราได ้บญุกศุลเป็นสิง่ทีท่กุคนตอ้งทาํกนัเอง พระพทุธเจา้

จงึทรงตรสัไวว้า่ อตัตาห ิ อตัโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน เหมอืนกบัการรบัประทาน

อาหาร ไมม่ใีครรบัประทานแทนกนัได ้ ตอ้งรบัประทานกนัเอง การใหอ้าหารใจคอืความ

สงบของใจ ก็ตอ้งใจเป็นผูใ้หก้บัตนเอง การจะทาํใหเ้กดิความสงบไดง้า่ยตอ้งอยู่ทีส่งบ 

ถา้ทาํสมาธิในทีท่ีม่คีนพลกุพลา่น มเีสยีงรบกวนมากๆ จะสงบยาก ตอ้งหาสถานทีส่งบ

วเิวก เมือ่กายวเิวกแลว้จติจะวเิวกตาม จติจะสงบงา่ย แต่ตอ้งมสีตคิอยควบคุมใจ ไมใ่ห ้

ไปคดิเรื่องต่างๆ ตอ้งดงึเอาไวใ้หอ้ยู่กบัพทุโธๆ อยู่กบัอารมณ์ทีถู่กกบัจรติ ถา้ถูกกบัการ

ดูลมหายใจเขา้ออก ก็กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกไป ถา้ถนดักบัการดูอาการ ๓๒ ของ

ร่างกาย ก็กาํหนดดูไป ดูผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ ถา้อยู่กบัธรรม

เหลา่น้ี จติจะสงบตวัลง จะมคีวามสุขมคีวามอิม่ มกีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากความ

หลงต่างๆ พอออกจากความสงบแลว้ จติจะคดิต่อ ก็จะเกดิความยนิดยีนิรา้ยขึ้นมา ก็

ตอ้งเอาปญัญาเขา้มาสกดั ปลอ่ยวาง ไมผู่กตดิกบัสิง่ต่างๆ จะดจีะช ัว่มนัก็เรื่องของเขา 

ไมต่อ้งไปยุ่งเกี่ยว ไมม่เีขาเราก็อยู่ได ้ จติสามารถอยู่ตามลาํพงัได ้ ไมต่อ้งมอีะไรมาให ้

ความสุข ไมต่อ้งมอีะไรเป็นทีพ่ึง่ เพราะมทีีพ่ึง่ในตนแลว้ อตัตาห ิอตัโน นาโถ ทีเ่กดิจาก

การทาํบญุทาํกศุลน้ีเอง น่ีแลคอืทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง  

สิง่อืน่ๆไมใ่ช่ทีพ่ึง่ ไมว่า่จะเป็นเงนิทองวตัถตุ่างๆ บคุคลต่างๆ พึง่ไมไ่ด ้ เพราะเป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่ทีย่ง แปรปรวน เกดิแลว้ก็ดบัไป ไมอ่ยู่ในการควบคุมบงัคบั มี

แต่จะใหค้วามทกุขค์วามกงัวลใจตลอดเวลา จงึตอ้งตดัใหห้มด ไมห่ลงยดึตดิกบัสิง่

ต่างๆ กบับคุคลต่างๆ ใหย้ดึตดิอยู่กบัความสงบอย่างเดยีว ใหย้ดึตดิอยู่กบัการภาวนา 

กบัการปฏบิตัธิรรม กบัสถานทีส่งบสงดัวเิวก ทีจ่ะทาํใหเ้ราไดพ้บกบัความสุขความอิม่

ความพอ ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง อยู่ตรงน้ี เริ่มตน้ดว้ยการมาวดัอยา่ง

สมํา่เสมอ มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้มเีวลาก็อยู่วดัปฏบิตัธิรรมถอื

ศีล ๘ หรือออกบวชเป็นพระถอืศีล ๒๒๗ บวชเป็นสามเณรก็ถอืศีล ๑๐ ค่อยๆปฏบิตัิ

ไป พฒันาขึ้นไปตามลาํดบั จนไดพ้บกบัความสุขความเจริญ ความหลดุพน้จากความ

ทกุขท์ีแ่ทจ้ริง อยู่ทีต่วัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เป็นเพยีงผูช้ี้ทาง 

เราตอ้งเป็นผูด้าํเนิน เป็นผูเ้ดนิไป ถา้ไมเ่ดนิไป ต่อใหม้พีระพทุธพระธรรมพระสงฆม์าก
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นอ้ยเพยีงไร ก็ช่วยเราไมไ่ด ้ เราตอ้งเดนิไปเอง การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๙ 

อายขุองพระศาสนา 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 

การทาํบญุถวายสงัฆทานใหแ้ก่พระภกิษุสามเณร เป็นการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาใหม้ี

อายุยนืยาวนาน เพือ่จะไดเ้ป็นทีพ่ึง่แก่พวกเรา เพราะพระพทุธศาสนาเปรียบเหมอืนตน้

โพธิ์ตน้ไทร พวกเราเปรียบเหมอืนกบันกตวัเลก็ๆ ทีอ่าศยัร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นทีพ่ึง่ อาศยั

ผลโพธิ์ผลไทรเป็นอาหาร ถา้ตน้โพธิ์ตน้ไทรเสือ่มดบัไป พวกเราก็จะไรท้ีพ่ึง่ ไมม่อีาหาร

หลอ่เลี้ยงจติใจ การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา จงึเป็นหนา้ทีส่าํคญัของพทุธศาสนิกชน

อย่างพวกเรา ทีม่คีวามศรทัธา มคีวามเคารพในพระพทุธศาสนา จะพงึกระทาํกนัอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการถวายสงัฆทาน ถอืเป็นการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาโดยตรง 

เพราะไมไ่ดถ้วายใหก้บัพระภกิษุรูปหน่ึงรูปใด แต่ถวายใหก้บัพระศาสนา ใหก้บัพระภกิษุ

ทกุรูป ทีบ่วชในพระพทุธศาสนา สิง่ของต่างๆทีญ่าตโิยมนาํมาถวาย ดว้ยการกลา่วคาํ

ถวายสงัฆทาน ดงัทีไ่ดก้ระทาํไปเมือ่สกัครู่น้ี เป็นของทีผู่ร้บัไมส่ามารถถอืเอาเป็นของตน

ได ้ เพราะญาตโิยมตัง้ใจถวายใหเ้ป็นของส่วนรวม ใหผู้ร้บันาํเอาไปแจกจ่าย เอาไปแบ่ง

กบัพระรูปอืน่ ผูร้บัเป็นเพยีงตวัแทนของพระเท่านัน้ เมือ่รบัมาแลว้ก็ตอ้งอปุโลกน ์ คอื

ประกาศใหส้งฆไ์ดร้บัทราบ และขอฉนัทานุมตั ิ ขออนุญาตจากสงฆใ์หน้าํเอาของต่างๆที่

ไดร้บัมา เอามาแจกจ่าย โดยใหพ้ระเถรานุเถระเป็นผูพ้จิารณาก่อน แลว้เลือ่นลงไป

ตามลาํดบัอาวุโสภนัเต จนถงึสามเณรรูปสุดทา้ย ทีเ่หลอืก็แจกลูกศิษยลู์กหาศรทัธาญาติ

โยมต่อไป ถา้ยงัไมไ่ดอ้ปุโลกน ์ แลว้เอาไปใชก่้อน ก็จะเป็นบาปเป็นกรรม เพราะสงฆย์งั

ไมไ่ดอ้นุญาต ถา้ไดอ้ปุโลกนแ์ลว้ ก็จะไมเ่ป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใด เพราะทาํถูกตอ้ง

