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กณัฑท์ี่ ๓๑๑ 

พระกบัมาร 
๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

ความสุขใจทีเ่กดิจากการทาํบญุ มอียู่หลายระดบัดว้ยกนั เกดิจากความสงบของใจใน

ระดบัต่างๆ การทาํบญุจงึเป็นการทาํจติใจใหส้งบดว้ยวธิีต่างๆ อยู่ทีค่วามสามารถ ความ

เขา้อกเขา้ใจของแต่ละท่านจะนาํเอามาปฏบิตั ิถา้มคีวามสามารถมาก มคีวามเขา้อกเขา้ใจ

มาก ก็จะทาํไดม้าก ทาํไดห้ลายระดบัดว้ยกนั ถา้มคีวามสามารถนอ้ย มคีวามเขา้ใจนอ้ย 

ก็จะทาํไดน้อ้ย พวกทีท่าํไดน้อ้ยก็คอืพวกทีท่าํแต่ทานอย่างเดยีว คอืบริจาคใหส้ิง่ของ

ต่างๆแก่ผูอ้ืน่ เป็นบญุอย่างหน่ึง ถา้มคีวามสามารถมากกวา่น้ี มคีวามเขา้ใจบญุมากกวา่

น้ี ก็จะรกัษาศีล เป็นการทาํจติใจใหส้งบมากขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ถา้มคีวามสามารถ

มากกวา่นัน้อกีก็จะภาวนา ทาํจติใจใหส้งบขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง เป็นความสุขทีล่ะเอยีด

ลกึซึ้งและหนกัแน่นมากยิง่ขึ้น ความสุขสงบใจทีห่นกัแน่นและม ัน่คง จะเป็นเกราะคุม้กนั

ความทกุขต่์างๆ ไมใ่หเ้ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ มาสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจ 

เราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการทาํบญุอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง อย่าทาํแต่เฉพาะวนั

สาํคญัๆเท่านัน้ เพราะเป็นเหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้รบัประทานเฉพาะวนั

สาํคญัๆ เช่น วนัเกดิของเรา วนัคลา้ยวนัตายของคนทีเ่รารกั วนัขึ้นปีใหม ่ วนัเทศกาล

ต่างๆ ก็จะไมพ่อเพยีงต่อการดูแลรกัษาร่างกาย ใจก็เป็นเหมอืนร่างกายทีต่อ้งไดร้บัการ

ดูแลรกัษาดว้ยบญุ ทาํบญุไดม้ากเท่าไร ใจก็จะมคีวามสงบ มคีวามอิม่ มคีวามสุขมาก

ขึ้นไปเท่านัน้ การทาํบญุจงึเป็นสิง่ทีเ่ราควรทาํกนั ทาํไดท้กุสถานทีแ่ละเวลา ไมต่อ้งมาทาํ

ทีว่ดัเพยีงแห่งเดยีว เราทาํทานไดเ้สมอไมว่่าจะอยู่ทีไ่หน เวลาเหน็ใครเดอืดรอ้นเราก็ช่วย

เขาไป ไมม่อีาหารรบัประทาน ก็หาอาหารมาใหเ้ขารบัประทาน อย่างน้ีก็เป็นบญุ

เหมอืนกนั ไม่วา่จะทาํกบัใคร ไดผ้ลบญุคอืความสุขสงบใจเหมอืนกนั ทาํกบัพระก็เป็น

บญุ ทาํกบัฆราวาสญาตโิยมก็เป็นบญุ ทาํกบัสุนขัทาํกบัแมวทาํกบันกก็เป็นบญุเหมอืนกนั 

เพราะทาํแลว้มคีวามสุขใจ  
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ความสุขใจน้ีแลคอืบญุ อย่าไปเขา้ใจวา่เวลาทาํกบัคฤหสัถจ์ะไมไ่ดบ้ญุ แต่จะไดท้าน ทาน

กบับญุเป็นคาํใกลเ้คยีงกนั ทานเป็นเหต ุ ทาํแลว้ก็จะทาํใหเ้กดิผลคอืบญุขึ้นมา ทาน

แปลวา่การให ้ ใหใ้ครก็ได ้ ใหพ้ระก็ได ้ ใหค้นธรรมดาก็ได ้ ใหส้ตัวเ์ดรจัฉานก็ได ้ เป็น

ทานเหมอืนกนั เมือ่ใหแ้ลว้ก็จะเกดิผลคอืบญุความสุขใจ จะมากจะนอ้ยก็ขึ้นอยู่กบัความ

บริสุทธิ์ใจของผูก้ระทาํ ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมต่อ้งการผลตอบแทนจากผูร้บั ไม่

ตอ้งการใหข้อบอกขอบใจ สาํนึกในบญุในคุณ ไมต่อ้งการใหท้าํอะไรใหก้บัเราท ัง้สิ้น ก็จะ

ไดบ้ญุมาก มคีวามสุขใจมาก ถา้ทาํเพราะตอ้งการสิง่ตอบแทน ใหข้อบอกขอบใจ ให ้

เคารพเชื่อฟงั ถา้เกดิไมท่าํตามทีต่อ้งการ ก็จะเสยีใจ ผดิหวงั โกรธขึ้นมาได ้ ก็จะ

กลายเป็นอกศุลไป ทาํใหท้กุขใ์จ ถา้อยากจะไดบ้ญุมากๆ ก็ตอ้งทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

เช่น ปิดทองหลงัพระ เป็นการทาํทีบ่ริสุทธิ์ใจ ไมต่อ้งการใหใ้ครรูว้า่ไดท้าํความด ี ไมต่อ้ง

เขยีนชือ่ตดิไวต้ามสถานทีต่่างๆ วา่ไดม้าสรา้งแทงคน์ํา้ สรา้งกฏุ ิสรา้งอะไรต่างๆ ซึง่กไ็ด ้

บญุเหมอืนกนั แต่ไดไ้มม่ากเท่ากบัการไมเ่ขยีนป้ายตดิเอาไว ้ การทาํบญุทาํทานอยู่ทีใ่จ

เป็นหลกั ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจก็จะไดผ้ลมาก สิง่ทีใ่หก้็มหีลายอย่างดว้ยกนั ไมเ่ฉพาะ

ขา้วของเงนิทองต่างๆเท่านัน้ อย่างทีญ่าตโิยมนาํเอามาถวายพระ เอาเงนิทองมาถวายวดั 

อย่างน้ีเป็นการใหว้ตัถ ุ เป็นวตัถทุาน นอกจากวตัถแุลว้ยงัมสีิง่อืน่ทีใ่หก้นัได ้ เช่น

วิทยาทาน ใหว้ชิาความรู ้ มคีวามรูค้วามสามารถในวชิาอะไร เรานาํเอามาส ัง่สอนผูอ้ืน่ 

โดยไมเ่รียกค่าตอบแทน ถา้รูว้ชิาวชิาภาษาองักฤษ ก็สอนภาษาองักฤษโดยไมเ่รียก

ค่าตอบแทน อย่างน้ีก็เป็นการทาํบญุเหมอืนกนั เป็นการใหว้ชิาความรู ้เป็นวทิยาทาน  

แลว้ก็ยงัมอีภยัทาน การใหอ้ภยั ไมโ่กรธแคน้โกรธเคอืงผูท้ีส่รา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจ ความ

เดอืดรอ้นใหก้บัเรา แทนทีจ่ะโกรธ อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็ถอืโอกาสทาํบญุ

ไปเลย ไมต่อ้งไปวดัใหเ้สยีเวลา ทาํไดใ้นขณะทีก่าํลงัโกรธแคน้โกรธเคอืง ถา้ใหอ้ภยัได ้

ใจก็จะกลายเป็นพระเป็นเทพไป ถา้ใหอ้ภยัไมไ่ดใ้จก็จะกลายเป็นยกัษเ์ป็นมารไปเพราะ

การจะเป็นเทพก็ด ี เป็นพระก็ด ี เป็นยกัษเ์ป็นมารก็ด ี เป็นกนัทีใ่จน้ีเอง ถา้ใจสงบเยน็มี

ความเมตตา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามสงสาร ใหอ้ภยั ใจก็เป็นพระเป็นเทพขึ้นมา ถา้ใจมี

ความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาทคดิปองรา้ยผูอ้ืน่ ก็จะกลายเป็นยกัษเ์ป็นมารไป น้ีคอืการ

ใหช้นิดที ่๓ ทีเ่รียกวา่อภยัทาน การใหช้นิดที ่๔ ก็คอืธรรมทาน ใหธ้รรมะ ช่วยกนัเผย
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แผ่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ดว้ยตวัเราเองก็ด ี ดว้ยการพมิพห์นงัสอืธรรมะดีๆ

แจกใหฟ้รี ใหผู้อ้ืน่ไดม้โีอกาสไดรู้ไ้ดเ้ขา้ใจถงึสิง่ทีด่ ี ทีพ่ระพทุธเจา้นาํมาส ัง่สอนใหก้บั

พวกเรา เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นสิง่เดยีวในโลก ทีจ่ะช่วยใหห้ลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้หลายได ้หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้พน้จากความทกุขท์ีเ่กดิจากความ

แก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความตาย การพลดัพรากจากกนั ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะทาํใหเ้รา

อยู่เหนือความทกุขเ์หลา่น้ีได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ สิง่อืน่ๆ

ต่อใหม้มีากมายเพยีงไรก็ตาม มสีมบตัขิา้วของเงนิทอง มตีาํแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ์ทีสู่ง

ขนาดไหนก็ตาม ก็จะไมส่ามารถดบัความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความ

ตาย การพลดัพรากจากกนัได ้ มพีระธรรมคาํสอนเท่านัน้ทีจ่ะช่วยเราได ้ ทาํใหไ้มวุ่น่วาย

ไมท่กุขก์บัความแก่ความเจ็บความตาย การพลดัพรากจากกนั ถา้นาํเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตักินั  

ท่านสอนใหเ้ราทาํบญุใหท้านเรากต็อ้งทาํบญุใหท้านกนั ใหใ้นสิง่ทีเ่รามอียู่ ไมต่อ้งไปหา

สิง่ทีเ่ราไมม่ ี เพือ่เอามาใหผู้อ้ืน่ อย่างน้ีไม่ใช่เป็นการทาํบญุใหท้าน เพราะเป็นความโลภ 

โลภอยากจะทาํบญุก็ไมด่ ีเพราะไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุขใจ ควรใหใ้นสิง่ทีเ่ราม ีทีเ่หลอืใช ้ที่

เกนิความจาํเป็น มขีา้วของเงนิทองต่างๆพอทีจ่ะใหผู้อ้ืน่ได ้ก็ใหไ้ป เมือ่ใหไ้ปแลว้เราจะมี

ความสุขใจ เพราะไดช้าํระความหวงความหว่ง ความตระหน่ี ความกงัวล กบัขา้วของเงนิ

ทอง เมือ่ใหไ้ปแลว้ความหวง ความห่วง ความกงัวล ความตระหน่ี ความยดึตดิก็จะ

หายไป เพราะไมม่อีะไรตอ้งห่วง ตอ้งหวง ตอ้งตระหน่ี ใจก็โลง่สบาย มคีวามสุข เป็น

บญุทีเ่กดิจากการใหใ้นสิง่ทีเ่ราม ี ถา้ไมม่ทีรพัยส์นิขา้วของเงนิทอง แต่มคีวามรู ้

ความสามารถในเรื่องหน่ึงเรื่องใด พอทีจ่ะเอาไปส ัง่สอนใหก้บัผูอ้ืน่ไดก้็ทาํไป จะได ้

วทิยาทาน ไดบ้ญุเหมอืนกนั เพราะเมือ่เราเหน็ผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชนจ์ากสิง่ทีเ่ราส ัง่สอน 

เช่นสอนใหพู้ดภาษาองักฤษได ้ เขาก็อาจจะไปทาํงานเป็นมคัคุเทศก ์ พาชาวต่างประเทศ

ไปเทีย่วทีน่ ัน้ทีน่ี่ ทาํใหม้รีายได ้ ช่วยตวัเองได ้ เราก็จะมคีวามสุข ทีไ่ดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ 

เช่นเดยีวกบัการใหอ้ภยั เมือ่ใหอ้ภยัแลว้ เราก็จะไมไ่ปทบุต ี ไมไ่ปด่า ไมไ่ปวา่ ไปสรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัเขา เราก็จะมคีวามสุข จากการไดท้าํความด ีทาํใหเ้ขาสบายใจ ท ัง้ๆ

ทีเ่ขามาสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา แต่เรากลบัไมถ่อืโทษโกรธเคอืง กลบัใหอ้ภยัเขา 
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เราก็จะมคีวามสุขเขาก็มคีวามสุข ถา้ใหธ้รรมะแลว้เขานาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ ปฏบิตัอิย่างที่

ไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ทาํบญุทาํทาน ไมว่า่จะเป็นวตัถทุานก็ด ี วทิยาทานก็ด ี อภยัทานก็ด ี

หรือธรรมทานก็ด ีก็จะทาํใหเ้ขามคีวามสุข ทาํใหผู้อ้ืน่ทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืมคีวามสุข ทาํ

ใหส้งัคมอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุขเพราะธรรมะจะสอนใหเ้ราช่วยเหลอืกนั ไมใ่หเ้หน็แก่

ตวั  

ทกุวนัน้ีโลกเรามคีวามวุน่วาย ก็เพราะใจของคนเราขาดธรรมะ ขาดคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ จงึถูกความหลง คอืความเหน็แก่ตวัเขา้มาครอบงาํ ทกุคนตอ้งการสิง่นัน้สิง่

น้ี พยายามหาสิง่นัน้สิง่น้ีกนั แลว้ก็เกดิการแก่งแยง่ชงิดทีาํรา้ยกนั เพราะเมือ่แขง่ขนักนั

แลว้ก็ตอ้งเอาชนะใหไ้ด ้ ดว้ยวธิีถูกตอ้งก็เอา ดว้ยวชิามารก็เอา สงัคมจงึมคีวาม

เดอืดรอ้น วุ่นวาย ไมไ่ดเ้ป็นเพราะมทีรพัยากรไมพ่อเพยีง เพราะในโลกน้ีมสีิง่ต่างๆ

มากมายก่ายกอง เกนิกวา่ทีพ่วกเราจะมาใชไ้ด ้แต่สิง่ทีโ่ลกน้ีขาดก็คอืธรรมะแสงสวา่ง ที่

จะสอนใหม้นุษยอ์ยู่ร่วมกนั ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข เราสามารถอยู่กนัแบบมคีวามสุขก็

ได ้ หรืออยู่ดว้ยความเดอืดรอ้นวุน่วายก็ได ้ ขึ้นอยู่วา่เราจะอยู่แบบไหนกนั ถา้อยู่แบบ

เหน็แก่ตวั เหน็แก่ความอยากความตอ้งการ ไมค่ดิถงึผูอ้ืน่ โลกก็จะมแีต่ความเดอืดรอ้น

วุน่วาย แต่ถา้อยู่ดว้ยการเหน็แก่ผูอ้ืน่ ส่วนของเราก็หามาโดยไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้น

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถา้มมีากเกนิความจาํเป็น มเีหลอืกนิเหลอืใช ้ เหน็ผูอ้ืน่ทีไ่มส่ามารถ

พึง่พาตวัเองได ้ ก็ช่วยเหลอืกนัไป ถา้ทาํแบบน้ีโลกของเราก็จะอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข 

จติใจของคนเราก็จะเป็นเทพเป็นพระกนั ไมไ่ดเ้ป็นยกัษเ์ป็นมารกนั อยู่ทีว่า่เรารูจ้กัคาํส ัง่

สอนของพระพทุธเจา้หรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้รูจ้กัและปฏบิตัติามได ้ โลกน้ีจะอยู่กนัอย่าง

ร่มเยน็เป็นสุข ทกุคนจะเป็นพระเป็นเทพกนั ไมช่า้ก็เร็วทกุคนก็จะสามารถปฏบิตัใิหห้ลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดอ้ย่างแน่นอน เพราะ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มอีานุภาพอย่างนัน้ ทาํใหพ้ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลายหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงแลว้ 

ถา้พวกเรานาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตัเิราก็จะไดผ้ลเช่นเดยีวกนัอย่าง

แน่นอน ไมช่า้ก็เร็ว  
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เราจงึควรทาํบญุกนัอยู่เรื่อยๆ ทาํในสิง่ทีเ่ราสามารถทาํได ้ เมือ่ทาํบญุใหท้านไดแ้ลว้ ก็

ขยบัสู่บญุทีสู่งขึ้นอกีระดบัหน่ึง คอืการรกัษาศีล พยายามละเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ดว้ยการไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา 

ถา้สามารถรกัษาศีลไดใ้จก็จะสงบมากขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ความสุขก็จะมมีากขึ้นไปอกี

ระดบัหน่ึง เมือ่มคีวามสุขความสงบมากขึ้นแลว้ ก็จะเหน็คุณค่าของความสุขความสงบ 

ก็อยากจะทาํใหม้มีากยิง่ขึ้นไป ก็ตอ้งขยบัขึ้นสู่บญุอกีระดบัหน่ึง คอืการภาวนา ทีม่อียู ่๒ 

ระดบัดว้ยกนั คอืสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา สมถภาวนาก็คอืการเพ่งจติใหอ้ยู่กบั

อารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เพือ่ไมใ่หจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆอย่างต่อเน่ืองสกัระยะหน่ึง จติก็

จะสงบตวัลง รวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ ปลอ่ยวางอารมณ์ต่างๆ ไมว่า่จะเป็น

อารมณ์ทีม่าทางตาหูจมกูลิ้นกายหรือใจ ในขณะนัน้จะไมส่นใจ ถงึแมจ้ะรูว้า่มเีสยีง มี

กลิน่หรือมอีะไรก็ตาม แต่ใจจะไมไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย ในขณะนัน้จะเหมอืนกบัคนทีน่อน

หลบัสนิท เวลามเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึ้น คนหลบัจะไมรู่อ้ะไรท ัง้สิ้น ไมเ่หมอืนกนัตรงที่

จติมสีตรูิอ้ยู่ตลอดเวลา มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ ถา้ไดส้มัผสักบัความสุขแบบ

น้ีแลว้ ก็อยากจะใหม้อียู่เรื่อยๆ แต่เน่ืองจากวา่เราไมส่ามารถอยู่ในสมาธิไดต้ลอดเวลา 

เพราะตอ้งออกมาทาํภารกจิต่างๆ ตอ้งไปเรียนหนงัสอื ตอ้งไปทาํงาน ถา้อยากจะรกัษา

ความสงบของจติ ใหเ้ป็นเหมอืนกบัในขณะทีน่ ัง่อยู่ในสมาธิ ก็สามารถทาํไดด้ว้ยการ

เจริญวปิสัสนา คอืการรกัษาจติใจในขณะทีไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ เวลาไปเกี่ยวขอ้งกบั

อะไร ก็ตอ้งมวีปิสัสนาคอยดงึจติไมใ่หไ้ปหลง ไปยดึไปตดิ เพราะถา้ไปหลงยดึตดิแลว้ ก็

จะเกดิความกงัวลใจ ความหวง ความห่วงขึ้นมา  

เวลาไดอ้ะไรมาทีเ่ราชอบ ทีเ่รารกั ก็จะยดึตดิทนัท ีอยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ จะหว่ง

กงัวลเวลาทีไ่มเ่หน็สิง่ทีเ่รารกั น้ีคอืปญัหาของพวกเราเวลาไปเหน็อะไร ไดย้นิอะไร พบ

กบัอะไร ก็จะเกดิความอยากไดห้รือเกดิความรงัเกยีจขึ้นมา แต่เราอยู่ในโลกทีส่ิง่ต่างๆ

ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความอยาก ความตอ้งการของเรา เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เราไม่

สามารถบงัคบัใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไดเ้สมอไป แต่สิง่ทีเ่ราสามารถบงัคบัไดก้ค็อื

ใจของเรา ถา้มวีปิสัสนาสอนใจไม่ใหไ้ปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ เพราะสิง่ต่างๆทีเ่รารกักด็ี

หรือทีเ่ราเกลยีดก็ด ี ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด ถา้รกัแลว้จากเราไปเราก็จะเสยีใจ ถา้
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เกลยีดแลว้เกิดโผลม่าใหเ้หน็หนา้ก็ทกุขใ์จ ถา้ทาํใจใหเ้ฉยๆ ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ 

กบัคนนัน้คนน้ี จะมาก็ไดจ้ะไปก็ได ้ ถา้สอนใจไมใ่หไ้ปยดึไปตดิ ใหว้างเฉยเป็นอเุบกขา 

เหมอืนกบัในขณะทีน่ ัง่อยู่ในสมาธ ิ ก็จะทาํใหใ้จสงบเยน็ไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะมอีะไรมา

กระทบทางตาก็ด ี ทางหูก็ด ีทางจมกูก็ด ีทางลิ้นก็ด ีทางกายก็ด ี เราสามารถรกัษาใจให ้

วางเฉยไดด้ว้ยวปิสัสนาภาวนา คอืพจิารณาวา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึ

ไปตดิ ไมใ่ช่ของเรา ไมอ่ยู่ในการควบคุมของเราเสมอไป เราก็ตอ้งปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ย

วางแลว้เราจะไมเ่ดอืดรอ้น ใครจะทาํอะไรจะเป็นอะไร เราจะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้หลงไปยดึ

ตดิ เช่นรกัลูกเรามาก อยากจะใหลู้กเราด ีแต่เขาไมด่เีท่ากบัความอยากของเรา ท ัง้ๆทีเ่ขา

ก็ดอียู่แลว้ แต่ใจเราอยากมากไปกวา่นัน้ ก็จะทาํใหเ้ราทกุข ์ ถา้รบัความจรงิวา่เขาทาํได ้

เท่าน้ี ดไีดเ้ท่าน้ี เราก็พอใจเท่าน้ี เราก็มคีวามสุข  

เราจงึตอ้งฝึกใจใหย้นิดตีามมตีามเกดิ อย่าไปอยากมากจนเกนิไป เราช่วยเขาได ้ส ัง่สอน

เขาได ้ ก็ทาํไป ถา้ไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการก็อย่าไปเสยีใจ อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ถอืวา่

ไดท้าํหนา้ทีข่องเราแลว้ ไดช่้วยเหลอืเขาแลว้ เหมอืนกบัเอาเงนิไปใหเ้ขา แต่เขาไมย่นิดี

รบั ก็ไมเ่หน็จะเสยีหายอะไร ถา้เขาไมต่อ้งการเงนิเราก็เก็บไวใ้ชอ้ย่างอืน่ ไมต่อ้งไปเสยีใจ

วา่ทาํไมจงึไมร่บัเงนิ รงัเกยีจเงนิของเราหรอือย่างไร อย่าไปคดิใหเ้สยีเวลา น่ีคอืวปิสัสนา

ภาวนา สอนใจใหป้ลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์ ไมใ่ช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจจะมคีวามสุขมคีวามสงบตลอดเวลา 

ไมว่า่จะนัง่หรือไมน่ ัง่สมาธ ิ ไมว่า่จะอยู่คนเดยีวหรือจะอยู่กบัหลายคน ใจจะไม่

เปลีย่นแปลงไปตามเหตกุารณ์ต่างๆ ถา้ไมม่วีปิสัสนา ใจจะยดึจะตดิกบัสิง่ต่างๆ จะ

เปลีย่นไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ถา้เป็นเหตกุารณ์ทีด่กี็จะดอีกดใีจ ถา้ไมด่กี็จะเดอืดรอ้น

วุน่วายใจ เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถป้องกนัได ้ สามารถรกัษาใจใหส้งบสุขไดต้ลอดเวลา ถา้

นอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิมาทาํบญุดว้ยวธิีต่างๆ ใหท้านรกัษา

ศีลภาวนา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม น่ีคอืการสรา้งความสุข สรา้งความหลดุพน้จากความทกุข ์

ท ัง้หลายใหก้บัใจของเรา ไมม่อีะไรทีจ่ะทาํไดน้อกจากพระธรรมคาํสอนและการปฏบิตัิ

ของเราเท่านัน้ ขอใหม้คีวามเชื่อม ัน่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน พยายามปฏบิตัใิห ้
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มาก เพือ่จะไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริงต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๒ 

สมบตัิที่แทจ้รงิ 
๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะมคุีณค่าเท่ากบับญุบารม ี เพราะเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา จะอยู่

ตดิกบัเราไปไมว่า่จะไปทีไ่หน ไปเกดิภพไหนชาตไิหน ต่างกบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิ

ทองต่างๆ ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือบคุคล ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัิที่แทจ้ริงของเรา เพราะเมือ่เรา

ตายไปก็กลายเป็นสมบตัขิองคนอืน่ไป มรีถ มบีา้น มสีาม ีมภีรรยา ก็กลายเป็นของคน

อืน่ไป เพราะไมส่ามารถเอาตดิตวัไปได ้ ถา้ไมส่ะสมบญุบารมมีวัแต่สะสมทรพัยท์างโลก 

ตายไปจะไปแบบมอืเปลา่ ไมม่อีะไรตดิเน้ือตดิตวัไป จะไมไ่ดไ้ปสู่ทีสุ่ขทีเ่จริญ ทีบ่รบูิรณ์

ดว้ยทรพัยส์มบตัต่ิางๆ ตอ้งไปสรา้งใหม ่ ไปเกดิเป็นคนจน ตะเกยีกตะกายทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เก็บเงนิเก็บทอง กวา่จะรํา่รวยก็ใกลต้าย ก็จะตายฟรี เพราะไมม่เีวลา

ทาํบญุทาํกศุล พอไปเกดิใหมก่็จะเป็นอย่างน้ีอกี ไปเริ่มตน้ใหม ่ แต่ถา้มเีวลาสะสมบญุ

บารม ี ทาํบญุทาํทานอย่างต่อเน่ือง รกัษาศีลอย่างสมํา่เสมอ ไหวพ้ระสวดมนต ์ ปฏบิตัิ

ธรรม เจริญจติภาวนา ก็จะมสีมบตัติดิตวัไป จะไปเกดิดกีวา่เก่า เป็นลูกเศรษฐ ี เป็นลูก

ของกษตัริย ์ ไมต่อ้งเสยีเวลาหาเงนิหาทอง สามารถเสริมสรา้งบญุบารมต่ีอไปไดเ้ลย 

เพราะมเีวลาไปทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ก็จะสามารถสะสมบญุ

บารมใีหม้มีากยิง่ขึ้นไปตามลาํดบั พฒันาจติใจไปสู่ระดบัของพระอริยเจา้ ไปสู่ระดบัของ

พระอรหนัต ์ ไปสู่ระดบัของพระพทุธเจา้ไดใ้นทีสุ่ด เป็นผลทีเ่กดิจากการบาํเพญ็บญุ

บารมอีย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มาหลายภพ

หลายชาต ิจนบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ถา้ไมไ่ดท้รงบาํเพญ็เลย ตอนน้ีก็ยงัเวยีนว่าย

ตายเกดิในภพนอ้ยในภพใหญ่อยู่ ไปตกนรกบา้ง ขึ้นสวรรคบ์า้ง เป็นเดรจัฉานบา้ง เป็น

เทพเป็นพรหมบา้ง สลบักนัไปตามวาระของบญุและกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ 
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บญุก็เป็นเหมอืนเงนิฝากในธนาคาร บาปเป็นเหมอืนหน้ีทีต่อ้งใช ้ มเีงนิในธนาคารก็เบกิ

มาใชไ้ด ้ฉนัใดเมือ่ทาํบญุก็จะไดเ้สวยบญุ ไดเ้กดิในสุคติ เกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็น

พรหม เป็นพระอริยเจา้ ถา้ไปก่อกรรมทาํเขญ็ก็ตอ้งไปใชห้น้ีในอบาย ไปตกนรก เป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นผ ีบญุและบาปเป็นของจริง พระพทุธเจา้ตรสัรูก้ต็รสัรูเ้รื่องบญุ

และบาปน้ีแล ไมไ่ดต้รสัรูเ้รื่องอะไร ทรงตรสัรูว้า่ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ การกระทาํเป็น

เหต ุ ผลคอืความสุขความเจริญ ความทกุขค์วามเสือ่ม ภพชาตทิีด่หีรือภพชาตทิีไ่มด่ ี ก็

เกดิจากการกระทาํของเราในแต่ละภพในแต่ละชาต ิ ในแต่ละวนั ในแต่ละเวลา เช่นวนัน้ี

เรามาทาํความด ีมาทาํบญุ สะสมบารม ีก็เหมอืนกบัเอาเงนิไปฝากไวใ้นธนาคารบญุ เมือ่

เราเดนิทางไปขา้งหนา้ ก็จะสามารถเบกิเอาบญุทีไ่ดฝ้ากไวใ้นธนาคารบญุมาใชไ้ด ้ก็จะไป

เกดิดกีวา่เก่าสูงกวา่เก่า เป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ทีด่ทีีสู่งกวา่เก่า 

เกดิจากการกระทาํไมไ่ดเ้กดิจากการปรารถนา ถา้ปรารถนาจะไปนิพพาน แต่ไมท่าํบญุให ้

ทาน ไมร่กัษาศีล ไมต่ดักเิลส ไมป่ฏบิตัธิรรม ต่อใหป้รารถนาไปกีร่อ้ยภพกี่รอ้ยชาต ิ ก็

จะเป็นเพยีงแต่ความปรารถนาเท่านัน้ เป็นเพยีงจดุเริ่มตน้ เช่นปรารถนาจะมาวดัในวนัน้ี 

ก็ตอ้งคดิก่อนวา่วนัน้ีอยากจะมาวดั เมือ่อยากแลว้ก็ทาํในสิง่ทีท่าํใหม้าวดัได ้ เตรียมตวั

เตรียมขา้วเตรียมของ เมือ่ถงึเวลาก็ออกจากบา้นเดนิทางมา ก็จะมาถงึวดัได ้ แต่ถา้

อยากจะมาวดัเฉยๆ พอตื่นเชา้ขึ้นมาก็ไมอ่ยากจะลกุ อยากจะนอนต่อ ก็เลยไมไ่ดม้าวดั 

ถา้นอนต่อป่านน้ีก็ยงัไมต่ื่น  

ความปรารถนาจงึไมใ่ช่เหตทุีจ่ะพาใหไ้ปถงึทีห่มายได ้ เป็นจดุเริ่มตน้ทีต่อ้งมาก่อน ถา้

วนัน้ีไมค่ดิจะมาวดั ตื่นขึ้นมาก็ไมรู่จ้ะไปไหนด ี ก็อาจจะไมไ่ดไ้ปไหน ถา้มใีครมาชวนให ้

ไปทีน่ ัน้ทีน่ี่ ก็อาจจะไปกบัเขา แต่ถา้ไดต้ ัง้ใจไวแ้ลว้วา่วนัน้ีจะมาวดั ถงึแมจ้ะมใีครมาชวน

ใหไ้ปทีอ่ืน่ ก็จะปฏเิสธ เพราะไดต้ ัง้ใจจะมาวดัแลว้นัน่เอง ตัง้ใจแลว้ก็ตอ้งทาํ การต ัง้ใจ

ในภาษาพระเรียกวา่อธิษฐานบารมี ใหอ้ธิษฐานในเหต ุ อย่าไปอธิษฐานในผล อย่า

อธิษฐานใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ี เพราะการอธิษฐานขอไมเ่ป็นเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ 

ตอ้งทาํเหตทุีจ่ะทาํใหส้ิง่นัน้เกดิขึ้นมา อยากจะไดข้า้วของก็ตอ้งไปทีร่า้น ไปซื้อมา ถา้อยู่ที่

บา้นแลว้อธิษฐานขอใหส้ิง่ของต่างๆมา มนัก็จะไมม่า ตอ้งไปซื้อทีร่า้น ฉนัใดถา้อยากจะ

ไปสู่ภพชาตทิีด่ ี ไปสู่สุคต ิ ไปเกดิเป็นมนุษยอ์ยู่ทกุภพทกุชาต ิ เป็นเทพเป็นพรหมเป็น
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พระอริยเจา้ ก็ตอ้งเจริญเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ดผ้ลนัน้ คอืการสะสมบญุบารมน้ีีเอง ไมไ่ดอ้ยู่

กบัอะไร อย่างทีพ่วกเราไดม้าทาํกนัในวนัน้ี เรากาํลงัสะสมบญุบารม ี จะอธิษฐานหรือไม่

ก็ตาม ขอหรือไมก่็ตาม ถา้ทาํบญุอยู่เรื่อยๆแลว้ เมือ่ตายไปก็จะไปเกดิทีด่อีย่างแน่นอน 

จะปรารถนาหรือไมก่็ตาม เพราะการทาํบญุเป็นเหตใุหไ้ปเกดิในทีด่นี ัน่เอง ไมอ่ยากตดิ

คุกตดิตะรางแต่ไปทาํผดิกฎหมาย ก็ตอ้งไปตดิ เพราะการทาํผดิกฎหมายเป็นเหต ุถา้ไม่

อยากจะตดิคุกตดิตะรางเราก็ตอ้งไมท่าํผดิกฎหมาย ตอ้งเคารพกฎหมาย นอกจากการมี

ความตัง้ใจทีด่แีลว้ ก็ตอ้งทาํดดีว้ย ไมต่ ัง้ใจเฉยๆ อยากจะมาวดั พอถงึเวลาก็ไมม่า 

อยากไปจนวนัตายก็ไมไ่ดม้า  

คนบางคนชอบพูดเสมอวา่ ไมไ่ดม้าวดัเลย ไมม่เีวลา จะมาไดอ้ย่างไร จะมเีวลาได ้

อย่างไร ถา้ไมต่ ัง้ใจจะมา ไมใ่หเ้วลากบัการมาวดั เอาเวลาไปใชอ้ย่างอืน่หมด เอาเวลาไป