ตามพทุธบญัญตั ิ มขีองเหลอืก็ไมค่วรเก็บเอาไว ้ ศาสนาไมส่อนใหพ้ระเณรสะสมของใช ้

ต่างๆ มพีอเพยีงเหลอืใชแ้ลว้ก็เอาไปทาํบญุต่อ ใหว้ดัทีก่นัดารขาดแคลน สงเคราะหผู์ ้

เดอืดรอ้นต่อไป  
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ทกุครัง้ทีม่กีารถวายสงัฆทานจงึตอ้งอปุโลกนก่์อน ถงึจะเอาไปจาํหน่ายจ่ายแจกได ้ เมือ่

ทาํอย่างน้ีแลว้ก็จะทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาใหอ้ยู่ไปยาวนาน ตามคาํทาํนายของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงเคยตรสัไวใ้นโอกาสทีเ่สดจ็ไปโปรดพระราชบดิาในพระราชวงั 

เน่ืองจากพระมารดาเลี้ยงของพระพทุธเจา้ทีท่รงเลี้ยงดูพระพทุธเจา้มาต ัง้แต่มพีระชนัษา 

๗ วนั หลงัจากทีพ่ระพทุธมารดาไดเ้สดจ็สวรรคตไป พระราชบดิาจงึมอบใหพ้ระมารดา

เลี้ยง ซึง่เป็นนอ้งสาวของพระพทุธมารดา เลี้ยงดูจนเจริญเตบิโต ไดเ้สดจ็ออกผนวชและ

ปฏบิตัธิรรมอยู่ ๖ ปี จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมา หลงัจากนัน้

แลว้พระราชบดิาก็ไดอ้าราธนาใหม้าโปรดญาตพิีน่อ้งทีอ่ยู่ในวงั เมือ่พระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็

ไปถงึ พระมารดาเลี้ยงก็มจีติศรทัธาถวายผา้จวีรใหก้บัพระพทุธเจา้ เป็นผา้ทีพ่ระมารดา

เลี้ยงไดต้ดัเยบ็ดว้ยพระองคเ์อง ใหพ้ระพทุธเจา้ไวนุ่้งห่ม แต่พระพทุธเจา้ทรงปฏเิสธไม่

รบัผา้จวีร ทรงตรสัใหถ้วายแก่สงฆ ์ ใหถ้วายเป็นสงัฆทาน ไมใ่หถ้วายจาํเพาะเจาะจง

ใหก้บัพระองคเ์อง ครัง้ที ่๒ พระมารดาเลี้ยงก็ถวายใหก้บัพระพทุธเจา้อกี พระพทุธเจา้ก็

ทรงปฏเิสธอกี ทรงใหถ้วายเป็นสงัฆทาน ครัง้ที ่ ๓ ก็นาํมาถวายอกี พระพทุธเจา้ก็ทรง

ตรสัวา่ถา้อยากจะใหพ้ระพทุธศาสนาอยู่ครบ ๕,๐๐๐ ปี ก็ควรถวายเป็นสงัฆทาน อย่า

ถวายจาํเพาะเจาะจงใหก้บัพระรูปหน่ึงรูปใด เพราะพระแต่ละรูปมอีายุไมย่นืยาวนานถงึ 

๕,๐๐๐ ปี พระพทุธเจา้เองก็มอีายุเพยีง ๘๐ ปี ก็ตอ้งเสดจ็ดบัขนัธไ์ป ตอ้งมพีระรูปอืน่

มาปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน การจะบวชพระไดก้็ตอ้งมพีระอย่างนอ้ย ๑๐ รูปขึ้นไป ถา้ถวาย

เฉพาะรูปหน่ึงรูปใด แลว้รูปอืน่ๆไมไ่ดร้บัการทาํนุบาํรุงดูแล กจ็ะไมส่ามารถอยู่เป็นพระ

ได ้ ก็อาจจะสกึกนัไป เหลอืแต่องคท์ีม่คีนถวายขา้วของใหเ้ป็นประจาํ แต่หลงัจากทีอ่งค์

นัน้ๆไดต้ายจากไปแลว้ ก็จะไมม่ใีครมาสบืทอดพระศาสนาต่อไป ศาสนาก็จะไมอ่ยูถ่งึ 

๕,๐๐๐ ปี  

เวลาถวายสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีของพระภกิษุสามเณร คอืปจัจยั ๔ อาหาร

บณิฑบาต จวีร ยารกัษาโรค กฏุ ิศาลา โบสถ ์เจดยี ์วดัวาอารามใหถ้วายเป็นสมบตัขิอง

พระศาสนา ไมใ่หถ้วายเป็นของผูห้น่ึงผูใ้ด เพราะถา้เป็นของผูใ้ดแลว้อาจจะเอาไปขายต่อ

ได ้แต่ถา้เป็นของศาสนาก็จะไมส่ามารถเอาไปขายได ้ เวลาจะทาํอะไรกบัสมบตัส่ิวนกลาง

จะตอ้งไดร้บัฉนัทานุมตั ิไดร้บัอนุญาตจากสงฆก่์อน เพือ่ถาวรวตัถตุ่างๆ สิง่ของต่างๆ ที่
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ญาตโิยมถวายจะไดท้าํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาจริงๆ พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัวา่ การถวาย

ทานใหเ้ป็นของสงฆ ์ ทีเ่รียกวา่สงัฆทานน้ี มบีญุมอีานิสงสม์ากกวา่การถวายทานใหก้บั

บคุคลใดบคุคลหน่ึง พระรูปใดรูปหน่ึง แต่การถวายสงัฆทานไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้ง

เป็นของทีจ่ดัใส่ในกระแป๋งสเีหลอืงๆ ทีม่ขีายเกลือ่นไปหมด เป็นอะไรก็ได ้ ของทีพ่ระ

ใชไ้ด ้ จะถวายเพยีงแต่ยาสฟีนั แปรงสฟีนัก็ได ้ จะถวายสบู่ จะถวายเครื่องใชไ้มส้อย

ต่างๆก็ได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งไปซื้อของทีใ่ส่กระแป๋งเตรียมเอาไว ้เพราะส่วนใหญ่เป็นของทีไ่ม่

มคุีณภาพ เป็นของทีข่ายไมอ่อก ก็ยดัใส่ไปในกระป๋อง ปลากระป๋องบางทกีห็มดอายุ นํา้

ดืม่ก็มกีลิน่แฟ๊บกลิน่สบู่ ดืม่ไมไ่ด ้ ควรจะเลอืกซื้อเองดกีวา่ เพราะของทีจ่ดัไวส่้วนใหญ่