นอน ไปเทีย่ว ไปทาํอย่างอืน่ ก็ไมไ่ดม้าวดั ไมไ่ดม้าทาํบญุ ไมไ่ดส้ะสมบารม ีไมไ่ดใ้นสิง่

ทีอ่ยากจะไดก้นั ไดแ้ต่สิง่ทีไ่มอ่ยากจะไดก้นั ถา้ทาํบาป ก็ตอ้งไปตกนรก เป็นเดรจัฉาน

เป็นตน้ จงึควรดูการกระทาํของเราเสมอ ในแต่ละวนั ในแต่ละเวลา ในแต่ละขณะ วา่

กาํลงัทาํอะไรกนัอยู ่ กาํลงัทาํบญุสะสมบารม ี หรือกาํลงัทาํบาปทาํกรรม ทาํสิง่ทีไ่รส้าระ 

การกระทาํของเราม ี ๓ ลกัษณะดว้ยกนัคือ ทาํด ี ทาํช ัว่ ทาํไมด่ไีมช่ ัว่ ทาํดกี็จะไดผ้ลด ี

ทาํช ัว่ก็จะไดผ้ลชัว่ ทาํไมด่ไีมช่ ัว่ ก็จะไมไ่ดผ้ลดหีรือผลชัว่ คอืจะไมไ่ดไ้ปไหน เป็น

อย่างไรก็จะเป็นอย่างนัน้ต่อไป ถา้อยากจะใหช้วีติของเราดขีึ้น มคีวามสุขมากขึ้น มคีวาม

เจริญมากขึ้น ก็ตอ้งทาํความด ี ถา้ไมต่อ้งการใหช้วีติของเราตกตํา่ลงเราก็ตอ้งไมท่าํความ

ชัว่ เพราะหลกักรรมเป็นหลกัตายตวั จะเชื่อหรือไม ่ ก็ไมส่ามารถลบลา้งความจรงิของ

หลกักรรมได ้ ถา้ปฏบิตัดิถีงึแมจ้ะไมเ่ชื่อก็จะไดผ้ลด ี ถา้ปฏบิตัชิ ัว่ถงึแมจ้ะไมเ่ชื่อก็จะ

ไดร้บัผลของความชัว่ทีท่าํไว ้จงึควรเชื่อพระพทุธเจา้ เชื่อพระอริยสงฆท์ ัง้หลาย เพราะได ้

สมัผสัไดพ้สูิจนม์าแลว้วา่ ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่จริงๆ ทาํดไีดไ้ปเกดิทีด่ ี ไปสวรรค ์ ไป

พระนิพพาน ทาํบาปทาํกรรมก็ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิในอบาย ไปตกนรก ไปเป็น

เดรจัฉาน สลบักนัไปสลบักนัมาอยู่เรื่อยๆ เป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ไดรู้ไ้ดเ้หน็แลว้นาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา ถา้เชื่อเราก็จะไดก้าํไร เพราะเมือ่
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เชื่อแลว้เราก็จะปฏบิตัติาม ถา้ไมเ่ชื่อเราก็จะขาดทนุ จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระศาสนา 

จากการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ 

เพราะพระพทุธศาสนาและการไดเ้กดิเป็นมนุษยน้ี์เท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราสามารถสรา้ง

ความด ีสรา้งบญุและกศุล สรา้งบญุบารม ีใหเ้ราไดไ้ปสู่จดุสูงสุดของชวีติ คอืการสิ้นสุด

แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ไมม่อีย่างอืน่ทีจ่ะทาํได ้ตอ้งมที ัง้ศาสนาและการไดเ้กดิเป็น

มนุษย ์ เพราะถา้มศีาสนาแต่ไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากศาสนา เช่น 

ไดม้าเกดิเป็นสุนขั ไดม้าอยู่ในวดั แต่จะไมรู่เ้รื่องพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะ

ไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ ไมส่ามารถสะสมบญุบารมไีด ้ มมีนุษยเ์ท่านัน้ในบรรดาสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย ทีจ่ะสามารถสะสมบญุบารมไีด ้ เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ไปตกนรก ก็สะสมบญุ

บารมไีมไ่ด ้ ไปเกดิเป็นเทวดาก็ไมไ่ดส้ะสมบญุบารม ี เพราะมวัแต่เสวยความสุข เสวย

อาหารทพิย ์ มคีวามสุขอยู่กบัอาหารทพิยต่์างๆ ก็เลยไมส่นใจทีจ่ะสะสมบญุบารม ี มี

มนุษยน้ี์เท่านัน้ทีจ่ะมโีอกาส มเีวลาและมสีตปิญัญา ทีจ่ะรบัรูค้าํสอนของพระพทุธเจา้

แลว้นาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ ภพชาตขิองมนุษยจ์งึเป็นเหมอืนกบัปัม๊นํา้มนั เป็นทีเ่ตมินํา้มนั 

เป็นทีเ่ตมิเสบยีง จติใจทีย่งัมคีวามโลภโกรธหลงอยู่ยงัตอ้งเดนิทาง ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตาย

เกดิอยู่ ถา้ตอ้งการไปทีด่ ี ไปดว้ยความสุขความอิม่หนาํสาํราญใจ ก็ตอ้งแวะเตมินํา้มนั

เตมิเสบยีง ถา้ไมเ่ตมิก็เหมอืนเกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ไมท่าํบญุทาํทาน รกัษาศีล ภาวนา 

ปฏบิตัธิรรม มวัแต่หาเงนิหาทองแลว้ก็เอาเงนิทองไปกนิไปใชไ้ปเทีย่วไปดืม่ไปหา

ความสุขจากกามารมณ์ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ถงึแมจ้ะมคีวามสุขแต่ก็เป็น

ความสุขทีไ่มน่าน เป็นความสุขในขณะทีเ่สพ พอไมไ่ดเ้สพก็จะวา้วุน่ขุน่มวัเบือ่หน่าย 

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาเสพ เป็นเหมอืนคนตดิยาเสพตดิ ไมม่ี

ความสุขถา้อยู่เฉยๆ ตอ้งมสีิง่นัน่สิง่น้ีมาบาํรุงบาํเรออยู่เรื่อยๆ  

แต่ถา้ไดท้าํบญุอยู่เรื่อยๆ ไดท้าํทาน รกัษาศีล ภาวนา ก็จะมบีญุหลอ่เลี้ยงจติใจ ทาํใหม้ี

ความอิม่หนาํสาํราญใจ ไมต่อ้งไปหาสิง่นัน่สิง่น้ีมาใหค้วามสุข มาบาํรุงบาํเรอจติใจ เพราะ

บญุและกศุลเป็นอาหารทีแ่ทจ้รงิของใจ สิง่อืน่ไมใ่ช่อาหาร ต่อใหไ้ดม้ามากนอ้ยเท่าไร ได ้

เสพมากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมอ่ิม่หนาํสาํราญใจ ไดแ้ต่เพลดิเพลนิไปขณะหน่ึงเท่านัน้เอง 
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แลว้ก็เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ เกดิเป็นมนุษยจ์งึควรรีบ

ขวนขวายสะสมบญุบารมใีหม้ากๆ เพราะมเีวลาไมม่าก ไมรู่ว้า่จะอยู่ถงึอายุเท่าไร บางคน

ก็อยู่ไปถงึรอ้ยกวา่ บางคนอายุไมก่ี่ปีก็ตายไปแลว้ จะตายเมือ่ไรไมม่ใีครรู ้ เพราะอยู่ใน

โลกของความไม่เทีย่งแทแ้น่นอน โลกของอนิจจงั ถา้ร่างกายเกดิพกิารไปก็จะไมส่ามารถ

ทาํบญุสะสมบารมไีดเ้ท่าทีค่วร ในขณะทีม่ร่ีางกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง จงึควรทาํบญุให ้

มากๆ สะสมบารมใีหม้ากๆ เพราะไมม่อีะไรเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง ทีเ่ราจะพึง่พาอาศยัได ้

ไมว่า่จะเป็นในภพน้ีหรือในภพต่อๆไป มบีญุบารมเีท่านัน้ทีเ่ราจะพึง่พาอาศยัไดอ้ย่าง

แทจ้รงิ เพราะบญุบารมจีะคุม้ครองปกป้องรกัษาใจ ไมใ่หถู้กความทกุขต่์างๆเหยยีบยํา่

ทาํลาย ถา้มบีญุบารมสีมบูรณ์แลว้ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย กจ็ะ

ไมม่คีวามทกุขม์าเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจเลย เพราะมเีกราะคุม้กนั เหมอืนเกราะป้องกนั

กระสุน เวลาถูกปืนยงิก็จะยงิไมเ่ขา้ จติใจทีไ่ดส้ะสมบญุบารมแีลว้ก็จะมเีกราะคุม้กนั ถา้

มบีญุบารมมีากก็จะคุม้กนัไดม้าก ถา้มนีอ้ยก็คุม้กนัไดน้อ้ย เหมอืนกบัประกนัภยั ถา้ซื้อ

ประกนัภยัราคาไมม่ากก็คุม้ครองไมไ่ดม้าก ถา้ราคามากๆก็จะคุม้ครองไดม้าก บญุบารมี

จงึเป็นเหมอืนกบัประกนัภยั ประกนัความทกุขข์องจติใจ จงึไมค่วรน่ิงนอนใจ 

ผดัวนัประกนัพรุ่ง คดิวา่พรุ่งน้ีจะเป็นเหมอืนวนัน้ี เพราะไมม่ใีครรูว้า่อะไรจะเกดิขึ้น ดวง

อาทติยอ์าจจะดบัไปก็ได ้แผ่นดนิอาจจะไหวก็ได ้นํา้อาจจะท่วมก็ได ้มอีะไรต่างๆเกดิขึ้น

ไดม้ากมาย ไมเ่ป็นเหมอืนวนัน้ีเสมอไป  

วนัน้ีเรามโีอกาสจงึควรรีบตกัตวงบญุบารมเีสยี ถา้ไมม่ธุีระอย่างอืน่ทีจ่าํเป็นตอ้งทาํ ก็

อย่าใหห้มดเวลาไปกบัเรื่องไรส้าระ เช่นไปเทีย่วไปดืม่ไปกนิไปหาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ทีท่างศาสนาเหน็เป็นเรื่องไรส้าระ คนทีจ่ะบวชในพทุธศาสนาตอ้งละสิง่เหลา่น้ีให ้

ได ้ เพราะไมใ่ช่เหตทุีจ่ะทาํใหจ้ติใจเจริญรุ่งเรือง มแีต่จะฉุดลากเหน่ียวรัง้ ไมใ่หพ้บกบั

ความสุขทีแ่ทจ้ริง คนทีย่งัตดิอยู่กบัเรื่องกนิเรื่องนอนเรื่องเทีย่วเรื่องอะไรต่างๆ จะไม่

สามารถมาอยู่วดัถอืศีล ๘ หรือมาบวชได ้ เพราะจติใจยงัผูกพนัอยู่กบักามารมณ์ต่างๆ 

ผูกพนักบัความสุขทีไ่มใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ 

เป็นเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ ถา้ฮบุเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ ก็จะตอ้งถูกเบด็

เกี่ยวคอ ฉนัใดถา้ยงัยนิดกีบักามสุข ทีไ่ดจ้ากการไดดู้ไดฟ้งัไดก้นิไดด้ืม่ ก็จะตอ้งตดิอยู่
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กบัสิง่เหลา่น้ีไปตลอด จะกลายเป็นทาสของสิง่เหลา่น้ีไป อยู่ไปวนัๆหน่ึงก็อยู่เพือ่สิง่

เหลา่น้ี แต่จติใจไมไ่ดเ้จริญกา้วหนา้เลย ไม่ไดบ้ญุบารมเีพิม่เตมิเลย ไมไ่ดศี้ล ไมไ่ดท้าน 

ไมไ่ดภ้าวนาเพิม่เตมิเลย ก็จะเสยีชาตเิกดิ ไมไ่ดอ้ะไรตดิตวัไปเลย เพราะสิง่ต่างๆทีห่าได ้

ในโลกน้ี เมือ่ตายไปแลว้ก็ตอ้งทิ้งไวใ้นโลกน้ี เอาตดิตวัไปไมไ่ด ้ เอาไปไดแ้ต่ความหวิ

ความอยาก กบัรูปกบัเสยีงกบักลิน่กบัรสกบัโผฏฐพัพะต่างๆ เพราะทาํจนตดิเป็นนิสยั 

ถา้มคีวามอยากก็จะมแีต่ความหวิความกระหาย ตายไปก็ไปเกดิเป็นเปรตเป็นผ ี เพราะ

ไมม่อีาหารหลอ่เลี้ยงจติใจ ไมม่บีญุกศุลหลอ่เลี้ยงจติใจ จงึไมค่วรประมาทนอนใจ ควร

เหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา เหน็คุณค่าของการไดม้าเกดิเป็นมนุษยเ์พราะไมไ่ด ้

เกดิขึ้นพรอ้มๆกนัเสมอ  

การเกดิเป็นมนุษยก์็ลาํบากยากเขญ็อยู่แลว้ ไมไ่ดเ้กดิทกุภพทกุชาต ิ ตายจากชาตน้ีิไป

อาจจะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก ไปเป็นเปรต ไปเป็นเทพ เป็นพรหมก่อน แลว้

ค่อยกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ศาสนาของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคก์็ไมไ่ดเ้กดิขึ้นบ่อย 

นานๆจะเกดิขึ้นมาสกัครัง้หน่ึง ช่วงวา่งระหวา่งพระศาสนาของพระพทุธเจา้แต่ละ

พระองคก์ห็่างกนัเป็นกปัเป็นกลัป์ เป็นเวลาทีย่าวนานจนไมส่ามารถนบัไดว้า่ ทรงเปรยีบ

เวลาของกปัหน่ึงวา่ เหมอืนทกุรอ้ยปีเอาผา้ไปลูบภูเขาหมิาลยั ๑ ครัง้ ทกุๆ ๑๐๐ ปีกไ็ป

เอาผา้ไปลูบ ๑ ครัง้ ทาํอย่างน้ีไปจนกวา่ภูเขาจะสกึหายไปหมด จงึจะไดเ้วลา ๑ กปั ๑ 

กลัป์ คดิดูซวิา่จะนานสกัแค่ไหน ขณะลูบทกุวนัทกุคนืยงัไมส่กึหรอเลย แลว้ทกุ ๑๐๐ ปี

ถงึจะมาลูบเพยีง ๑ ครัง้ แลว้เมือ่ไรจะสกึหายไปหมดได ้ จงึเป็นเวลาอนัยาวนานมาก 

คราวหนา้เมือ่ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีก็อาจจะไมไ่ดเ้จอกบัพระพทุธศาสนา เมือ่ไม่ได ้

เจอก็จะไมรู่เ้รื่องบญุบารม ี เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมรู่เ้รื่องการทาํใหก้ารเวยีนวา่ยตาย

เกดิหมดสิ้นไป ก็จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดไปอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไปทกุขท์รมานกบั

การเกดิแก่เจ็บตาย การพลดัพรากจากกนั ชาตน้ีิเรามบีญุมวีาสนามาก ทีไ่ดเ้กดิเป็น

มนุษยแ์ละไดเ้จอพระพทุธศาสนา ถา้ปฏบิตัติามก็จะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ

ไปได ้ ถา้ยงัไมห่ลดุพน้ก็จะไดส้ะสมบญุบารมทีีจ่ะพาใหไ้ปสู่ทีด่ ี ไปรอพระพทุธเจา้องค์

ต่อไป เพือ่จะไดป้ฏบิตัต่ิอจนไดบ้รรล ุ ไมต่อ้งไปตกนรก เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรตเป็นผ ี

เพราะบญุบารมจีะป้องกนัไมใ่หไ้ปเกดิในอบาย ทาํบญุจงึมแีต่ไดเ้สมอ จงึควรเหน็คุณค่า 
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อย่าปลอ่ยใหเ้วลาทีม่ค่ีาน้ีผ่านไป มเีวลาวา่งก็ใหร้ีบทาํบญุสะสมบญุบารมกีนั ถา้ไมไ่ดม้า

วดัก็ทาํทีไ่หนก็ได ้ เหน็ใครเดอืดรอ้นพอทีจ่ะช่วยเหลอืไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป อยากจะได ้

อะไรก็หามาดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต อย่าไปทาํผดิศีลผดิธรรม ก็มศีีลแลว้ อยู่ทีบ่า้นก็ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมได ้ ไหวพ้ระสวดมนตไ์ด ้ นัง่สมาธิไดเ้หมอืนกนั ถา้ไมม่เีวลามาวดัก็ทาํที่

บา้น ทาํไดเ้สมอ ไมข่ึ้นกบักาลและสถานที ่ เรื่องการทาํบญุทาํกศุล ขึ้นอยู่กบัความ

ศรทัธาความพากเพยีรเท่านัน้ ถา้มศีรทัธามคีวามพากเพยีรแลว้ จะสามารถทาํบญุสะสม

บารมไีดต้ลอดเวลา ไดท้กุสถานที ่ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๓ 

สมบตัิของใจ 
๗ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัด ีเพราะท่านท ัง้หลายไดม้าประกอบความดกีนั มาทาํบญุทาํกศุล ละเวน้จาก

การทาํบาป ชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบรสุิทธิ์ การทาํความดไีมไ่ดข้ึ้นกบักาลกบัเวลา 

ไมไ่ดข้ึ้นกบัสถานที ่ อยู่ทีก่ายวาจาใจเป็นหลกั อยู่ทีไ่หนก็มกีายวาจาใจ จงึสามารถทาํ

ความดไีดเ้สมอ ไมต่อ้งรอวนัเกดิ วนัขึ้นปีใหม ่วนัเทศกาลสาํคญัๆ เพราะจะไมพ่อเพยีง 

ควรทาํอย่างสมํา่เสมอ ทาํใหม้ากเท่าไหร่ไดย้ิง่ด ี เพราะมแีต่คุณมแีต่ประโยชนก์บัชวีติ

และจติใจ นาํมาซึง่ความร่มเยน็เป็นสุข ความเจริญรุ่งเรือง การทาํอย่างอืน่แมจ้ะไดม้า

มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็จะไมม่คุีณค่าเหมอืนกบัการทาํความด ีเพราะความดเีป็นสมบตัิ

คู่กบัใจ เป็นสมบตัิของใจ เป็นทรพัยภ์ายใน ทีจ่ะอยู่กบัใจไปตลอด ไมม่ใีครสามารถ

แย่งหรือขโมยไปได ้ เพราะอยู่ภายในใจ ต่างกบัสมบตัภิายนอกทีไ่มแ่น่เสมอวา่จะอยู่กบั

เราไปตลอด ถา้เผลอวางไวเ้ดีย๋วก็หายไปได ้หรือแมจ้ะเก็บไวอ้ย่างด ีใส่กญุแจไวอ้ย่างด ี

ก็ยงัถูกขโมยไปได ้ไมไ่ดใ้หค้วามสุขความอิ่มเอบิใจเหมอืนกบัสมบตัภิายใน ตายไปก็เอา

ไปไมไ่ด ้ แต่สมบตัภิายในจะไปกบัเรา จะส่งใหไ้ปสู่ทีด่ ี ร่มเยน็เป็นสุข บริบูรณ์ดว้ย

ทรพัยแ์ละสิง่ต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการทาํความดยีิง่

กวา่การทาํสิง่อืน่ๆ ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งทาํก็ทาํพอประมาณ พอกบัความจาํเป็นของ

ร่างกาย ทีไ่มต่อ้งการอะไรมากนกั นอกจากปจัจยั ๔ คอืทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค 

เครื่องนุ่งห่มและอาหาร ถา้มพีอเพยีง สามารถอยู่ได ้ ไมข่ดัสนไม่ลาํบากลาํบน ก็ถอืวา่

ใชไ้ดแ้ลว้ อย่าไปหลงกบัการหาปจัจยั ๔ ทีล่ะเอยีด ทีม่รีาคาแพงๆ เพราะไมไ่ดท้าํให ้

ดกีวา่การดูแลร่างกายดว้ยสิง่ของทีม่รีาคาถกู เพราะทาํหนา้ทีไ่ดเ้หมอืนกนั  

จะรบัประทานอาหารมื้อละรอ้ยบาท หรือมื้อละหา้รอ้ยก็อิม่เหมอืนกนั ทาํใหร่้างกายอยู่

ต่อไปไดเ้หมอืนกนั เสื้อผา้ทีใ่ส่จะมรีาคาชดุละสองสามรอ้ยหรือจะชดุละสองสามพนั ก็
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ทาํหนา้ทีป่กปิดอวยัวะต่างๆของร่างกาย ป้องกนัไมใ่หแ้มลงสตัวก์ดัต่อยไดเ้หมอืนกนั 

จงึไมค่วรเสยีเวลากบัการหาสิง่ทีม่รีาคาแพงๆ เพราะของยิง่แพงเท่าไหร่ก็ตอ้งเสยีเวลาหา

เงนิมากเท่านัน้ จะไมม่เีวลาทาํความด ี ใหอ้ยู่แบบสมถะเรียบงา่ย เลง็ประโยชนข์องสิง่ที่

หามา อย่าไปเลง็ทีค่วามสวยงาม ตามรสนิยม ถา้เป็นอย่างนัน้จะลาํบาก เพราะรสนิยม

เป็นของพวกทีไ่มม่ปีญัญา จะหลงใหลกบัสิง่ของทีม่รีาคาแพงๆ เพราะคดิวา่จะตอ้งวเิศษ 

เมือ่นาํเอามาใชก้็จะวเิศษดว้ย จะวเิศษเฉพาะในสายตาของคนทีม่คีวามหลงเท่านัน้ ถา้

ขบัรถกระบะจะไมม่ใีครมอง แต่ถา้ขบัรถราคาสบิลา้นขึ้นไป จะมแีต่คนจอ้งมอง เพราะ

หลงท ัง้นัน้ ดูทีร่ถไมไ่ดดู้ทีค่น คนฉลาดมปีญัญาจะไมดู่ทีร่ถ จะราคาสบิลา้นหรือแสน

สองแสนก็เป็นเพยีงรถ เป็นพาหนะทีจ่ะพาใหไ้ปจากจดุหน่ึงไปสู่อกีจดุหน่ึงเท่านัน้ รถ

ราคาหน่ึงแสนหรือราคาสบิลา้นกพ็าไปไดเ้หมอืนกนั แต่คนทีม่คีวามหลงพอเหน็ใครขบั

รถราคาสบิลา้น หูตาจะลกุวาวขึ้นมา ดว้ยความโลภความอยากได ้ เหน็เขามกี็อยากจะมี

เหมอืนเขา คดิวา่เมือ่มแีลว้จะวเิศษ แต่ถา้ใจมแีต่บาปกรรม ไมค่าํนึงถงึศีลธรรม ทาํตาม

ความอยาก เบยีดเบยีนสรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ที่

ปรารถนา ก็จะไมว่เิศษอย่างไร จะเป็นคนตํา่ทราม ไมน่่าคบคา้สมาคมดว้ย ไมม่ใีคร

อยากจะคบคา้สมาคมกบัคนทีไ่มซ่ือ่สตัยสุ์จริต ฉอ้โกง โกหกหลอกลวง เพราะจะมแีต่

ความเสยีหายตามมาอย่างแน่นอน เอารดัเอาเปรียบ หลอกไดก้็จะหลอก  

จงึไมค่วรไปหลงตดิอยู่กบัของแพงๆ ไมไ่ดว้เิศษวโิสอะไร แพงเพราะหายาก มคีน

ตอ้งการมาก ก็เลยแย่งกนัซื้อ เช่นเพชรนิลจนิดาก็เป็นเพยีงวตัถเุท่านัน้เอง เหมอืนกอ้น

ดนิกอ้นอฐิกอ้นกรวดกอ้นทราย ต่างกนัตรงทีม่จีาํนวนนอ้ยหาไดย้าก มคีนอยากไดม้าก 

ก็เลยมรีาคาแพง ส่วนกอ้นอฐิกอ้นกรวดกอ้นทรายมมีาก หาไดอ้ย่างงา่ยดาย จงึมรีาคา

ถูก เสื้อผา้ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรคก็เช่นเดยีวกนั แพงหรือไมแ่พงก็ทาํหนา้ที่

ดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ไดเ้หมอืนกนั แต่สิง่ทีจ่ะทาํใหว้เิศษวโิสเราไมค่่อยสนใจหากนั 

เพราะถูกความหลงคอยกดีกนั เราจงึตอ้งเขา้หาผูรู้เ้ช่นพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆ์

สาวกท ัง้หลาย ทีรู่จ้ริงเหน็จริงถงึสิง่ทีด่ทีีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ถา้ไดเ้ขา้หาแลว้ ก็จะไดรู้ว้า่อะไร

มคุีณค่า ทีจ่ะทาํใหเ้ราวเิศษวโิส ก็คอืบญุกศุลการกระทาํความดต่ีางๆนัน้เอง เพราะจะทาํ

ใหร่้มเยน็เป็นสุข อิม่เอบิใจ เจริญกา้วหนา้ จติใจของคนทีท่าํความดกีบัคนทีไ่มท่าํความ
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ดมีคุีณค่าต่างกนั พวกเราไมย่กย่องสรรเสริญคนทีไ่มท่าํความด ียกย่องสรรเสริญแต่คน

ทีท่าํความดกีนั เพราะคนทาํความดมีแีต่ทาํคุณทาํประโยชน ์ ไมท่าํความเดอืดรอ้นใหก้บั

ใคร กบัผูอ้ืน่หรือกบัตนเอง คนทีไ่มท่าํความดจีะไมไ่ดท้าํคุณทาํประโยชน ์ ทาํความ

ร่มเยน็เป็นสุขใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ การทาํความดจีงึเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ยิง่กวา่สิง่

ต่างๆในโลกน้ี จงึไมค่วรมองขา้มการทาํความดไีป ถา้อยากจะเป็นเศรษฐทีีแ่ทจ้ริง มี

ทรพัยท์ีแ่ทจ้ริง ก็ตอ้งสะสมความด ี เพราะความดน้ีีแลคอืทรพัยท์ีแ่ทจ้รงิ เป็นทรพัย์

ภายในใจ สะสมไดม้ากเท่าไหร่ เราก็จะมคุีณค่ามากเท่านัน้  

เช่นพระพทุธเจา้ของพวกเรา ทรงสละทรพัยภ์ายนอกทีท่รงเหน็วา่ไมม่คุีณค่าอะไร มแีต่

สรา้งความทกุขค์วามกงัวลความวุน่วายใจ จงึไดท้รงสละทรพัยภ์ายนอกแลว้ก็มุง่สะสม

ทรพัยภ์ายใน ต ัง้อยู่ในศีลธรรมความดงีาม ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ระงบัดบัความโลภความ

โกรธความหลงต่างๆ ทีม่อียูใ่นจติในใจใหห้มดไป เมือ่ทาํไดแ้ลว้จติใจของพระองคก์็ทรง

เต็มเป่ียมไปดว้ยความด ี ความบริสุทธิ์ใจน้ีแลคอืความดทีีแ่ทจ้ริง เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง 

เพราะเมือ่บริสุทธิ์แลว้จะมคีวามสุขเต็มที ่ มคีวามอิม่มคีวามพอเต็มที ่ ไมต่อ้งการอะไร

อกีต่อไป ตลอดอนนัตกาล ไมต่อ้งไปหาสิง่นัน้มาเพิม่มาเตมิ ต่างกบัจติใจของพวกเรา 

ไมว่า่จะไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัไมพ่อไมอ่ิม่สกัท ี ตอ้งคอยหามาเพิม่มาเตมิอยู่

เรื่อยๆ ไปตลอดอนนัตกาลเช่นเดยีวกนั เพราะไมไ่ดเ้ป็นวธิีเตมิความอิม่ความพอ

ความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐใหก้บัจติใจนัน่เอง ถา้ยงัไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอกมาเตมิ

ใหก้บัจติใจ เช่นลาภยศสรรเสริญสุข เตมิมามากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม เป็นมหาเศรษฐี

ระดบัไหนก็ตาม มฐีานะสูงขนาดไหนก็ตาม มคีนยกย่องสรรเสริญเยนิยอมากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม มคีวามสุขทีไ่ดจ้ากการสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ มากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม ก็จะไมท่าํใหจ้ติใจมคีวามอิม่มคีวามพอ มคีวามสุขอย่างแทจ้ริง มแีต่การ

ทาํความดเีท่านัน้ทีจ่ะทาํได ้ ตามแบบฉบบัทีพ่ระบรมศาสดาของพวกเราไดด้าํเนินมา 

แลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอน ถา้เชื่อแลว้นอ้มเอามาปฏบิตั ิ ก็จะไดร้บัผลเช่นเดยีวกนั 

เพราะการทาํความดแีละผล ไมไ่ดข้ึ้นกบักาลกบัเวลาสถานที ่ ไมว่า่จะเป็นในสมยั

พทุธกาลก็ด ี หรือในสมยัปจัจบุนัน้ีก็ด ี การทาํความดยีงัใหผ้ลดเีช่นเดยีวกบัที่
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พระพทุธเจา้ทรงไดร้บั คอืความสะอาดบรสุิทธิ์ของจติใจ ความสุขสุดยอด ทีเ่รียกวา่

ปรมงัสขุงั ความอิม่ความพอไปตลอดอนนัตกาล  

ไมเ่หนือวสิยัของพวกเราทีจ่ะทาํกนัได ้ ถา้เหนือวสิยัแลว้จะไมท่รงเสยีเวลามาส ัง่สอน ส ัง่

สอนไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร สอนไปเท่าไหร่ก็ไมส่ามารถทาํตามได ้ แต่ทรงเหน็วา่พวก

เราก็เป็นเหมอืนพระองค ์ก่อนทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ก็เป็นเป็นปถุชุนคนธรรมดา มี

ความโลภความโกรธความหลงเหมอืนกนั แต่เมือ่มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มมุานะกลา้

หาญทีจ่ะทาํในสิง่ทีต่อ้งทาํ ลดละตดัสิง่ต่างๆท ัง้หลายทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี 

ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ปฏบิตัริกัษากายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ก็จะสามารถบรรลถุงึข ัน้ที่

พระพทุธเจา้ไดบ้รรลถุงึได ้ อยู่ในวสิยัของมนุษยอ์ย่างพวกเราทกุๆคน เพราะมมีนุษย์

อย่างพวกเราทีไ่ดป้ฏบิตัไิดท้าํกนัมาแลว้ ไดก้ลายเป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมาแลว้ เป็น

จาํนวนมากมายก่ายกองนบัไมถ่ว้น ต ัง้แต่สมยัพทุธกาลมาจนถงึปจัจบุนัน้ี มผูีน้อ้มเอา

คาํสอนของพระพทุธเจา้ไปปฏบิตั ิ ดว้ยความกลา้หาญอดทน ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร 

จนไดบ้รรลผุลเช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบรรล ุ มเีป็นจาํนวนมาก เป็นพระอริย

สงฆส์าวกทีเ่ป็นหน่ึงในพระรตันตรยั ทีพ่วกเรายดึถอืเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ เป็นผูย้นืยนัวา่ 

พวกเราอยู่ในวสิยัทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ ทีจ่ะบรรลถุงึผลทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบรรลถุงึ

อย่างแน่นอน เพยีงแต่ขอใหม้ศีรทัธาความเชื่อ มฉีนัทะความยนิด ี มวีริิยะความ

พากเพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติามอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ืองเท่านัน้ ขอใหท้าํไป อย่าไปคดิวา่

ไมม่บีญุไมม่วีาสนา เพราะไมม่ใีครจะมบีญุมวีาสนามากเท่ากบัพวกเราแลว้ การทีไ่ดเ้กดิ

เป็นมนุษยไ์ดเ้จอพระพทุธศาสนาในขณะเดยีวกนัน้ี เป็นบญุวาสนาเต็มรอ้ยแลว้ ไมม่บีุญ

วาสนาอย่างอืน่ทีจ่ะมมีากเท่าน้ีแลว้ เป็นโอกาสทองอนัประเสริฐ ทีจ่ะตกัตวง

ผลประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนาไดอ้ย่างเต็มที ่ตายไปแลว้จะไมม่โีอกาสอย่างน้ีอกี ทีจ่ะ

ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดม้าเจอพระพทุธศาสนาอกี  

เพราะคราวหนา้กวา่จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ อาจจะอกีหลายพนัปีก็ได ้ เพราะตอ้งไป

เวยีนวา่ยตายเกดิเป็นอย่างอืน่ก่อน ไปตกนรกบา้ง ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้งถา้ทาํบาป ถา้

ไดท้าํบญุไวก้็ไปเกดิเป็นเทพบา้งเป็นพรหมบา้ง ก็จะหมดเวลาไปกบัการเวยีนวา่ยตาย
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เกดิในภพเหลา่นัน้ เมือ่ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี พระพทุธศาสนาก็อาจจะหายไปจาก

โลกน้ีแลว้ จะไมม่ใีครรูเ้รื่องพระพทุธศาสนา เช่นเดยีวกบัสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็

เพือ่บรรลเุป็นพระพทุธเจา้ ในสมยันัน้ไม่มพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้องคก่์อนๆ

หลงเหลอือยู่เลย พระองคจ์งึตอ้งคลาํหาทางเอง หาธรรมะเอง จงึตอ้งเสยีเวลาและ

ลาํบากลาํบนอย่างยิง่ กวา่จะไดพ้บกบัทางหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้เป็นพวก