จะซํา้ๆกนั เป็นของทีไ่มม่คีวามจาํเป็น เช่นกลอ่งสบู่มเีป็นรอ้ย ถา้อยากจะทาํบญุถวาย

ของทีม่ปีระโยชน ์ ก็ควรหาซื้อมาเองจะดกีวา่ จะไดข้องใหม ่ เป็นของทีม่คุีณภาพ และรู ้

ดว้ยวา่มอีะไรบา้ง แต่ถา้ซื้อของทีใ่ส่มาในกระป๋อง จะไมรู่ว้า่ขา้งลา่งมอีะไรบา้ง ส่วนใหญ่

จะมกีระดาษหนงัสอืพมิพ ์กระดาษชาํระ ขวดนํา้ยดัไวข้า้งลา่ง เวลาทาํบญุถวายสงัฆทาน

ควรใชเ้หตใุชผ้ลใชป้ญัญา อย่าใชค้วามมกังา่ยความขี้เกยีจ ไมรู่ว้า่จะซื้ออะไรใหก้บัพระ 

ก็เลยซื้อของทีใ่ส่ในกระแป๋งมา  

ถา้ไมรู่จ้ริงๆก็ถามได ้ วา่ทางวดัขาดแคลนอะไรบา้ง สิง่ไหนมเีหลอืมากแลว้จะไดไ้มต่อ้ง

ซื้อมาใหเ้กะกะ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร อยู่ดีๆ จะใหพ้ระบอกญาตโิยมไมไ่ด ้ ถา้ญาตโิยม

ถามจงึจะบอกได ้ วา่ตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ี ไมส่ามารถพูดได ้ แต่ถา้ญาตโิยมเปิดโอกาส 

ถามพระวา่ขาดเหลอือะไรตอ้งการอะไร มคีวามจาํเป็นอะไร ขอปวารณาตวั พระจงึจะพูด

ได ้ การปวารณาเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ระบอกกบัญาตโิยม ในสิง่ทีม่คีวามจาํเป็น ที่

ตอ้งการได ้ โดยปกตแิลว้พระพทุธเจา้หา้มไมใ่หพ้ระภกิษุไปขอสิง่ต่างๆจากผูอ้ืน่ ทีไ่มใ่ช่

เป็นญาต ิทีไ่มไ่ดป้วารณาตวัไวก่้อน ตอ้งเป็นพ่อแม ่ เป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั ถงึจะบอกกนัได ้

วา่ขาดเหลอือะไรตอ้งการอะไร ถา้จะบอกคนทีไ่มใ่ช่ญาต ิ เขาตอ้งปวารณาตวัก่อนวา่ ถา้

พระเดชพระคุณท่านขาดเหลอือะไร ตอ้งการอะไร ขอโปรดไดบ้อกขา้พเจา้ดว้ย ถา้เป็น

อย่างน้ีจงึจะบอกได ้ ถา้ไมป่วารณาตวัไว ้ กจ็ะไมส่ามารถบอกได ้ แต่บางองคถ์อืหลกัมกั

นอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ พอใจกบัสิง่ทีม่อียู่ ถงึแมจ้ะปวารณา ก็จะไมข่ออะไร

ท ัง้สิ้น เพราะของส่วนใหญ่ไมม่คีวามจาํเป็นถงึขนาดทีว่า่ ถา้ไมม่แีลว้จะตอ้งตายไป เช่น 
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สบู่อย่างน้ี ถงึแมจ้ะไมม่สีบู่ใชก้็ไมต่าย ไมม่แีฟ๊บใชก้็ไมต่าย แต่ขาดนํา้ไมไ่ด ้นํา้ตอ้งมไีว ้

ดืม่ มไีวอ้าบ มไีวซ้กัจวีร แต่ไมม่สีบู่ ไมม่แีฟ๊บไมเ่ป็นไร ไมม่แีฟ๊บก็ซกัได ้ไมม่สีบู่ก็อาบ

ได ้ พระบางรูปจะถอืหลกัมกันอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ มอีะไรก็ใชไ้ปตามมตีาม

เกดิ ถา้เป็นอย่างนัน้ก็ตอ้งคดิดว้ยปญัญาว่า เราตอ้งใชอ้ะไรกนับา้ง พระก็เป็นคนเหมอืน

เรา ก็ตอ้งใชข้องเหมอืนกบัเราใช ้เช่นยาสฟีนั แปรงสฟีนั สบู่ แฟ๊บ ของพวกน้ีท่านก็ตอ้ง

ใชเ้หมอืนกนั แต่ของบางอย่างท่านไมใ่ช ้ เราก็ตอ้งรู ้ เช่นพวกเครื่องสาํอางต่างๆ พวก

นํา้หอม อะไรเหลา่น้ี ท่านจะไมใ่ช ้ นอกจะใชเ้ป็นยา เช่นทาแป้งเพราะมผีดมผีืน่ ทาเพือ่

รกัษา ถา้ทาแป้งเพือ่ความสุขความสบายใจก็ใชไ้มไ่ด ้ ตอ้งใชเ้พือ่ดูแลรกัษาร่างกาย

เท่านัน้ ไมเ่สริมความงาม ความสบายอกสบายใจ เพราะการทาํจติทาํใจใหส้บายของพระ

ไมเ่หมอืนกบัฆราวาสญาตโิยม ทีม่กัจะหาความสุขความสบายใจ จากการใชข้อง

ฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อของแพงๆมาใชก้นั  

พระจะหาความสุขความสบายใจดว้ยการตดักเิลส ตดัของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไมย่นิดกีบัสิง่

ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี จากการทาํจติใจใหส้งบ เพราะเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมไ่ด ้

เกดิจากการใชข้องฟุ่มเฟือย จากการดูการฟงัการดืม่การรบัประทาน เพราะไมจ่รีงัถาวร 

สุขเพยีงขณะทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสั แลว้ก็เกดิความหวิ เกดิความอยาก เกิดความยดึตดิ 

เหมอืนกบัคนตดิยาเสพตดิ เมือ่ไดดู้ไดฟ้งัไดก้นิไดด้ืม่แลว้ก็ตดิเป็นนิสยั จะตอ้งเสพอยู่

เรื่อยๆ ถา้ไมไ่ดเ้สพก็หงดุหงดิใจเบือ่หน่ายเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา แต่ความสุขทีไ่ดจ้าก

ความสงบของจติใจ จะไมท่าํใหเ้รายดึตดิแต่อย่างใดเป็นความสุขทีเ่ราสามารถมไีด ้

ตลอดเวลา เพราะมอียู่ในตวัเรา ไมจ่าํเป็นตอ้งมเีงนิมทีอง มคีนนัน้คนน้ี เพยีงแต่ทาํใจ