เรารบัรองไดว้า่จะไมม่ทีางปฏบิตัใิหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดเ้ลย ถา้ไมม่คีรู

สอน เพราะขนาดมคีรูสอนอยู่ทกุวนัก็ยงัไมท่าํกนัเลย ถา้ไมม่คีรูสอนจะทาํไดอ้ย่างไร 

ขอใหเ้ราคดิใหด้วีา่ความสุขของเราอยู่ตรงไหน อยู่ตรงลาภยศสรรเสริญสุข หรืออยู่ทีก่าร

ทาํความด ี ถา้เลอืกเอาความสุขทีไ่ดจ้ากลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะมคีวามทกุขต์ามมา 

เพราะเป็นของไมเ่ทีย่ง ทีจ่ะตอ้งหมดไป ตอ้งจากไปไมช่า้ก็เร็ว เมือ่ถงึเวลาเสือ่มหมดไป

หรือเราจากมนัไป กจ็ะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ มคีวามทกุขเ์ป็นอย่างมาก ถา้เลอืกเอา

ความสุขภายในใจทีเ่กดิจากการทาํความด ี เราจะมแีต่ความสุขไปตลอดเวลา ไมจ่ากไป

จากใจ อยู่กบัใจไปตลอด น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งเลอืก จะเอาความสุขแบบไหน ความสุขที่

มคีวามทกุขก์็เหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิปลายเบด็ หรือจะเอาเหยือ่ทีไ่มม่เีบด็หอ้ยตดิอยู่ดว้ย 

ใหเ้ลอืกเอา ถา้เลอืกฮบุเอาเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เบด็ก็ตอ้งเกี่ยวปากเกี่ยวคอ ถา้เลอืก

เอาเหยือ่ทีไ่มม่เีบด็ตดิอยู่ ก็จะเป็นอาหารลว้นๆ  

ฉนัใดความสุขทางโลกกบัความสุขทางธรรมก็เป็นอย่างน้ี ความสุขทางโลกมคีวามทุกข ์

คลกุเคลา้ไปดว้ย ส่วนความสุขทางธรรมทีเ่กดิจากการทาํความด ี ละเวน้การทาํบาป 

ชาํระความโลภความโกรธความหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ เป็นความสุขทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปนเลย เป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย

ไดม้าเป็นสมบตั ิ แลว้นาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา ชกัชวนพวกเราใหไ้ปสู่ความสุขแบบน้ี ถา้

คดิสกัหน่อยใชป้ญัญาสกัหน่อย ก็จะเหน็ว่า เป็นความสุขทีด่ทีีสุ่ด ระหวา่งความสุขเพยีง

ไมก่ี่ปีกบัความสุขตลอดอนนัตกาล จะเลอืกเอาอย่างไหน เหมอืนใหเ้ลอืกระหวา่งเงนิ ๑ 

บาท กบัเงนิ ๑ ลา้นบาท จะเลอืกเอาเงนิอย่างไหน จะเอา ๑ บาท หรือจะเอา ๑ ลา้นบาท 

คนฉลาดย่อมเอาเงนิ ๑ ลา้นบาทอย่างแน่นอน ฉนัใดคนฉลาดก็จะเลอืกเอาความสุขทีม่ ี

อยู่กบัตนไปตลอดอนนัตกาลอย่างแน่นอน ถา้ยงัโงอ่ยู่ก็จะเลอืกเอาความสุขทีม่คีวาม
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ทกุขเ์จอืปน ทีไ่มย่าวนาน เพยีงไมก่ี่ปีก็ตอ้งตายจากโลกน้ีไปแลว้ ความสุขต่างๆทีไ่ด ้

สะสมมาก็จะตอ้งหมดไป น่ีคอืการดาํเนินชวีติ การเดนิทางของพวกเรา เราไดม้าถงึทาง

แยกแลว้ จะไปทางไหนด ี จะไปทางธรรมหรือจะไปทางโลก ไมม่ใีครบงัคบัเราได ้ เรา

จะตอ้งตดัสนิใจเอง ตอ้งรบัผลของการตดัสนิใจ เวลาทีม่คีวามทกุขม์คีวามเศรา้โศก

เสยีใจก็อย่าไปโทษใคร โทษตวัเราเองทีเ่ลอืกทางน้ี ไมม่ใีครบงัคบัเรา ใหค้ดิพนิิจ

พจิารณาใหด้ ี เปรียบเทยีบใหด้ ี ระหวา่งทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดด้าํเนินไป กบัทางทีพ่วกเรา

ดาํเนินอยู่น้ี ทางไหนจะวเิศษกวา่กนั ทางไหนจะดกีวา่กนั ขอใหเ้ลอืกทางทีด่ ี จะไดพ้บ

กบัสิง่ทีด่งีาม จงึขอฝากเรื่องการทาํบญุทาํทาน การทาํความดตีลอดเวลา ทกุกาลสถานที ่

ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตัต่ิอไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๔ 

เสรมิสริมิงคล 
๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีพวกเราผูม้คีวามเชื่อม ัน่ ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดม้าวดัเพือ่มาเสริม

สริิมงคลใหแ้ก่ชวีติ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ดว้ยการบูชาพระรตันตรยั ถวาย

อาหารคาวหวาน ถวายสงัฆทาน ใหก้บัพระภกิษุสามเณร รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม นัง่สมาธ ิเจริญวปิสัสนา ไมไ่ดเ้สริมสริิมงคลดว้ยการไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไป

เลน่การพนนั ไปเสพสุรายาเมา ทีจ่ะทาํใหช้วีติเสือ่มลงตํา่ลงไปเรื่อยๆ เพราะพระพทุธเจา้

ไดท้รงตรสัรูเ้หน็แลว้ ถงึเหตทุีจ่ะเสริมมงคลใหแ้ก่ชวีติ และเหตทุีจ่ะนาํความอปัมงคล

ท ัง้หลายมาใหเ้รา ถา้ทาํในสิง่ทีท่รงส ัง่สอนใหท้าํ ละเวน้จากสิง่ทีท่รงส ัง่สอนใหล้ะเวน้ ก็

จะมแีต่ความเจริญกา้วหนา้ มแีต่สริิมงคล แต่ถา้เดนิสวนทางกบัพระธรรมคาํสอน ก็จะ

ไมเ่ป็นมงคล สอนใหม้าวดัก็ไปบ่อนการพนนั ใหท้าํบญุก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือย ใหร้กัษาศีล

ก็ไปยงินกตกปลา ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ต่อใหอ้ยากไดส้ริิมงคลมากนอ้ยเพยีงไร ก็จะเป็น

เพยีงแต่ความอยาก จะไมไ่ดส้ริิมงคลเลย เพราะจะเกดิขึ้นจากการกระทาํตามพระธรรม

คาํสอนเท่านัน้ ถา้เดนิเขา้หาไฟก็ตอ้งถูกไฟเผา ถา้เดนิเขา้หาร่มไมก้็จะไดร้บัความร่มเยน็ 

จงึตอ้งดูการกระทาํของเราเป็นหลกั ดูการกระทาํทางกายทางวาจาและทางใจ วา่กาํลงัคดิ

อะไร พูดอะไร ทาํอะไร เป็นไปตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหค้ดิใหพู้ดใหท้าํหรือเปลา่ 

ถา้มสีตเิฝ้าดูการกระทาํอย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง จะรูท้นัทเีวลาคดิอยากจะไปเทีย่ว 

ไปเลน่การพนนั ไปเสพสุรายาเมา ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ จะรูว้า่ไมใ่ช่ความคดิที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิ ก็จะเลกิคดิ คดิตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ใหเ้ขา้วดั 

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะจะนาํความเป็นสริิมงคลมาใหแ้ก่เรา ไม่

มอีย่างอืน่ อยู่ทีก่ารกระทาํทางกายวาจาใจตามพระธรรมคาํสอนเท่านัน้  
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ถา้ไมรู่ว้า่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหค้ดิใหพู้ดใหท้าํอย่างไร ก็ตอ้งหม ัน่ศึกษาดว้ยการฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เวลาฟงัเทศนก์็ต ัง้ใจฟงัใหด้ ี ไมไ่ปคดิถงึเรื่องต่างๆ เพราะจะไมรู่ว้า่กาํลงั

ฟงัอะไรอยู ่การฟงัธรรมตอ้งมสีตริบัรูก้ระแสธรรม ทีม่าสมัผสักบัหูแลว้เขา้ไปสู่ใจ ถา้ฟงั

ดว้ยสต ิดว้ยการใคร่ครวญ พจิารณาตาม ก็จะเกดิปญัญาความฉลาด รูถู้กรูผ้ดิ รูด้รูีช้ ัว่ 

แต่ถา้สกัแต่วา่ฟงั ร่างกายฟงัอยู่ แต่ใจไปอยู่แถวบาร ์ แถวไนตค์ลบั แถวสถานเริงรมย์

ต่างๆ ฟงัไปอกีรอ้ยชาตกิ็ไมเ่กดิความฉลาดขึ้นมา ตอ้งฟงัดว้ยสต ิ มกีารรบัรูอ้ยู่

ตลอดเวลา คดิพจิารณาตามเหตตุามผล กจ็ะไดป้ระโยชนจ์ากการฟงัธรรม ดงัทีท่รงตรสั

ไวว้า่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงัธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคล

อย่างยิง่แก่ชวีติ เพราะเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้จะไดรู้เ้รื่องทีไ่มรู่ม้าก่อน เรื่องผดิถูกดชี ัว่ ถา้

เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ก็แสดงวา่ยงัไมรู่เ้รื่องผดิถูกดชี ัว่ ยงัเหน็ผดิเป็น

ชอบอยู่ เหน็วา่การกระทาํทีไ่ดก้ลา่วมาน้ีไมเ่สยีหายอย่างไร ไมม่ผีลรา้ยตามมา แต่

พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็อย่างแจง้ชดัวา่ การกระทาํเหลา่น้ีจะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี 

ความทกุขค์วามหายนะ ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัจติใจจะมแีต่ความรุ่ม

รอ้นวุน่วาย ตายไปก็ไมไ่ดไ้ปเกดิในสุคต ิ ไมไ่ดไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นพระอริยเจา้ แต่ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็นผบีา้ง ไปตกนรกบา้ง 

เพราะจติใจไดเ้สือ่มจากความเป็นมนุษย ์ จากความเป็นเทพ จากความเป็นพระอริยเจา้

ไปแลว้ ถา้ไมอ่ยากไปเกดิเป็นสุนขั เป็นแมว เป็นนก เป็นกา เป็นมด เป็นสตัวต่์างๆ ก็

ตอ้งละเวน้การกระทาํบาป ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด

มดเทจ็ เสพสุรายาเมา  

ถา้ไมอ่ยากใหช้วีติของเราถูกดงึไปสู่ความเสื่อมเสยี สู่การทาํบาปทาํกรรม ก็ตอ้งหกัหา้ม

ใจ ไมใ่หไ้ปเทีย่วมากจนเกนิไป ไปเลน่การพนนัจนหมดเน้ือหมดตวั ไปคบคนชัว่เป็น

มติร เพราะเมือ่ทาํแลว้ก็จะไปทาํบาปทาํกรรม ถา้เทีย่วจนไมม่เีงนิเหลอืแต่ยงัอยากจะ

เทีย่วอกี เพราะยิง่เทีย่วมากเท่าไร ยิง่อยากจะเทีย่วมากขึ้นไปเท่านัน้ ก็ตอ้งหาเงนิดว้ยวธิี

ต่างๆ ถา้หาดว้ยวธิีสุจริตไมไ่ด ้ขอพ่อขอแมไ่มไ่ด ้ขอยมืไมไ่ด ้ ก็จะไปลกัขโมย ไปปลน้

ไปจี้ ถา้พบคนชัว่เป็นมติรก็จะชวนใหไ้ปทาํบาปทาํกรรม เพราะคนชัว่ทาํความดไีมเ่ป็น 
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ทาํบญุไมเ่ป็น รกัษาศีลไมเ่ป็น เขา้วดัไมเ่ป็น มแีต่คนดทีีจ่ะเขา้วดั ทาํบญุใหท้าน รกัษา

ศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เราจงึตอ้งรูว้า่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะฉุดลากใหไ้ปสู่ความเสือ่ม สู่ความ

ทกุข ์ จะไดห้ลกีเลีย่ง เพราะเป็นเหมอืนกองไฟ ถา้มคีนจะลากเราเขา้กองไฟ เราก็ไมไ่ป

อย่างแน่นอน เพราะรูว้า่จะถูกไฟเผาไหมเ้ป็นเถา้ถ่านไป ฉนัใดบาปกรรมก็ด ี อบายมขุ

ต่างๆก็ด ี ก็เป็นเหมอืนกองไฟของจติใจ ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจมแีต่ความรุ่มรอ้นความวุน่วาย 

หาความสุขความอิม่ความพอไม่ได ้ ต่างกบัความด ี บญุและกศุล สิง่ทีเ่ป็นสริิมงคล

ท ัง้หลาย ทีท่าํใหอ้ิม่หนาํสาํราญใจ สุขสดชื่นเบกิบาน ถา้ทาํแลว้จะรูเ้พราะไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีล่ ี้

ลบัอย่างไร ทกุคนสามารถพสูิจนก์นัได ้ ขอใหท้าํใหถู้กและทาํใหม้ากเท่านัน้เอง ถา้ทาํไม่

ถูกและทาํไมม่ากก็จะไมเ่หน็ผล เช่นนานๆจะมาวดัสกัครัง้หน่ึง นานๆจะฟงัเทศนส์กัครัง้

หน่ึง แลว้ก็ฟงัไมถู่ก ไมไ่ดต้ ัง้ใจฟงั นัง่พนมมอืไปแต่ใจนัง่คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี อย่างน้ี

เรียกวา่ทาํไมถู่ก ผลก็จะไมเ่กดิขึ้น  

เวลาทาํบญุใหท้านก็หวงัผลตอบแทน อยากจะไดส้ิง่นัน้อยากจะไดส้ิง่น้ี พอทาํไปแลว้

ไมไ่ดต้ามความอยาก ก็จะวา่ทาํแลว้ไมไ่ดผ้ล ก็ไมอ่ยากทาํต่อ ไมอ่ยากฟงัต่อ ฟงัไปแลว้

ไมเ่กดิปญัญา ไมฉ่ลาด เพราะฟงัไมถู่ก ทาํบญุไมถู่ก วธิีทีจ่ะทาํบญุใหถู้กก็คอื ตอ้งทาํ

ดว้ยความบริสุทธิ์ใจ อย่าไปโลภไปปรารถนาอะไรท ัง้สิ้น ทาํเพือ่ความอิม่เอบิใจ ความสุข 

ความพอ ทาํเพือ่ชนะความตระหน่ี ความเหน็แก่ตวั ความอยากต่างๆ ถา้เราทาํอย่างน้ี

แลว้ใจจะสุขจะอิม่จะพอ อย่าไปหวงัอะไรจากผูท้ีเ่ราทาํบญุดว้ย ใหเ้คารพรกัเราชอบเรา 

ใหเ้ขาขอบใจ ถา้ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความหวงัก็จะเสยีใจ จะคดิวา่ทาํบญุใหท้านแลว้ไมไ่ด ้

บญุ ทาํดไีมไ่ดด้ ีซึง่เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะผลบญุไมไ่ดจ้ากผูอ้ืน่ แต่จากใจของเราเอง 

ใจทีม่คีวามร่มเยน็เป็นสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ ใจทีช่นะความตระหน่ีความเหน็แก่ตวั 

แลว้เราจะตดิอกตดิใจ เพราะความสุขทีเ่กดิจากการไดช่้วยเหลอืคนอืน่ เป็นความสุข

มากกวา่การไดไ้ปเทีย่ว ไปเสพสุรายาเมา เพราะการไปเทีย่วไปเสพสุรายาเมา จะไดแ้ต่

ความเพลดิเพลนิความสนุกสนาน หลงัจากนัน้แลว้ก็เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วใจ 

อยากจะไปเทีย่วไปเสพสุราอกี แต่การทาํบญุใหท้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เมือ่ทาํไปแลว้จะมี

ความอบอุ่นใจ ถงึแมจ้ะอยู่คนเดยีว จะไมรู่ส้กึอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา

แต่อย่างใด ถา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีถู่กวธิีใจก็จะมคีวามสงบเยน็ผ่องใส ไมขุ่น่มวัเศรา้
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สรอ้ยหงอยเหงา ไมส่งสยัในเรื่องนรกสวรรค ์ เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องบาปเรื่องบญุ 

ถา้ไมไ่ดฟ้งัธรรมกจ็ะเขา้ใจวา่นรกสวรรคเ์ป็นสถานที ่ ซึง่ไปหาทีไ่หนในโลกน้ีก็หาไมเ่จอ 

เพราะอยู่ในใจ เวลามคีวามสุขใจนัน้แลคือสวรรค ์เวลามคีวามทกุขน์ ัน้แลคือนรก  

เวลามคีวามทกุขม์ากๆจะทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ตอ้งฆ่าตวัเองและฆ่าผูอ้ืน่ไปดว้ย ดงัทีเ่ป็น

ขา่วตามหนา้หนงัสอืพมิพอ์ยู่เสมอ เพราะไมไ่ดท้าํบญุ มวัแต่หาเงนิหาทอง หามาไดก้ซ็ื้อ

ของฟุ่มเฟือยของหรูหรา แต่จติใจไมไ่ดร้บัความสุขเลย พอมปีญัหาก็จะเกดิความโกรธ

ความแคน้ แลว้ก็จะระงบัความโกรธแคน้ดว้ยการฆ่าผูอ้ืน่และฆ่าตวัเอง ถา้ไดย้นิไดฟ้งั

พระธรรมคาํสอน ไดท้าํบญุทาํทานอยู่เรื่อยๆแลว้ เวลามปีญัหาจะมขีนัตคิวามอดทน จะ

ปลงจะรบัได ้ วา่เป็นอย่างน้ี จะไมท่กุข ์ ถา้แกไ้ดก้็ด ี แกไ้มไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร ไมโ่กรธแคน้

โกรธเคอืง ไมท่าํรา้ยใคร ก็จะไมเ่กดิโทษ เพราะจติใจมธีรรมะ มบีญุมกีศุลคอยดูแล 

คอยหกัหา้ม เพราะรูว้า่ฆ่าผูอ้ืน่หรือฆ่าตนเองเป็นบาปเป็นกรรมมาก บาปกรรมเก่าที่

กาํลงัใชอ้ยู่น้ี ก็ยงัไมม่ากเท่ากบัฆ่าคนอืน่และฆ่าตนเอง ทีเ่ป็นบาปเป็นกรรมมากกวา่

หลายเท่า ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมจะรูว้า่เกดิมาก็เพือ่มาใชบ้ญุใชก้รรม เวลามคีวามสุข

เป็นเวลารบัผลบญุทีไ่ดท้าํไว ้ เวลามคีวามทกุขม์ปีญัหาต่างๆ ก็เป็นเวลาใชบ้าปใชก้รรมที่

ไดท้าํไว ้ยอมรบัผลของบาปและบญุ วา่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ทาํบญุแลว้ผลของบญุก็

จะตอ้งปรากฏขึ้นมาสกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็ว ไมช่าตน้ีิก็ชาตหินา้ เช่นเดยีวกบับาป เมือ่ทาํไป

แลว้ก็ตอ้งใชบ้าป ถา้ยงัไมไ่ดแ้สดงผลในชาตก่ิอนก็อาจจะแสดงผลในชาตน้ีิ อาจจะทาํให ้

คดิวา่ ทาํไมเราทาํแต่บญุทาํแต่ความด ี แต่กลบัตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรมต่างๆ ก็เป็น

เพราะวา่เคราะหก์รรมต่างๆทีเ่ราประสบอยู่น้ี เป็นผลของบาปกรรมทีท่าํไวใ้นอดตีนัน่เอง 

หรือเหน็คนอืน่ทาํแต่บาปแต่กรรม แต่กลบัไดร้บัความสุข ไดร้บัความเจริญ ก็เป็นเพราะ

บญุในอดตีไดม้าส่งผลในชาตน้ีิ เราตอ้งเขา้ใจวา่การทาํบาปทาํบญุนัน้มผีลตามมา ชา้หรือ

เร็ว บญุบางอย่างก็ส่งผลเร็ว บางอย่างก็ชา้ เช่นเดยีวกบับาป เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้

บางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็ว บางชนิดก็ใชเ้วลานานหลายปี  

โดยหลกัแลว้การทาํบญุทาํบาปมผีลตามมาอย่างแน่นอน จะชา้หรือเร็วเท่านัน้ เมือ่ตาย

ไปก็ตอ้งไปเกดิตามบาปบญุทีไ่ดท้าํไวอ้ย่างแน่นอน ไมต่อ้งสงสยั เพราะพระพทุธเจา้ทรง
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รูท้รงเหน็แลว้ มพีระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจา้เป็นจาํนวนมาก ทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็ตาม ได ้

รบัรองสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไวแ้ลว้ วา่เป็นสวากขาโต ภควาตา ธมัโม เป็นธรรมที่

ตรสัไวช้อบแลว้ ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิทกุอย่าง ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ตรสัสอนไว ้ ลว้นเป็นความจริงท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นนรกสวรรค ์ บาปบญุ การเวยีนวา่ย

ตายเกดิหรือมรรคผลนิพพาน เป็นความจรงิท ัง้นัน้ ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถพสูิจนไ์ด ้ผูป้ฏบิตัิ

ดปีฏบิตัชิอบตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะเหน็ไดอ้ย่างแน่นอน ไมม่อีะไรจะ

มาปกปิด จงึควรมคีวามเชื่อม ัน่ในการทาํความด ี ละเวน้การทาํบาป ละเวน้อบายมขุ

ท ัง้หลาย เทีย่วพอหอมปากหอมคอ เป็นครัง้เป็นคราว นานๆท ีอย่าเทีย่วจนตดิเป็นนิสยั 

เงนิทองจะไมพ่อใช ้ก็จะตอ้งหาดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ในทีสุ่ดก็จะตอ้งไปทาํผดิกฎหมาย ทาํ

ผดิศีลผดิธรรม แลว้ก็ตอ้งใชบ้าปใชก้รรม ถูกฆ่าตายบา้ง ฆ่าตวัเองตายบา้ง เป็นสิง่ที่

เกดิขึ้นกบัมนุษยอ์ย่างพวกเรา เปิดหนงัสอืพมิพดู์ทกุวนัก็จะเหน็ขา่วเหลา่น้ี เพราะไมเ่ชื่อ

หรือไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง มวัแต่หาเงนิหาทองแลว้

ก็เอาไปกนิไปเทีย่วไปใชไ้ปดืม่ ทาํอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ เลยไมรู่ว้า่ความดชี ัว่ความผดิ

ความถูกอยู่ตรงไหน พอไปทาํความผดิเขา้ก็สายไปเสยีแลว้ ถา้ไดเ้ขา้วดัฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม อย่างทีพ่วกเราทาํกนัอย่างสมํา่เสมอ ก็จะมพีระธรรมคาํสอนคอยเตอืนสตเิตอืนใจ

อยู่เสมอ เวลาคดิจะทาํอะไรไมด่ ี จะมธีรรมคอยเตอืนคอยตา้น วา่ทาํอย่างน้ีไมไ่ดน้ะ 

หลวงพ่อเทศนอ์ยู่เสมอวา่ ทาํไปแลว้มแีต่จะไดค้วามทกุขค์วามเสือ่มเสยี ตายไปก็ตอ้ง

ตกนรก  

สูห้กัหา้มจติใจไวด้กีวา่ ถงึแมจ้ะยากจะลาํบาก แต่ก็ไมสุ่ดวสิยั ตอนเป็นเดก็นอนแบเบาะ 

ไมไ่ดไ้ปไหนเราก็อยู่ได ้ ไมเ่ทีย่วก็อยู่ได ้ ไมเ่ลน่การพนนัก็อยู่ได ้ ไม่ดืม่เหลา้ก็อยู่ได ้ อยู่

มาไดต้ ัง้หลายปี ทาํไมพอโตขึ้นมาแลว้กลบัอยู่ไมไ่ด ้ เพราะไมส่นใจศึกษา จงึไมรู่ว้า่การ

ทาํดชี ัว่นัน้ เราจะตอ้งเป็นผูร้บัผล ไมใ่ช่คนอืน่ พ่อแมไ่มไ่ดร้บัผลแทนเรา มแีต่เราเท่านัน้

ทีจ่ะรบัสิง่ต่างๆทีไ่ดท้าํไว ้ ดงัทีไ่ดต้รสัไวว้า่ สตัวท์ ัง้หลายมีกรรมเป็นของๆตน จะทาํ

กรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ไมม่ใีครมาไถ่บาปไถ่กรรม

ใหก้บัเราได ้ เมือ่ผลกรรมเกดิขึ้นแลว้เราก็ตอ้งรบัมนัเต็มๆ ถา้ไมอ่ยากจะประสบกบัสิง่ที่

เลวรา้ยท ัง้หลาย ก็ตอ้งหกัหา้มจติใจ อย่าริทาํในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงหา้ม ทรงสอนใหล้ะ
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ใหเ้วน้ เพราะทาํครัง้แรกๆก็อาจจะไมม่ผีลรา้ยแรง แต่เมือ่ทาํไปเรื่อยๆก็จะสะสมมากขึ้น

ไปเรื่อยๆ จากจอมปลวกก็จะกลายเป็นภูเขาไป ความชัว่ต่างๆ บาปกรรมต่างๆ อบายมขุ

ต่างๆทีเ่ราทาํ ตอนตน้ก็เป็นเพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ พอทาํไปเรื่อยๆก็จะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนไมส่ามารถหกัหา้มหยุดย ัง้มนัได ้ ก็จะไปทาํบาปสรา้งความทกุขค์วามเสือ่มเสยีใหก้บั

เราอย่างแน่นอน ถา้มสีตคิอยดูความคดิ ดูการพูด ดูการกระทาํของเรา จะมโีอกาสหกั

หา้มยบัย ัง้ความคดิทีไ่มด่ ีการกระทาํทีไ่มด่ ีการพูดทีไ่มด่ไีด ้จงึควรมสีตอิยู่เสมอ ไม่วา่

จะคดิอะไร พูดอะไร ทาํอะไร พจิารณาใหด้เีสยีก่อน วา่เป็นไปตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนหรือไม ่ ทรงสอนใหล้ะใหเ้วน้ก็อย่าไปทาํ สิง่ทีท่รงสอนใหท้าํ แต่ยงัไมไ่ดท้าํ ก็ควร

รีบทาํเสยี เพราะจะพาใหไ้ปสู่ความร่มเยน็เป็นสุขความเจริญ ท ัง้ในปจัจบุนัและใน

อนาคต ไมม่อีะไรทีจ่ะพาเราไปได ้มแีต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้และการปฏบิตั ิ

ดว้ยความขะมกัเขมน้ เขม้แขง็ อดทน ไม่ทอ้แท ้ ไมห่ยุดย ัง้ ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้รบัรอง

ไดว้า่ความเป็นสริิมงคลต่างๆ จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควร

แก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๑๕ 

วนัสงกรานต ์
๑๓ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัมงคลอย่างยิง่สาํหรบัชาวไทย เน่ืองจากเป็นวนัสงกรานตเ์ป็นวนัขึ้นปีใหมข่อง

คนไทย แต่ถา้เป็นชาวต่างประเทศ จะถอืวา่วนัน้ีเป็นวนัทีไ่มค่่อยดเีท่าไหร่ เน่ืองจากตรง

กบัวนัศุกรท์ี ่ ๑๓ ฝรัง่ถอืมากวา่เป็นวนัไมด่ ี ก็เป็นเพยีงความเชื่อแบบไมม่เีหตไุมม่ผีล 

เพราะเดีย๋วก็ผ่านไป ไมม่อีะไรเกดิขึ้น เพราะสิง่ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้นไมไ่ดอ้ยู่กบัวนัที ่ ไมไ่ด ้

อยู่กบัวนั แต่อยู่กบัการกระทาํเป็นหลกั ถา้ทาํความดวีนัไหนก็ดที ัง้น ัน้ ถา้ทาํความชัว่วนั

ไหนก็ช ัว่ท ัง้นัน้ น่ีคอืหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมใ่หย้ดึถอืวนัเวลา เพยีงแต่อาศยัวนั

เวลาเป็นเหตใุหไ้ดท้าํความด ี อย่างวนัน้ีเราถอืวา่เป็นวนัขึ้นปีใหมข่องคนไทย ก็ตอ้ง

เริ่มตน้ปีใหมด่ว้ยการทาํความดกีนั ก็จะเป็นมงคลแก่ชวีติ จงึมธีรรมเนียมใหท้าํความดี

กนั เช่นรดนํา้ดาํหวั ขอพรจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ ทาํบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหก้บัผูท้ี่

ลว่งลบัไปแลว้ เป็นความกตญั�ูกตเวท ี มสีมัมาคารวะ รูจ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ รูจ้กัผูม้พีระคุณ 

เช่นบดิามารดาของเราเป็นตน้ ไมม่ใีครในโลกน้ีทีจ่ะมบีญุคุณมากยิง่กวา่พ่อแมข่องเรา ที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ ตอบแทนเท่าไร ก็ตอบแทนไมห่มด เพราะบญุคุณของทา่น

ลน้ฟ้านัน่เอง ถงึแมจ้ะเลี้ยงดูท่านอย่างด ีแบกท่านไวบ้นบ่าบนไหลข่องเราท ัง้สองขา้ง ให ้

ท่านขบัถ่ายรดตวัเรา ก็ยงัไมส่ามารถทดแทนบญุคุณของท่านได ้ อย่างนอ้ยเราก็ควร

คาํนึงราํลกึถงึบญุคุณ และพยายามตอบแทนเท่าทีจ่ะทาํได ้ เช่นวนัน้ีเราก็ไปกราบพ่อ

กราบแม ่ ไปรดนํา้ไปขอพรจากทา่น มอีะไรทีท่่านใชไ้ดเ้ราก็เอาไปฝาก ถา้ท่านลว่งลบัไป

แลว้ก็ทาํบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลไปใหท้่าน เป็นการนาํสริิมงคลมาใหก้บัเรา ดงัในพระ

บาลทีีท่รงตรสัไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การบูชาบคุคลทีส่มควรแก่

การบูชาเป็นมงคลอย่างยิง่  
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บคุคลทีส่มควรแก่บูชาก็คอืบดิามารดาของเรานัน่เอง นอกจากพระพทุธ พระธรรม

พระสงฆแ์ลว้ ก็มบีดิามารดา ครูบาอาจารย ์ กษตัริยท์รงธรรม ทีเ่ป็นบคุคลสมควรแก่

การบูชา การบูชาก็มอียู่ ๒ วธิี คอือามสิบูชาและปฏบิตับูิชา อามสิบูชาคอืการบูชาดว้ย

เครื่องสกัการะ เช่นดอกไมธู้ปเทยีน อย่างวนัน้ีเราก็เอานํา้อบนํา้หอมโปรยดว้ยดอกไม ้

ไปคารวะไปรดนํา้ใหผู้ห้ลกัผูใ้หญ่ ทีเ่ราเคารพสาํนึกในบญุคุณของท่าน เป็นอามสิบูชา 

ส่วนปฏบิตับูิชาซึง่พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เป็นการบูชาทีด่ทีีสุ่ด ทีเ่ลศิทีสุ่ด ถา้ไมไ่ดไ้ป

กราบพ่อกราบแมเ่พราะไมไ่ดอ้ยู่ใกลก้นั ท่านก็สอนใหป้ฏบิตับูิชา ทาํตวัใหเ้ป็นคนดี

ซือ่สตัยสุ์จริต มคีวามเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่เสยีสละ อย่างน้ีก็ไดบู้ชาพระคุณของ

คุณพ่อคุณแมแ่ลว้ เพราะบดิามารดาไมไ่ดป้รารถนาอะไรจากเรา นอกจากใหเ้รามี

ความสุข ความเจริญเท่านัน้ เวลาทีเ่ราสุขเราเจริญเป็นคนด ี บดิามารดาก็สุขไปกบัเรา

ดว้ย แต่ถา้เราไปทาํบาปทาํกรรม ไปตดิคุกตดิตะราง ใชช้วีติแบบสาํมะเลเทเมา มแีต่

ความเสือ่มเสยี พ่อแมก่็จะเสยีอกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั มแีต่ห่วงกงัวล ถา้ไม่

อยากใหพ้่อแมต่กนรก อยากจะใหข้ึ้นสวรรค ์ก็ตอ้งทาํความดกีนั ถา้บวชไดย้ิง่จะดใีหญ่ 

เพราะจะดงึใหพ้่อแมไ่ดข้ึ้นสวรรคไ์ปกบัเราดว้ย เวลาทีเ่ราบวชพ่อแมก่็จะตอ้งมาวดัมาหา

เรา มาทาํบญุใส่บาตร มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรม ซึง่เป็นเหมอืน

บนัไดทีจ่ะพาใหข้ึ้นไปสู่สวรรค ์ ตามปกตแิลว้ถา้เราไมไ่ดบ้วช พ่อแมจ่ะไมไ่ดม้าวดั 

เพราะมธุีระมเีรื่องอะไรต่างๆทีต่อ้งทาํอยู่ตลอดเวลา แต่พอเรามาบวชมาอยู่ทีว่ดั ดว้ย

ความห่วงใยดว้ยความรกั พ่อแมก่็ตอ้งมาวดั อาจจะมาอยู่ทีว่ดักบัเราครัง้ละ ๓ วนับา้ง 

๕ วนับา้ง ๗ วนับา้ง ก็จะทาํใหเ้ขาไดท้าํบญุ ไดร้กัษาศีล ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ไดป้ฏบิตัิ