ใหส้งบน่ิงปลอ่ยวางได ้ ก็จะมคีวามสุขความอิม่ความพอ ถา้อยากจะพบกบัความสุขที่

แทจ้รงิ ก็ตอ้งปลอ่ยวางความสุขปลอมท ัง้หลาย เพราะไมส่ามารถเอาความสุขท ัง้ ๒ 

ชนิดมาปนกนัได ้ เพราะมนัเป็นของตรงกนัขา้มกนั เหมอืนกบัเหรียญถา้จะเอาดา้นหวัให ้

หงายขึ้น ดา้นกอ้ยก็ตอ้งควํา่ลง จะใหห้วักบักอ้ยหงายพรอ้มๆกนัไมไ่ด ้ จะใหก้ลางวนั

กลางคนืปรากฏขึ้นมาพรอ้มๆกนัไมไ่ด ้ ถา้เป็นกลางวนัก็ไมเ่ป็นกลางคนื ถา้เป็นกลางคนื

ก็ไมเ่ป็นกลางวนั ถา้อยากจะไดค้วามสุขสงบของจติใจ กต็อ้งละความสุขทางรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ความสุขทีเ่กดิจากการไดก้นิไดด้ืม่ไดดู้ไดฟ้งั ตอ้งงดตอ้งตดัไป เพือ่
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จะไดม้เีวลามาหาความสุขภายในใจ เช่นเสารว์นัอาทติยแ์ทนทีจ่ะไปเทีย่วกนั ก็มาอยู่วดั

กนั มาถอืศีล ๘ อดขา้วเยน็ นอนกบัพื้น แต่งเน้ือแต่งตวัแบบเรียบงา่ย ไมใ่ชน้ํา้หอม

เครื่องสาํอาง แลว้ก็สวดมนต ์ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิกนั ควบคุมจติใจไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่อง

ต่างๆ  

ถา้สวดมนตก์็ใหอ้ยู่กบัการสวดมนตอ์ย่างเดยีว สวดไปเรื่อยๆ อย่าไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่อง

น้ี ดงึใจเอาไว ้ ถา้เผลอไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็ดงึกลบัมาหาบทสวดมนต ์ ถา้บริกรรม

พทุโธๆ ก็อยู่กบัคาํบริกรรมไปในใจ อย่าไปคดิถงึเรื่องอะไร ดงึกลบัมาเรื่อยๆ ถา้ไปคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ต่อใหน้ ัง่สมาธิเป็นช ัว่โมงๆ ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะจติจะไมส่งบ 

จะสงบไดก้็ต่อเมือ่จติไมค่ดิเรื่องต่างๆ ถา้อยู่กบับทสวดมนตห์รือการบริกรรมพทุโธๆอ

ย่างต่อเน่ือง บางครัง้เพยีง ๕ นาทจีติก็จะรวมลง เวลารวมลงจะเหมอืนกบัตกหลมุตก

บ่อตกเหว จะวูบลงไปแลว้ก็น่ิงสงบ ตอนนัน้เรื่องอะไรต่างๆหายไปหมด ใจจะไมร่บัรู ้

เรื่องอะไรเลย ไมว่า่จะเป็นเสยีงเป็นรูปเป็นกลิน่เป็นอะไรก็ตาม ขณะนัน้ใจจะไมส่นใจกบั

สิง่ต่างๆ จะมคีวามสุขอยู่กบัความสงบของตน ความสุขน้ีแลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ 

เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขต่างๆในโลกน้ี นัตถ ิสนัติ ปรงัสขุงั เป็นความสุขทีพ่วก

เราทกุคนมสีทิธิ์หาไวเ้ป็นสมบตัไิด ้ไมต่อ้งเป็นคนรวย คนจนก็ได ้คนรวยก็ได ้ ผูห้ญงิก็

ได ้ ผูช้ายก็ได ้ คนแก่ก็ได ้ คนหนุ่มคนสาวก็ได ้ เดก็ก็ได ้ ผูใ้หญ่ก็ได ้ ถา้รูจ้กัวธิีทาํใจให ้

สงบเสยีอย่างเดยีว ก็จะไดร้บัความสุขทีป่ระเสริฐน้ีอย่างแน่นอนทกุคน จงึควรใหค้วาม

สนใจต่อการหาความสุขแบบน้ี ดว้ยการลดละหาความสุขชนิดอืน่ ตดัเรื่องการอยากดู 

อยากฟงั อยากกนิ อยากดืม่ ใหก้นิใหด้ืม่เท่าทีจ่าํเป็น ถา้เป็นพระวดัน้ีก็ฉนัเพยีงวนัละ

มื้อ ก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งรบัประทานถงึวนัละ ๓ ครัง้ รบัประทานครัง้เดยีวให ้

พอเลยก็ไดเ้หมอืนกบัเวลาทีเ่ตมินํา้มนัรถ เตมิทเีดยีวใหเ้ต็มถงัไปเลย ไมจ่าํเป็นตอ้งแบ่ง

ไวเ้ตมิทีล่ะ ๓ ช ัว่โมง ๖ ช ัว่โมง เตมิทเีดยีวใหเ้ต็มถงัไปเลย กนิไปทเีดยีวใหอ้ิม่ทอ้งไป

เลย รบัรองไมต่าย อยู่ไดจ้นถงึพรุ่งน้ี แลว้ค่อยกลบัมากนิใหม ่เพือ่จะไดไ้มต่อ้งมากงัวล

กบัการรบัประทาน จะไดม้เีวลาปฏบิตั ิ นัง่สมาธิ สวดมนต ์ มาวดัมารกัษาศีล มาทาํบญุ

ทาํทาน เพือ่ความสงบร่มเยน็เป็นสุข ไมม่วีธิีอืน่ มวีธิีน้ีเพยีงวธิีเดยีวเท่านัน้  
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ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้ พระพทุธเจา้ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ พระอริยสงฆค์รูบาอาจารยท์ีม่ชีื่อมเีสยีง

ก็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ ไมส่ามารถเสกเป่าประพรมนํา้มนตใ์หเ้ราไดพ้บกบัความสุขแบบน้ีได ้

เพราะความสุขแบบน้ีตอ้งทาํเอง อตัตา ห ิอตัโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ตอ้งปฏบิตัิ

เอง สรา้งความสุขชนิดน้ีเอง ถา้มคีวามตัง้ใจ มคีวามยนิด ี มคีวามพอใจแลว้ จะไม่

ยากเยน็อะไรเลย ถา้รูว้า่มคุีณค่าอย่างยิง่ ก็จะเกดิความยนิด ี ความพอใจ ความ

ขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะสรา้งความสุขแบบน้ีใหเ้กดิขึ้น ในเบื้องตน้จงึตอ้งทาํใหเ้หน็ถงึคุณค่า

อนัวเิศษของความสุขแบบน้ี ใหเ้หน็วา่ความสุขต่างๆทีม่อียู่ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ ยามทีป่ระสบเคราะหก์รรมความทกุขต่์างๆ แต่ความสุขในใจเป็นทีพ่ึง่ได ้

ในยามทีม่คีวามทกุขใ์จเศรา้โศกเสยีใจ เพยีงทาํจติใหส้งบเท่านัน้ ความทกุขค์วามเศรา้

โศกเสยีใจต่างๆ ก็จะหายหมดไปเลย เป็นทีพ่ึง่ท ัง้ในเวลาทกุขย์ากและเวลาสุข ในขณะที่

ไมท่กุขก์็จะมคีวามสุขอิม่หนาํสาํราญใจในขณะทีท่กุขก์็สามารถทาํใหท้กุขห์ายไปได ้ ไมม่ี

อะไรในโลกน้ีทีจ่ะกาํจดัความทกุขใ์หห้ายไปจากใจได ้ เงนิทองเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้นก็ไม่

สามารถดบัความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นได ้ ไมว่า่จะมตีาํแหน่งสูงขนาดไหน จะเป็นพระเจา้

แผ่นดนิ เป็นประธานาธบิด ี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นอะไรก็ตาม ก็ไมส่ามารถดบัความ

ทกุขใ์จได ้มแีต่ความสงบเท่านัน้ทีจ่ะดบัได ้ 

เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งสรา้งกนัขึ้นมา ดว้ยการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง อย่างทีไ่ดม้าบาํเพญ็มา

ปฏบิตักินัในวนัน้ี เป็นการเดนิเขา้หาความสงบสุขของจติใจ เริ่มตน้ดว้ยการทาํบญุทาํ

ทานรกัษาศีล แลว้ก็มาอยู่วดั มาปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํจติใจใหส้งบ 

บริกรรมพทุโธๆภายในใจไปเรื่อยๆ มเีวลามากนอ้ยเท่าไรก็ใหมุ้ง่มาทางน้ี ทาํแต่สิง่น้ี 

รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดพ้บกบัความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดพ้บไดส้มัผสั ไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนพวกเรา ขอใหน้อ้มเอา

มาปฏบิตั ิ อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง อย่าประมาทนอนใจเพราะชวีติเราไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

ไมรู่ว้า่พรุ่งน้ีจะเป็นอย่างไร จะมโีอกาสไดท้าํบญุ ไดป้ฏบิตัหิรือไม ่ ไมม่ใีครรู ้ แต่วนัน้ีมี

โอกาสแลว้ ควรรีบฉวยโอกาสน้ีเสยี นํา้ขึ้นใหร้ีบตกั เพราะไมรู่ว้า่นํา้จะลดลงไปเมือ่ไร 

พอลดลงไปแลว้ก็จะไมม่นีํา้ใหต้กั ชวีติของเราก็เป็นอย่างนัน้ ขณะน้ีเรามเีวลาทาํบญุ 

รกัษาศีล มาอยู่วดั มาปฏบิตัธิรรมกนัได ้ ก็ใหร้ีบตกัตวงโอกาสน้ี อย่าปลอ่ยใหผ้่านไป 



62 
 

เพราะเมือ่หมดโอกาสแลว้ จะมารอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจอย่างไร ก็ไมเ่กดิประโยชน ์

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๐ 

หลดุพน้ดว้ยการปฏบิตั ิ
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเราไดต้ ัง้ใจกนัมาวดั เพือ่ตกัตวงประโยชนสุ์ข ทีพ่ระพทุธศาสนาเพยีงศาสนาเดยีว 

จะใหก้บัเราได ้ เพราะไมม่ศีาสนาใดทีจ่ะพฒันาจติใจใหไ้ปถงึจดุสูงสุด ใหห้ลดุพน้จาก

ความทกุขโ์ดยสิ้นเชงิได ้ มพีระพทุธศาสนาเพยีงศาสนาเดยีวเท่านัน้ทีท่าํได ้ เป็นศาสนาที่

นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกสกัครัง้หน่ึง ใหส้ตัวโ์ลกไดพ้ึง่พาอาศยั ไดต้กัตวงประโยชน์

สุข พวกเราทีเ่หน็คุณค่าและการพบหายากของพระพทุธศาสนา จงึไมป่ลอ่ยใหโ้อกาสดี

งามน้ีผ่านไป โดยไมไ่ดต้กัตวงประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา และจากการไดม้าเกดิเป็น

มนุษยเ์ลย เพราะมมีนุษยเ์ท่านัน้ ทีจ่ะตกัตวงประโยชนสุ์ขจากพระพทุธศาสนาไดเ้ตม็ที ่

ไดอ้ย่างสะดวก ถา้เกดิเป็นอย่างอืน่ โอกาสทีจ่ะตกัตวงประโยชนสุ์ขของพระพทุธศาสนา 

ก็จะมไีมม่ากหรือไมม่เีลย เช่นถา้เกดิเป็นเดรจัฉานอย่างพวกสุนขัแมวทีถู่กปลอ่ยไวใ้น

วดั ถงึแมจ้ะอยู่ในวดั อยู่ใกลช้ดิกบัพระพทุธศาสนา แต่ก็จะเป็นลกัษณะของทพัพใีน

หมอ้แกง ไมรู่ว้า่ศาสนาเป็นอย่างไร มคุีณมปีระโยชนอ์ย่างไร อยู่ไปก็เพือ่อาศยัอาหารที่

อยู่อาศยัไปวนัหน่ึงๆเท่านัน้เอง แต่จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธศาสนา ทีส่อนใหช้าํระกายวาจาใหส้ะอาดบริสุทธิ์ เพือ่ความสิ้นสุดแห่งความ

ทกุข ์ สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ พวกเดรจัฉานทีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนา ก็จะ

ไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบัพวกมนุษยท์ีเ่กดิในเมอืงพทุธ แต่ไมส่นใจ ไมม่คีวาม

เชื่อในพระพทุธศาสนา ไมเ่ขา้วดั ไมท่าํบญุทาํทาน ไมร่กัษาศีล ไมป่ฏบิตัธิรรม  

ถา้เขา้วดัก็จะเขา้วนัทีม่หีวยออก เพือ่หาเลขหาเบอร ์ ไมไ่ดเ้ขา้เพือ่หาประโยชนสุ์ขจาก

พระพทุธศาสนา เขา้เพราะความโลภโกรธหลงพาใหเ้ขา้ ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนสุ์ขจาก

พระพทุธศาสนา อาจจะไดเ้ลขไดเ้บอรไ์ปแทงหวย อาจจะถูกลอตเตอรี่ แต่เมือ่

เปรียบเทยีบกบัสิง่ทีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ 
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เงนิทองทีไ่ดจ้ากการแทงหวยแทงลอตเตอรี่ ก็เป็นเหมอืนกบักอ้นหนิกอ้นกรวดกอ้น

ทราย ไมเ่หมอืนกบัความสุขความเจริญของจติใจ ทีเ่ปรียบเหมอืนกบัเพชรนิลจนิดา 

เพราะต่อใหม้เีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ถา้จติใจยงัไมไ่ดร้บัการชาํระตามหลกัของ

พระศาสนา จะหาความสุขไมไ่ด ้ จะพน้ทกุขไ์มไ่ด ้ ยิง่มมีากเท่าไหร่ กลบัยิง่มคีวามทกุข ์

มากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะความหลงจะหลอกใหย้ดึใหต้ดิ ใหอ้ยากมไีปนานๆ ใหอ้ยากอยู่

กบัตนไปนานๆ ซึง่ฝืนหลกัความจริงแห่งไตรลกัษณ์ คอือนิจจงัทกุขงัอนัตตา ไมม่อีะไร

ในโลกน้ีจะอยู่ไปไดต้ลอด โดยไมเ่ปลีย่นแปลง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีาร

จากกนัไปในทีสุ่ด ไมช่า้ก็เร็ว ไมใ่หค้วามสุขไดอ้ย่างแทจ้ริง เวลาอยู่ก็มคีวามหวงความ