ธรรม ถา้ไดท้าํแลว้ รบัรองไดว้า่เมือ่ตายไป จะไดไ้ปสู่สวรรคอ์ย่างแน่นอน ไมเ่ป็นอย่าง

อืน่ไปไดเ้ลย  

จะไมต่อ้งไปตกนรก เพราะนรกเกดิจากการทาํบาปทาํกรรม ไมร่กัษาศีล ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ 

ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั 

เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น ต่างหากทีจ่ะเป็นบนัไดพาเราไปสู่นรก ไปสู่

อบาย ไปเป็นเดรจัฉานเป็นเปรตเป็นผ ีอยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ไมไ่ดอ้ยู่กบัใครท ัง้สิ้น ถา้

เราทาํดแีลว้ ไมม่ใีครเอาความดขีองเราไปได ้ ไมม่ใีครสามารถส่งใหเ้ราไปนรก ไปเกดิ
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เป็นเดรจัฉานได ้ แต่ถา้เราทาํแต่บาปทาํแต่กรรม ก็ไมม่ใีครทีจ่ะยบัย ัง้หา้มไมใ่หเ้ราไปตก

นรกไดเ้ช่นเดยีวกนั ทางศาสนาจงึถอืเรื่องของการกระทาํเป็นเรื่องสาํคญัทีสุ่ด เป็น

ตน้เหตขุองผลต่างๆ อย่างเช่นพวกเราทีม่าเกดิเป็นมนุษยใ์นวนัน้ี เป็นหญงิเป็นชาย เป็น

พระเป็นฆราวาส มคีวามแตกต่างกนั เพราะบญุกรรมทีเ่ราไดท้าํมาในอดตีชาตต่ิางกนั ถา้

เคยทาํบญุมามาก ก็จะชอบทาํบญุชอบเขา้วดั ถา้เคยบวชก็อยากจะมาบวชอกี ถา้เคยดื่ม

สุราเลน่การพนนั ก็จะไมอ่ยากเขา้วดั แต่อยากไปเทีย่ว ไปดืม่สุรา ไปเลน่การพนนั ฐานะ

ของพวกเราก็มคีวามแตกต่างกนั บางคนก็มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่ รํา่รวยมากกวา่

กนั มอีาการ ๓๒ ครบถว้นบา้ง ไมค่รบบา้ง บางคนก็ฉลาดกวา่ เหลา่น้ีลว้นเป็นผลของ

บญุกรรมทีไ่ดท้าํไวใ้นอดตีชาต ิจงึทาํใหเ้รามคีวามแตกต่างกนั ท ัง้ในรูปร่างหนา้ตา ฐานะ

การเงนิการทอง ความรูค้วามฉลาด ทีไ่มสู่ญหายตอนทีต่ายไป แต่ตดิไปกบัใจ ทีไ่มไ่ด ้

ตายตามร่างกายไป ใจเป็นเหมอืนกบันํา้ทีอ่ยู่ในขวด ทีถ่่ายจากขวดเก่าไปขวดใหมไ่ด ้

ฉนัใดบญุกรรมทีเ่ราทาํไวใ้นชาตก่ิอนๆก็จะตดิไปกบัใจ เมือ่ตายจากชาตก่ิอนมาเกดิชาติ

น้ี ก็บญุกรรมน้ีแลทีส่่งใหเ้ราไปเกดิทีสู่งหรอืตํา่ เราจงึมคีวามแตกต่างกนัในชาตน้ีิ เพราะ

ไดท้าํบญุทาํกรรมมาไมเ่ท่ากนั  

แต่อย่างนอ้ยก็ไดท้าํในระดบัเดยีวกนั เพราะการจะมาเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้ ก็ตอ้งไดร้กัษา

ศีลกนัมา ถา้ไมร่กัษาศีลเลยก็จะตอ้งเกดิเป็นเดรจัฉาน เช่นสุนขัทีถู่กปลอ่ยไวใ้นวดั 

ไมไ่ดร้กัษาศีลมาในอดตี จงึตอ้งมาเกดิเป็นสุนขั ส่วนพวกเราเคยรกัษาศีลมาจงึไดเ้กดิ

เป็นมนุษย ์ ถา้เคยทาํบญุใหท้านมากๆก็จะมฐีานะด ี มเีงนิมทีองมากกวา่คนทีท่าํบญุนอ้ย 

ถา้หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมหม ัน่ศึกษาอยู่เรื่อยๆ ก็จะเป็นคนฉลาด ถา้ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ก็จะมอีาการ ๓๒ ครบถว้นบริบูรณ์ ไมพ่กิลพกิาร ไมม่โีรคภยัเบยีดเบยีน มอีายุยนื

ยาวนาน น่ีคอือานิสงสข์องบญุและบาปทีเ่ราไดท้าํกนัมา ในแต่ละภพในแต่ละชาต ิ จงึไม่

ควรประมาทเรื่องการทาํบญุทาํบาป พระพทุธเจา้ทรงสอนใหห้ม ัน่ทาํบญุอยู่เสมอ ให ้

หม ัน่ละบาปอยู่เสมอ เวลาจะทาํบาปก็ใหล้ะเวน้เสยี อย่าทาํ ถงึแมจ้ะไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ

มา แต่จะไมคุ่ม้ค่ากบัสิง่ทีเ่สยีไป คอืเสยีความเป็นมนุษยไ์ป เวลาไปทาํบาป ฆ่าสตัวล์กั

ทรพัยป์ระพฤตผิดิประเวณี จติใจของเราไดก้ลายเป็นเดรจัฉาน กลายเป็นสตัวน์รกไป

แลว้ เน่ืองจากไมม่ศีีลธรรมนัน่เอง เพราะศีลธรรมเป็นคุณสมบตัขิองมนุษย ์ ถา้ไมม่ี
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ศีลธรรมก็ไมเ่ป็นมนุษย ์ ถงึแมจ้ะมร่ีางกายของมนุษย ์ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นมนุษยเ์สยีแลว้ 

คนเราถงึแมจ้ะมร่ีางกายเหมอืนกนั แต่ใจอาจจะมคีวามแตกต่างกนั ใจของคนบางคน

เป็นพรหมก็ม ีคนทีร่กัษาศีล ๘ นัง่สมาธิเขา้ฌานได ้ใจอย่างน้ีเป็นพรหม แต่ร่างกายเป็น

มนุษย ์ ถา้มหีริิโอตตปัปะ มคีวามละอายและกลวับาป ทาํบญุทาํทานรกัษาศีล ใจกจ็ะ

เป็นเทวดา ถา้รกัษาศีลแต่ไมช่อบทาํบญุใหท้าน มคีวามตระหน่ี ใจกเ็ป็นมนุษย ์ ถา้ไม่

รกัษาศีลเลยฆ่าสตัวต์ดัชวีติทาํบาปทาํกรรม ใจก็เป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็น

สตัวน์รกบา้ง เมือ่ร่างกายแตกสลายไป ใจก็ตอ้งเป็นไปตามสถานภาพทีเ่ป็นอยูใ่น

ขณะนัน้ ถา้ใจเป็นนรกก็จะตอ้งตกนรก ถา้เป็นเทพก็จะขึ้นสวรรค ์ถา้เป็นเดรจัฉานกต็อ้ง

เกดิเป็นเดรจัฉาน  

เราเป็นผูส้รา้งสิง่เหลา่น้ีขึ้นมา ดว้ยการกระทาํของเรา ไมม่ใีครเป็นคนสรา้งเรา ใหเ้ป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัไวว้า่ อตัตาห ิ อตัตาโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่

ของตน เป็นผูส้รา้งสิง่ทีด่แีละไมด่ใีหก้บัตน ถา้อยากจะไดแ้ต่สิง่ทีด่ีๆ  มแีต่ความสุข

ความเจริญ ก็ตอ้งทาํแต่ความด ีถา้ไมอ่ยากจะตกนรก ก็อย่าไปทาํบาป เป็นหลกัตายตวั 

ไมว่า่เราจะเชื่อหรือไมก่็ตาม ถา้ทาํไปแลว้จะตอ้งไดร้บัผลอย่างแน่นอน เหมอืนกบัไฟที่

เผาเราได ้ เราจะเชื่อหรือไมว่า่มนัเผาเราไดก้็ตาม ถา้เขา้ไปหาไฟแลว้ ไฟก็จะตอ้งเผาเรา

อย่างแน่นอน ไมม่ยีกเวน้ เชื่อหรือไมเ่ชื่อ เพราะความจรงิเป็นอย่างน้ี ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบั

ความเชื่อหรือไมเ่ชื่อ ความเชื่อเป็นเหตใุหเ้ราทาํตามคาํสอนของผูรู้ ้ เพราะเรายงัไมรู่ว้า่

อะไรดอีะไรช ัว่ ยงัไมไ่ดส้มัผสั เราก็ตอ้งเชื่อไวก่้อนจะดกีวา่ เหมอืนกบัเชื่อหมอทีใ่หย้า

เรา วา่ยาจะรกัษาโรคของเราใหห้ายได ้ถา้ไมเ่ชื่อหมอ กลวัวา่กนิยาแลว้จะตาย โรคจะไม่

หาย เราก็จะไมก่ลา้กนิ เมือ่ไมก่ลา้กนิ ก็จะไมรู่ว้า่ยาจะรกัษาโรคใหห้ายไดห้รือเปลา่ ไม่

ชา้ก็เร็วก็จะตอ้งตายดว้ยโรคนัน้ไป  

แต่ถา้เชื่อวา่ยาทีห่มอใหม้าจะรกัษาโรคได ้ เราก็รบัประทานเขา้ไป ไมช่า้ก็เร็วก็จะรูว้า่

รกัษาโรคไดห้รือไม ่ ถา้รกัษาไดโ้รคก็หาย ถา้รกัษาไมไ่ดโ้รคก็ยงัไมห่าย อย่างนอ้ยเราจะ

ไดรู้ ้ เช่นเดยีวกบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไมเ่ชื่อก็จะไมรู่ว้า่จริงหรือไม ่ ถา้เชื่อแลว้

ลองปฏบิตัดูิ จะรูไ้ดใ้นชาตน้ีิเลยไมต่อ้งรอชาตหินา้ ไมต่อ้งรอใหต้ายไปก่อนวา่ นรกมี
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จริงหรือไม ่สวรรคม์จีริงหรือไม ่การเวยีนว่ายตายเกดิมจีริงหรือไม ่บาปบญุมจีรงิหรือไม ่

เป็นสิง่ทีเ่ราเหน็ไดใ้นชาตน้ีิเลย ในขณะทีป่ฏบิตั ิ เพราะธรรมของพระพทุธเจา้เป็น

สนัทิฏฐโิก ผูป้ฏบิตัสิามารถรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นอกาลโิก ไม่ขึ้นกบักาลกบัเวลา สมยั

พระพทุธเจา้เป็นอย่างไร สมยัน้ีก็เป็นเหมอืนกนั คาํสอนของพระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้สือ่มไป

กบักาลกบัเวลา มอีานุภาพ มปีระสทิธิภาพเท่ากนัทกุยุคทกุสมยั ถา้ปฏบิตักิ็จะไดผ้ล

อย่างแน่นอน จงึขอใหเ้ชื่อและพยายามปฏบิตัติาม แลว้จะไดร้บัแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ไดแ้ต่

ความสุขและความเจริญ ขอใหน้าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่เป็นสริิมงคลแก่ชวีติ เน่ืองในวนัสงกรานตน้ี์กนัต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๖ 

เรื่องที่ควรรู ้
๑๔ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัที ่ ๒ ของเทศกาลสงกรานต ์ พวกเราจงึมาวดักนั มาทาํบญุสรา้งกศุล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ใหเ้กดิปญัญาความรูค้วามฉลาด ใหรู้ใ้นสิง่ทีไ่มรู่ม้าก่อน ใหจ้ติใจสงบ

ผ่องใส มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เพือ่จะไดด้าํเนินชวีติไปอย่างราบรื่นดงีามและเจริญรุ่งเรอืง 

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวว้า่ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยก็

อาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะทาํใหรู้เ้รื่องที่ควรรู ้ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิ

ประโยชนสุ์ขกบัตนและผูอ้ืน่ ถา้ไมรู่ก้็จะทาํในสิง่ทีผ่ดิไมถู่กตอ้ง สรา้งความเสยีหาย

ใหก้บัตนและผูอ้ืน่ เช่นการรูก้าลเทศะ รูก้าลและสถานที ่ วา่ควรจะทาํอย่างไร เช่นเวลา

มาวดัก็ตอ้งรูว้า่ เวลาไหนเป็นเวลาประเคนของ เวลาไหนไมค่วรประเคน เช่นในขณะทีท่าํ

พธิีกรรมกลา่วคาํถวายสงัฆทานก็ด ี กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ด ี เป็นเวลาทีไ่มค่วรทาํกจิ

อย่างอืน่ เพราะจะทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่ เกดิความราํคาญใจ จะฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ก็ไมส่ามารถฟงัไดอ้ย่างสงบ เพราะมวัแต่ประเคนของกนั มวัแต่คุยกนั ส่งเสยีงดงั

รบกวนสมาธิ ถา้รูจ้กักาลเทศะก็จะไมท่าํ เวลาทีพ่ระกาํลงัเทศน ์ ควรสงบกายสงบวาจา

ใหเ้ป็นศีล สงบใจใหเ้ป็นสมาธิ เพือ่ใหเ้กดิปญัญา คอืความเขา้อกเขา้ใจ ถา้มวัแต่ทาํสิง่

นัน้สิง่น้ี คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี กระแสธรรมทีม่าสมัผสักบัหูจะไมเ่ขา้ไปในใจ จะไมรู่ว้า่พระ

เทศนอ์ะไร ประโยชนท์ีเ่กดิจากการฟงัธรรม เช่นความเหน็ทีถู่กตอ้ง ความสงบร่มเยน็

เป็นสุข ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา แลว้ก็จะไปโทษวา่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไมเ่หน็ไดอ้ะไรเลย 

เสยีเวลาไปเปลา่ๆ เพราะฟงัไมเ่ป็นนัน่เอง ไมไ่ดฟ้งัดว้ยความตัง้ใจ ถงึแมจ้ะต ัง้ใจฟงั ถา้

ฟงัเพือ่จดจาํก็จะไมเ่ป็นประโยชนน์กั สูฟ้งัเพือ่ความเขา้ใจไมไ่ด ้ถา้จดจาํก็จะไดแ้ต่คาํพูด 

แต่จะไมเ่ขา้ใจความหมาย จะไมส่ามารถนาํเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้ 
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อย่างวนัน้ีเรารูแ้ลว้วา่ เวลาทาํพธิีกรรมต่างๆ ตอ้งหยุดการกระทาํต่างๆไวห้มด ตอ้งร่วม

ทาํพธิีกรรม เขาต ัง้นะโมเราก็ตอ้งต ัง้นะโมตาม กลา่วคาํถวายก็กลา่วตาม จนกวา่จะถงึ

เวลาทีจ่ะถวายของได ้ จงึค่อยถวายพรอ้มๆกนั เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม กต็อ้งไมท่าํอย่าง

อืน่ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งทาํอะไร ก็ควรออกไปขา้งนอก จะไดไ้ม่

รบกวนผูอ้ืน่ ถงึแมจ้ะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัไมไ่ดร้บัประโยชน ์ อย่างนอ้ยก็จะไมไ่ปสรา้งความ

เสยีหายใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ทาํใหไ้มไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการฟงัธรรมเน่ืองจากการกระทาํของเรา 

ควรฟงัใหเ้ขา้ใจ ไมต่อ้งจดจาํ ถา้เขา้ใจแลว้จะจาํได ้ จะสามารถนาํไปปฏบิตัไิดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ถา้จดจาํเดีย๋วก็ลมืได ้ พอไปทาํอะไรอยา่งอืน่ ไปคดิเรื่องอย่างอืน่ ก็จะลมื การ

ฟงัธรรมจงึไมฟ่งัเพือ่จดจาํ แต่ฟงัใหเ้ขา้ใจ จงึตอ้งมสีมาธิ จดจ่ออยู่กบัการฟงั ไมไ่ปคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ตอ้งมศีีล ไมพู่ดไมท่าํอะไร ตอ้งสงบกายวาจาใจ เพือ่จะไดเ้กดิปญัญา 

วนัน้ีเราฟงัแลว้เราเขา้ใจแลว้วา่ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหรู้จ้กักาลเทศะ เวลาทาํอะไรตอ้ง

สงัเกตดูก่อนวา่ เขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ สิง่ทีเ่ราจะทาํนัน้ควรหรือไมค่วร ถา้ไมค่วรก็รอ

ไวก่้อน ไมเ่สยีหายอะไร ทาํไปแลว้จะเสยีหาย อย่างนอ้ยก็จะตอ้งปลอ่ยไก่ ประจานตวั

เราวา่ไมรู่จ้กักาลเทศะ เป็นคนโง ่ ไมใ่ช่คนฉลาด น่ีคอืประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก การฟงั