ห่วงความกงัวล เวลาจากกนัก็อาลยัอาวรณ์เสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั น่ีคอืธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่นเงนิทองเป็นตน้ นกัปราชญเ์ช่น

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จงึไมห่ลงยดึตดิกบัลาภยศสรรเสริญสุข ไม่

แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข แต่แสวงหาความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย แสวงหา

ความสุขภายในจติใจ ดว้ยการทาํความดลีะบาป ทาํจติใจใหส้งบ ปราศจากความโลภ

ความโกรธความหลง เพือ่ไดพ้บกบัความสุขความเจริญอย่างแทจ้รงิ  

มพีระพทุธศาสนาเท่านัน้ทีส่อนใหล้ดใหล้ะใหต้ดั ไมใ่หย้ดึไมใ่หต้ดิกบัอะไรในโลกน้ี 

เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ีเปรียบเหมอืนกบักองไฟ คนทีม่คีวามหลงก็เปรียบเหมอืนกบัแมง

เมา่ เวลาเหน็ไฟก็จะบนิเขา้สู่กองไฟ โดยไมรู่ว้า่มคีวามรอ้นอยู่กบัแสงสวา่ง เพราะชอบ

แสงสวา่ง แต่ไมรู่ว้า่แสงสวา่งมนัรอ้น ทีจ่ะเผาใหต้ายได ้ แมงเมา่เมือ่บนิเขา้กองไฟก็จะ

ถูกไฟเผาไปหมด พวกคนทีไ่มฉ่ลาด ทีม่คีวามหลง ก็จะทกุขท์รมานกบัสิง่ต่างๆทีอ่ยาก

ได ้ทีแ่สวงหาและยดึตดิอยู่ เช่นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ ทีพ่วกเราแสวงหากนัอยากได ้

กนั แลว้ผลเป็นอย่างไร ผลก็คอืความทกุขก์งัวล วุน่วายใจ เสยีอกเสยีใจอยู่ตลอดเวลา 

เป็นธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีไ่ปหลงยดึตดิอยู่ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง มแีต่จะให ้

ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จงึตดัสิง่ต่างๆ 

ออกบวชกนั ไมอ่ยากรํา่รวย มตีาํแหน่งสูงๆ ใหค้นสรรเสริญเยนิยอ ไมอ่ยากไดค้วามสุข

จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะเหน็ดว้ยปญัญาวา่เป็นทกุขม์ากกวา่เป็นสุข มุง่ชาํระ

กายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ดว้ยการทาํบญุ
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ใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา เจริญสมาธิและปญัญา จนจติสะอาดหมดจด เพือ่ความสุขที่

ประเสริฐเลศิโลกของพระนิพพาน ทีเ่รียกวา่บรมสขุ ทีพ่ระพทุธศาสนาสามารถมอบ

ใหก้บัพวกเราได ้ ทีพ่วกเราสามารถตกัตวงกนัได ้ ถา้มศีรทัธาความเชื่อ มวิีริยะความ

อตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะตะเกยีกตะกายปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไม่

วา่จะยากจะลาํบากอย่างไรก็ตาม จะไมท่อ้แท ้ จะไมย่กเลกิ จะพยายามทาํไปจนกวา่จะ

พบกบัความสาํเร็จ ควรรบีขวนขวาย เพราะมเีวลานอ้ย ชวีติของเรามแีต่จะหมดไปหมด

ไป ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย และอาจจะหยุดไปทนัททีนัใด เมือ่ไหร่ก็ไดไ้มม่ใีครรู ้ 

เมือ่ยงัมโีอกาสมเีวลามกีาํลงักาย ทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ก็

ควรรีบทาํเสยีแต่วนัน้ี อย่างทีพ่วกเราไดม้าทาํกนั เพราะเหน็วา่มเีวลานอ้ย ในแต่ละ

อาทติยก์ต็อ้งหมดไปกบัการทาํภารกจิอย่างอืน่ ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ดูแลคน

นัน้ดูแลคนน้ี แทบจะไมม่เีวลาดูแลจติใจของตนเลย พอมเีวลาวา่งเช่นวนัเสารว์นัอาทติย ์

ก็ตอ้งเขา้วดั ตอ้งรีบมาบาํเพญ็ รีบมาปฏบิตั ิ เพราะไมม่ใีครจะทาํแทนเราได ้ เราตอ้งทาํ

เอง ทาํแลว้ก็จะไดม้ากกวา่ทีเ่สยีไป สิง่ทีเ่สยีก็คอืเวลา เช่นเสยีเวลาหลบันอน อย่างวนัน้ี

วนัเสารว์นัอาทติย ์ โดยปกตถิา้ไมต่อ้งไปทาํงานจะตื่นสกั ๙ โมง ๑๐ โมงก็ทาํได ้ มคีน

หลายคนทาํกนั แต่พวกเรากลบัยอมเสยีเวลาหลบันอน ตื่นแต่เชา้เพือ่มาวดั มาทาํบญุทาํ

ทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะเหน็คุณค่าของเวลาและคุณค่าของพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ จงึไมป่ลอ่ยใหผ้่านไปโดยไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากเวลาและจาก

พระพทุธศาสนา สิง่ทีเ่ราควรทาํอยู่เรื่อยๆ ก็คอืทานศีล ภาวนา ทานคอืการให ้ เสยีสละ

สิง่ทีไ่มม่จีาํเป็น ส่วนทีเ่หลอื ส่วนทีเ่กนิ ไมม่คีวามจาํเป็นต่อการดูแลรกัษาชวีติของเรา 

ไมเ่อาไปใชก้็ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร ถา้เอามาทาํบญุทาํทาน ก็จะสรา้งความอิม่เอบิใจ 

สรา้งความสุข เป็นการสะสมทรพัยภ์ายในทีจ่ะรอเราอยู่ในภพหนา้ชาตหินา้ จะมเีงนิทอง

รอเราอยู่ มฐีานะดกีวา่ทีเ่ป็นอยู่ในชาตน้ีิ แต่ถา้ไมท่าํบญุทาํทานเลย เมือ่ตายไปแลว้ จะ

ไมม่อีะไรรอเราอยู่ เพราะการทาํบญุทาํทานเป็นเหมอืนกบัการเอาเงนิไปฝากไวใ้นธนาคาร

บญุ เมือ่ทาํแลว้บญุไมสู่ญหายไปไหน จะรอเราอยู่ขา้งหนา้ เวลามคีวามจาํเป็น บญุก็จะ

มาสนบัสนุน มาดูแลเรา เหมอืนกบัเงนิในธนาคาร เมือ่มคีวามจาํเป็นตอ้งใช ้ก็ไปเบกิเอา

มาใชไ้ด ้เวลาทาํบญุ เราจงึมแีต่ได ้ไมเ่สยีอะไร  
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จะไมเ่สยีอะไรจากการไมไ่ดห้ลบันอน ไมไ่ดไ้ปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ เพราะการหลบั

นอนกบัการเทีย่วไมไ่ดใ้หอ้ะไรกบัจติใจ มแีต่จะทาํใหจ้ติใจอ่อนแอลง มคีวามอยากมาก

ขึ้น จะอยู่ไมเ่ป็นสุข ตอ้งดิ้นรนตะเกยีกตะกาย ไปทาํตามความอยากต่างๆ ยิง่ทาํมาก

เท่าไหร่ก็ยิง่เพิม่ความอยากใหม้มีากยิง่ขึ้น ก็ตอ้งตะเกยีกตะกายมากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ จน

อยู่เฉยๆไม่ไดเ้ลย เพราะจะเบือ่หน่าย เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ไมม่คีวามสุข ท ัง้ๆทีไ่มม่ี

อะไรจะสุขเท่ากบัการอยู่เฉยๆ เพราะไมต่อ้งไปลาํบากลาํบนกบัอะไร เวลามคีวามอยาก

จะตอ้งไปลาํบากลาํบน ออกจากบา้นก็ตอ้งหาเสื้อผา้ใส่ อาบนํา้อาบท่าแต่งตวั หาเงนิทอง

ตดิตวัไปดว้ย ตอ้งไปเสีย่งกบัภยัต่างๆ เสีย่งกบัโจรผูร้า้ย เสีย่งกบัอบุตัเิหต ุ ตอ้งไป

แก่งแย่งกบัผูอ้ืน่ เวลาขึ้นรถก็ตอ้งแย่งกนัขึ้น เวลาขบัรถก็เบยีดกนัแย่งกนั ไมม่คีวามสุข

เลย สูอ้ยู่ทีบ่า้นเฉยๆไม่ได ้ แสนจะสบาย เพราะไมรู่จ้กัทาํใจใหส้งบใหน่ิ้ง ปลอ่ยใหไ้หล

ไปตามความอยาก จนทาํใหก้ารอยู่เฉยๆในบา้นเป็นความทรมานใจไป แต่ถา้ไดท้าํบญุทาํ

ทานอยู่เรื่อยๆ ไดร้กัษาศีล ไดป้ฏบิตัธิรรม ทาํจติใจใหส้งบ จะสามารถอยู่บา้นเฉยๆได ้

ไมวุ่น่วายไม่เดอืดรอ้น เพราะใจไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไร เพราะการทาํบญุทาํทาน รกัษา

ศีล การภาวนา เป็นการทาํจติใจใหส้งบน่ิงนัน่เอง ไมใ่หต้ะเกยีกตะกายอยากไดส้ิง่นัน้สิง่

น้ี อยากเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี อยากจะพบกบัคนนัน้พบกบัคนน้ี จะมนีอ้ยลงไป

ตามลาํดบัแห่งการปฏบิตั ิ จนไมม่คีวามอยากหลงเหลอือยู่เลย เมือ่ไมม่คีวามอยากแลว้

อยู่ทีไ่หนก็แสนจะสบาย ไมม่อีะไรก็ไมเ่ป็นไร ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร แมแ้ต่ไมม่ร่ีางกายก็ไม่

เดอืดรอ้นอะไร  

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ถงึแมร่้างกายของท่านจะแตกดบัไปแลว้ แต่ใจของท่านกย็งั

เป็นเหมอืนเดมิ ไมห่วิไม่อยากไมต่อ้งการอะไร ไมม่ร่ีางกายก็อยู่ได ้ในขณะทีม่ร่ีางกายก็

ไมย่ดึไมต่ดิ จะเป็นอย่างไรก็รบัได ้จะแก่กร็บัได ้จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็รบัได ้จะตายก็รบัได ้

เพราะใจไมม่คีวามอยากอะไรกบัร่างกาย กบัอะไรท ัง้ปวง ใจไดต้ดัความอยากไป

หมดแลว้กบัทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ใจเป็นธรรมชาตทิีแ่ปลก สามารถอยู่ตามลาํพงัได ้

โดยไมต่อ้งมอีะไร เหตทุีพ่วกเราตอ้งไขวค่วา้หาสิง่นัน้หาสิง่น้ี หาคนนัน้หาคนน้ีมา เพราะ

ความหลงนัน่เอง เมือ่เกดิความหลงก็คดิว่าถา้ไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา ไดค้นนัน้คนน้ีมา จะทาํ

ใหม้คีวามสุข ก็ไปแสวงหากนั หาสิง่นัน้มาหาคนนัน้มา แลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัสิง่นัน้ ตอ้ง
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มาทกุขก์บัคนนัน้ แต่ก็ยงัไมเ่คยเหน็โทษ กลบัไปหาเพิม่ขึ้นอกี หาเพิม่ไปเรื่อยๆ ทกุครัง้

ทีม่คีวามอยากไดอ้ะไร ก็ตอ้งไปทาํตาม ไมเ่คยพจิารณาเลยวา่ ไดอ้ะไรมาก็มากแลว้ แต่

ก็ยงัไมเ่คยพบกบัความพอสกัท ี ไมไ่ดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิสกัท ี ไมเ่คยคดิอย่างน้ี 

เพราะอาํนาจของความหลงไมเ่ปิดโอกาสใหค้ดิ ตอ้งไดเ้จอกบัพระพทุธศาสนาเทา่นัน้ ถงึ

จะไดย้นิไดฟ้งัถงึผลเสยีของความอยาก ของการมสีิง่ต่างๆ ของการยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ 

วา่เป็นเหตสุรา้งความทกุขใ์หก้บัใจอยู่ตลอดเวลา เมือ่ทราบแลว้ และเหน็พระพทุธเจา้

และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง วา่สามารถอยู่ไดโ้ดยไม่มคีวามอยาก และมี

ความสุขอย่างยิง่ดว้ย ก็จะทาํใหเ้กดิศรทัธาความเชื่อ ฉนัทะความพอใจ ทีจ่ะปฏบิตัติาม 

ก็จะไดส้มัผสักบัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ การไดย้นิไดฟ้งัอย่างเดยีวไมเ่พยีงพอ ฟงัแลว้

ไมน่าํเอาไปปฏบิตั ิก็เหมอืนกบัการเหน็อาหาร แต่ไมไ่ดร้บัประทาน ต่อใหม้องดูอาหารไป

จนวนัตาย ก็จะไมรู่ว้า่รสชาตขิองอาหารเป็นอย่างไร จะไมไ่ดร้บัความอิม่จากอาหาร จะ

อิม่ไดจ้ะรูว้า่รสชาตขิองอาหารเป็นอย่างไร ก็ตอ้งรบัประทาน  

ฉนัใดถา้อยากจะรูว้า่บรมสุข ปรมงัสขุงัของพระนิพพานเป็นอย่างไร ถา้อยากจะรูว้า่การ

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงเป็นอย่างไร ก็ตอ้งปฏบิตั ิ ตอ้งทาํบญุทาํทาน อยา่ไป

เสยีดายเงนิทองทีม่เีกนิความจาํเป็น ถา้ไมต่อ้งอาศยัเงนิทองส่วนนัน้แลว้ ก็นาํเอาไป

ทาํบญุทาํทานเสยี จะไดค้วามอิม่เอบิใจ ความสุขใจ แลว้ก็รกัษาศีล ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ไมว่า่จะทาํอะไรจะพูดอะไร จะใหอ้ยู่ในกรอบของศีล ๕ ไม่ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไม่ลกัทรพัย ์

ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็ ไมเ่สพสุรายาเมา จติใจจะไดเ้ยน็สบาย เพราะ

เวลาทาํผดิศีลผดิธรรม จติใจจะวา้วุน่ขุน่มวักงัวล เพราะเวลาไปสรา้งความทกุขค์วาม

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ย่อมมผีลกลบัมาสู่ใจของเรา จะเดอืดรอ้นวุน่วายกงัวล กลวั

จะตอ้งใชโ้ทษทีไ่ปทาํเอาไว ้ แต่ถา้ไมไ่ดท้าํอะไรผดิ ใจก็จะเยน็สบาย ถา้ไดท้าํจติใจให ้

สงบดว้ยการนัง่ทาํสมาธิ ก็ยิง่มคีวามสุขสบายมากยิง่ขึ้น ดว้ยการกาํหนดจติใหอ้ยู่กบัลม

หายใจเขา้ออกก็ด ี อยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆก็ด ี อยู่กบัการสวดมนตก์็ด ี ควบคุมจิต

ดว้ยสต ิไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆ หรือ

อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ถา้สามารถทาํไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติจะสงบลง จะ

รวมตวัลง จะขาดจากอารมณ์ต่างๆ ขาดจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จะทาํใหจ้ติเบา
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สบาย มปีีตมิคีวามสุข มคีวามพอ มคีวามอิม่ ถา้ไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ีแลว้ จะเหน็

วา่ไมม่คีวามสุขอย่างอืน่ในโลกน้ี จะดเีท่ากบัความสุขแบบน้ีเลย เมือ่ก่อนน้ีมกีอ้นกรวด

กอ้นอฐิ ก็คิดวา่เป็นของวเิศษ แต่พอไดเ้จอกบัเพชรนิลจนิดาเขา้ ก็จะเหน็วา่ไมม่คุีณค่า

อะไร ฉนัใดถา้ไดพ้บกบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจแลว้ จะไมส่นใจกบั

ความสุขทีไ่ดจ้ากลาภยศสรรเสริญสุขเลย จะสามารถตดัความสุขเหลา่น้ีออกไปจากใจได ้

จะพุ่งไปสู่ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ จะปฏบิตัธิรรมมากยิง่ๆขึ้นไปเรื่อยๆ จนไดบ้วช 

ถา้ไมไ่ดบ้วชก็ปฏบิตัแิบบนกับวชไป จนบรรลถุงึธรรมข ัน้สูงสุด  

เพราะธรรมข ัน้สูงสุดและธรรมข ัน้ต่างๆ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการบวชหรือไมบ่วช แต่อยู่กบั

การปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ถา้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ แต่ไมไ่ดบ้วช ก็สามารถบรรลธุรรมได ้ถา้

บวชแต่ไมไ่ดป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็ไมส่ามารถบรรลธุรรมได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีบ่วชหรือไม ่ เป็น

หญงิหรือเป็นชาย เป็นเดก็หรือเป็นผูใ้หญ่ อยู่ทีก่ารปฏบิตัเิทา่นัน้ ถา้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิพือ่

การหลดุพน้จากความทกุข ์ปฏบิตัชิอบ ก็จะสามารถบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆไดอ้ย่างแน่นอน 

อยู่ทีต่รงน้ี อยู่ทีก่ารปฏบิตัเิท่านัน้ การทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบได ้ก็ตอ้งไดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอนเสยีก่อน เพราะไมเ่ช่นนัน้จะไมรู่ว้า่การปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นอย่างไร 

ดงันัน้ในเบื้องตน้จงึตอ้งใหค้วามสนใจต่อการศึกษา การไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ทีท่รงตรสัไวว้า่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงัธรรม

ตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ ตามกาลตามเวลาคอื อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึง

สกัครัง้หน่ึงเป็นอย่างตํา่ เพราะอาทติยห์น่ึงจะมวีนัพระหน่ึงครัง้ ในสมยัปจัจบุนัเน่ืองจาก

วนัพระไมต่รงกบัวนัหยุดทาํงาน ก็ตอ้งเปลีย่นวนัพระมาเป็นวนัเสารว์นัอาทติยแ์ทน เพือ่

จะไดม้าวดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํบญุรกัษาศีลปฏบิตัธิรรมพรอ้มกนัไปดว้ย ถา้ไมส่ามารถ

มาวดัได ้ก็สามารถฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีบ่า้นได ้มเีทปธรรมะก็เปิดฟงัได ้มหีนงัสอืธรรมะก็

เปิดฟงัได ้มวีทิยุก็เปิดฟงัได ้ 

ถา้ไมส่นใจต่อใหม้อียู่มากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมไ่ดฟ้งัไมไ่ดอ่้าน เพราะใจจะถูกความหลง

หลอกใหไ้ปดูไปฟงัเรื่องอืน่กนั ไปดูหนงั ฟงัเพลง ไปเทีย่วทีน่ ัน่ ไปเทีย่วทีน่ี่กนั จนหา
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เวลาเขา้วดัไมไ่ด ้ หาเวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมไมไ่ด ้ เราจงึตอ้งบงัคบัตวัเราเหมอืนกบับงัคบั

ใหก้นิยา เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งฝืนกนิยาใหไ้ด ้ถงึแมจ้ะไมช่อบกนิ เพราะรูว้า่ถา้ไมก่นิ

ยาโรคจะไมห่าย ฉนัใดธรรมะก็เป็นยาเหมอืนกนั เป็นธรรมโอสถ ทีเ่ราตอ้งฝืนตอ้ง

บงัคบัใจใหก้นิใหไ้ด ้ เมือ่ถงึเวลาตอ้งกนิยาก็ตอ้งกนิยา เวลาหมอส ัง่ใหร้บัประทานวนัละ

กี่คร ัง้กี่เวลา ก็ตอ้งทาํตามคาํส ัง่ พระพทุธเจา้ก็ทรงส ัง่ใหพ้วกเราฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั

อย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยทีสุ่ดอย่างตํา่ทีสุ่ดก็ตอ้งอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ยิง่มากเท่าไหร่ยิง่ด ี

ยิง่ไดฟ้งัมากยิง่มปีระโยชนม์าก เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจลกึซึ้งเขา้ไป จะทาํใหเ้กดิศรทัธา 

เกดิความยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติาม จงึควรใหค้วามสนใจ ใหเ้วลากบัพระพทุธศาสนา เพราะ

เป็นการใหค้วามสุขความเจริญกบัจติใจ ทีไ่มม่อีะไรจะใหไ้ด ้ นอกจากพระพทุธศาสนา

เท่านัน้ ควรรีบตกัตวง เพราะเมือ่ตายไปแลว้ ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี อาจจะไมไ่ด ้

พบกบัพระพทุธศาสนาอกีก็ได ้ จะไมรู่ว้า่เมือ่ไหร่จะไดพ้บอกี จงึไมค่วรปลอ่ยใหโ้อกาสน้ี

ผ่านไป โดยไมไ่ดต้กัตวงประโยชนเ์ท่าทีจ่ะทาํกนัได ้ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา 

จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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