ธรรม ทาํใหรู้จ้กักาลเทศะ  

นอกจากนัน้ก็ทรงสอนใหรู้จ้กัสงัคม คอืขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของสงัคม เขา

ถอือะไรกนัก็ไมค่วรลบหลู ่ ดงัทีม่ขีา่วเมือ่ไมน่านน้ีวา่ มชีาวต่างประเทศไปกระทาํการลบ

หลูดู่หมิน่ ดว้ยการเอาสไีปป้ายภาพในหลวง ก็เลยถูกตาํรวจจบัขึ้นศาล ถูกตดัสนิจาํคุก 

๑๐ ปี เพราะไปลบหลูดู่หมิน่ในสิง่ทีค่นไทยใหค้วามเคารพนบัถอื แต่เน่ืองจากในหลวง

ทรงมพีระเมตตา ทรงพระราชทานอภยัโทษ จงึไมต่อ้งตดิคุกตดิตะรางเพราะการไมรู่ ้

สงัคมนัน่เอง เวลาไปอยู่ในสงัคมใดก็ตาม ตอ้งศึกษาใหรู้ว้า่ตอ้งปฏบิตัตินอย่างไร ไมใ่ช่

ถอืวา่เคยทาํอย่างน้ีทีบ่า้น ก็จะไปทาํทีอ่ืน่ได ้ อยู่เมอืงไทยเราสามารถขบัรถผดิกฎจราจร

กนัไดอ้ย่างสบาย ตาํรวจไมจ่บั ฝ่าไฟแดงก็ได ้ วิง่ยอ้นศรก็ได ้ ไมต่อ้งเขา้ควิก็ได ้ แซง

ซา้ยแซงขวาปาดหนา้กนัไดอ้ย่างสบาย แต่ถา้ไปทาํในต่างประเทศ ก็จะถูกตาํรวจจบัเขา้

คุกเขา้ตะราง โดนปรบัอย่างหนกั ถูกยดึใบขบัขีด่ว้ย เพราะทีต่่างประเทศเขาเคารพ

กฎระเบยีบ เคารพกฎหมายมาก จะอา้งวา่อยู่เมอืงไทยทาํได ้ไมม่ปีญัหาอะไร ตาํรวจจะ
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ไมส่น อยู่บา้นเขาก็ตอ้งทาํตามกฎของเขา อยู่ในสงัคมใดก็ตอ้งศึกษาวถิชีีวติวฒันธรรม

อนัดงีามของสงัคมนัน้ แลว้ก็ปฏบิตัติาม ถงึแมจ้ะไมเ่ชื่อไมศ่รทัธาก็ตาม แต่ไมค่วรลบ

หลู ่เพราะจะเป็นโทษกบัเราได ้ถา้รูแ้ลว้ปฏบิตัติามก็จะอยู่อย่างสงบร่มเยน็เป็นสุข ไม่ถูก

ตาํรวจจบัเขา้คุกเขา้ตะราง  

ใหรู้จ้กับคุคล รูจ้กัคนทีเ่ราเกี่ยวขอ้งสมัพนัธด์ว้ย วา่มฐีานะไม่เหมอืนกนั พ่อแมก่็มฐีานะ

อย่างหน่ึง พีน่อ้งก็มฐีานะอกีอย่างหน่ึง เพือ่นก็มฐีานะต่างไปอกี ลูกหลานก็เช่นกนั จงึ

ตอ้งรูจ้กัปฏบิตัต่ิอบคุคลแต่ละชนิดใหถู้กตอ้ง บดิามารดาก็ตอ้งใหค้วามเคารพนบัถอืยก

ย่องเชื่อฟงั ลูกก็ตอ้งใหค้วามเมตตาอบรมส ัง่สอนดูแลช่วยเหลอื เพือ่นฝูงก็ปฏบิตัไิปอกี

รูปแบบหน่ึง ถา้ปฏบิตัไิมถู่กก็จะเกดิความเสยีหาย เช่นปฏบิตักิบัพ่อแมเ่หมอืนกบัปฏบิตัิ

กบัเพือ่นๆ อย่างน้ีก็ไมเ่หมาะ ลูบหวัพ่อลูบหวัแมไ่มไ่ด ้แต่ในบางสงัคมเขาไมถ่อืกนั พ่อ

กบัลูกเลน่หวักนัได ้ แต่ในสงัคมของเราไมท่าํอย่างนัน้ ตอ้งรูจ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ แลว้ปฏบิตัใิห ้

ถูกตอ้งเหมาะสม  

ใหรู้จ้กัตน เพราะคนเรามฐีานะแตกต่างกนั เป็นหญงิก็ตอ้งปฏบิตัอิย่างหน่ึง เป็นชายก็

ตอ้งปฏบิตัอิย่างหน่ึง เป็นฆราวาสก็ตอ้งปฏบิตัอิย่างหน่ึง เป็นพระภกิษุเป็นสามเณรเป็น

แมช่ก็ีตอ้งปฏบิตัอิกีอย่างหน่ึง การปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมกบัฐานะเป็นสิง่สาํคญั ถา้

ปฏบิตัไิมเ่หมาะสมแลว้ คนอืน่ก็จะวา่เราเสยีสต ิวา่เราบา้  

ใหรู้จ้กัประมาณ ความพอด ี ไมม่ากเกนิไป ไมน่อ้ยเกนิไป เหมอืนกบัใส่เสื้อผา้ก็ตอ้ง

ขนาดทีพ่อด ี ใหญ่เกนิไปก็หลวม ดูไมส่วยงาม เลก็เกนิไปก็คบั ดูไมส่วยงาม

เช่นเดยีวกนั ตอ้งใหพ้อด ี พอดใีนการบริโภคปจัจยั ๔ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค 

เครื่องนุ่งห่ม ใหม้คีวามพอด ี ไมม่ากเกนิไป ไมน่อ้ยเกนิไป บา้นมหีลงัเดยีวก็พอแลว้ 

ราคาก็ใหส้มกบัฐานะ ถา้ไมม่ฐีานะทีจ่ะซื้อบา้นได ้ก็เช่าอยู่ก็ได ้เป็นทีอ่ยู่อาศยัเหมอืนกนั 

ไมต่อ้งกงัวลวา่ไมม่บีา้นตนเองอยู่ ไมจ่าํเป็น ไมส่าํคญั อาหารก็รบัประทานพอประมาณ 

ไมม่ากจนเกนิไปไมน่อ้ยจนเกนิไป ถา้มากไปก็จะนํา้หนกัเกนิ มโีรคภยัเบยีดเบยีน ถา้ไม่

พอเพยีง ร่างกายก็จะซูบผอมเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งรบัประทานพอประมาณ เสื้อผา้ก็

เช่นเดยีวกนั ใหม้พีอเพยีงกบัการใช ้ ไมต่อ้งมจีนลน้ตู ้ สาํหรบัพระภกิษุทรงสอนใหม้ผีา้
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เพยีง ๓ ผนื ก็อยู่ไดแ้ลว้ มผีา้นุ่ง ๑ ผนื เรียกวา่สบง มผีา้ห่ม ๑ ผนื เรียกวา่จวีร มผีา้

ห่มกนัหนาวอกี ๑ ผนื เรียกวา่สงัฆาฏ ิ ก็พอเพยีงแลว้สาํหรบันกับวช ส่วนฆราวาสก็

อาจจะมมีากหน่อย เพราะมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งแต่งตวัในฐานะต่างๆ เวลาทาํงานก็ตอ้ง

แต่งแบบหน่ึง ไปเทีย่วพกัผ่อนหย่อนใจกแ็ต่งอกีแบบหน่ึง อยู่กบับา้นก็แต่งตวัอกีแบบ

หน่ึง แต่งใหพ้อประมาณ อย่าซื้อเสื้อผา้ตามความอยาก เพราะถา้ไมรู่จ้กัพอ พอเหน็ชดุ

ใหมก่็อยากจะไดอ้กี จะทาํใหต้อ้งเสยีเงนิเสยีทองไปโดยเปลา่ประโยชน ์ แทนทีจ่ะเอามา

ทาํประโยชน ์เช่นทาํบญุทาํทาน ก็จะไมไ่ดท้าํ หรือเอาเก็บไวเ้ผือ่วนัขา้งหนา้ เวลาตกทกุข ์

ไดย้าก อาจจะตกงาน อาจจะพกิลพกิาร ไมส่ามารถทาํงานทาํการได ้ ก็จะไดอ้าศยัเงนิที่

เก็บไวดู้แลเราได ้ ถา้เอาไปซื้อเสื้อผา้หมด เวลาตอ้งการใชจ้ะไมม่ใีช ้ เอาเสื้อผา้ไปขายก็

ไมไ่ดร้าคา ไมม่ใีครอยากจะไดข้องเก่ากนั  

อย่าใชแ้บบฟุ่มเฟือย ตอ้งใชด้ว้ยเหตดุว้ยผล แลว้เราจะไมถู่กกดดนัในเรื่องเงนิทอง จะ

มเีหลอืใชอ้ยู่เสมอ ส่วนใหญ่ทีไ่มพ่อใชก้นัก็เพราะใชอ้ย่างไมรู่จ้กัประมาณนัน่เอง ใชก้นั

แบบฟุ่มเฟือย เปิดนํา้ไฟทิ้งไว ้ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ต่อไปโลกเราจะมปีญัหาเรื่องนํา้กนั 

เพราะมคีนมากขึ้นก็ตอ้งใชน้ํา้กนัมากขึ้น นํา้เสยีก็จะมมีากขึ้น ทาํใหน้ํา้ดทีีม่นีอ้ยอยู่แลว้

ยิง่มนีอ้ยมากขึ้นไปอกี แต่ถา้รูจ้กัประมาณกนักบัการใชข้องต่างๆ ไมใ่หเ้กดิโทษ ไมใ่ห ้

เกดิความเสยีหาย เราก็จะมสีิง่ต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีไวใ้ชอ้ย่างมากมาย แต่ถา้ไม่

รูจ้กัประมาณ ใชก้นัไปแบบไมม่สีตไิมม่ปีญัญาแลว้ ต่อไปโลกเราจะวุน่วายเดอืดรอ้น 

ตอ้งแก่งแยง่กนั ตอ้งฆ่าฟนักนั เพือ่การดาํรงชพี ท ัง้ๆทีโ่ลกน้ีกวา้งใหญ่ไพศาล มอีะไร

มากมาย แต่กลบัถูกพวกเราทาํลายไป ดว้ยการไมม่ปีญัญา ไมรู่จ้กัประมาณ 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหรู้จ้กัประมาณ น่ีคอืเรื่องทีค่วรจะรูก้นั จะทาํใหเ้ราฉลาด ใหเ้รา

อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข มอียู่ ๗ ประการดว้ยกนัคอื ๑. รูจ้กักาลเทศะ ๒. รูจ้กัสงัคม ๓. 

รูจ้กัตน ๔. รูจ้กับคุคล ๕. รูจ้กัประมาณ และอกี ๒ เรื่องทีค่วรจะรูก้็คอื ๖. รูจ้กัเหต ุ๗. 

รูจ้กัผล เพราะเหตแุละผลเกี่ยวขอ้งกบัความสุขความเจริญ ความทกุขแ์ละความเสื่อม

เสยี ทีเ่กดิจากเหตคุอืการกระทาํทางกายวาจาใจ คดิอะไรพูดอะไรทาํอะไร ก็จะทาํให ้

เกดิผลดบีา้ง เสยีบา้ง สุขบา้ง ทกุขบ์า้ง จงึตอ้งรูท้ ัง้เหตแุละผล วา่เกี่ยวขอ้งต่อเน่ืองกนั 

ส่วนใหญ่เราอยากจะไดผ้ลกนั อยากจะมคีวามสุขความเจริญ ปลอดภยัจากทกุขภ์ยั
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อนัตรายท ัง้หลาย แต่ไมรู่เ้หตกุนั ถา้ไมรู่แ้ลว้ต่อใหอ้ยากไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมเ่กดิ

ขึ้นมา  

เพราะผลดเีกดิจากการคดิดพีูดดทีาํด ี เช่นวนัน้ีเราคดิดกีนั คดิจะมาวดัมาทาํบญุ ก็ชวน

เพือ่นฝูงชวนญาตพิีน่อ้งใหม้ากนั แลว้ก็ออกเดนิทางมาวดั มาทาํบญุถวายทาน ฟงัเทศน์

ฟงัธรรมกนั ทีท่าํใหเ้รามคีวามสุข เป็นคนด ี ไมม่ใีครประณาม เพราะไมไ่ดไ้ปทาํในสิง่ที่

ไมด่ ี แต่ถา้ไปกนิเหลา้เมายา แลว้ไปขบัรถชนคนตาย ก็จะตอ้งถูกวา่เป็นคนไมด่ ี ถูกจบั

เขา้คุกเขา้ตะราง เพราะคดิไมด่ ี คดิอยากจะกนิเหลา้ กนิแลว้ก็อยากจะไปเทีย่วต่อ จงึ

ตอ้งขบัรถในขณะทีม่นึเมาไมม่สีต ิ ไมรู่จ้กัหยุดรถในเวลาทีต่อ้งหยุดอย่างกะทนัหนั ก็

ตอ้งไปชนคนตาย แลว้ก็มารอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ วา่เป็นความซวย ความจริงไมไ่ด ้

เป็นความซวย เป็นเพราะไมรู่จ้กัเหตรูุจ้กัผล ถา้รูก้็จะไมก่นิเหลา้ ผลเสยีก็ไมม่ตีามมา 

เมือ่ไมก่นิเหลา้ก็จะไมเ่มา จะขบัดว้ยความระมดัระวงั ก็จะไมม่อีบุตัเิหตไุมม่โีทษตามมา 

โทษส่วนใหญ่ปญัหาส่วนใหญ่ เกดิจากการกระทาํของเราท ัง้นัน้ การทีเ่ราไมเ่จริญรุ่งเรอืง

ส่วนหน่ึงก็เพราะเราขี้เกยีจ ขี้เกยีจเรียนหนงัสอื ขี้เกยีจหาความรูเ้พิม่เตมิ ก็จะไม่

สามารถแขง่กบัคนทีรู่ม้ากกวา่เราฉลาดกวา่เราได ้ 

ตอ้งมคีวามรูม้ปีญัญาจงึจะเจริญได ้ ถา้มแีลว้จะไมม่ทีางยากจนไดเ้ลย ถา้มเีงนิทองแต่

ไมม่ปีญัญา เงนิทองก็จะหมดได ้ เช่นพ่อแมท่ิ้งสมบตัใิหก้บัเรา แต่เราไมรู่จ้กัเหตไุมรู่จ้กั

ผล พอไดเ้งนิมาก็ใชอ้ย่างสุรุ่ยสุร่าย เอาไปเทีย่วไปกนิไปดืม่ ไมเ่คยคดิทีจ่ะเก็บ ไมเ่คย

คดิทีจ่ะหามาเพิม่ มแีต่ใชอ้ย่างเดยีว ต่อใหม้มีากมายเพยีงไร สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมด แต่

ถา้มปีญัญาก็จะรูว้า่เงนิทองเป็นสิง่ทีม่ค่ีา เป็นสิง่ทีห่ายาก รกัษาไวใ้หด้ ี เพราะไมรู่ว้า่

อนาคตจะเป็นอย่างไร อาจจะตอ้งอาศยัเงนิทองเพือ่ทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดก็ได ้ ถา้ไมม่แีลว้

ต่อไปก็จะลาํบาก จงึตอ้งรูจ้กัหามาเพิม่ดว้ย ไมใ่ชอ้ย่างเดยีว คนทีม่ปีญัญาจะคดิอย่างน้ี 

จะไมจ่นตรอกไมจ่นมมุ ไมล่าํบาก ถา้อยากจะเป็นคนฉลาดก็ตอ้งใฝ่รูใ้ฝ่ศึกษา พยายาม

เรียนอยู่เรื่อยๆ ไม่เฉพาะแต่เดก็เท่านัน้ทีต่อ้งเรียน ผูใ้หญ่อย่างพวกเราก็ยงัตอ้งเรียนกนั 

เพราะมอีะไรอกีมากทีเ่รายงัไมรู่ ้ ทีย่งัสรา้งความทกุขส์รา้งความกงัวลใจใหก้บัเรา ถา้

หม ัน่ศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปเราจะอยู่เหนือความทกุขค์วามวุน่วาย
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ใจได ้ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เป็นเครื่องดบัทกุขน์ ัน่เอง ถา้ไดย้นิไดฟ้งัแลว้

นาํเอาไปปฏบิตั ิ จติใจของเราจะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข จงึควรเขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม

อยู่เรื่อยๆ แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่จะมแีต่ความสุขความเจริญ การแสดงก็เหน็

วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๗ 

ของใครของมนั 
๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัที ่๓ ของเทศกาลสงกรานต ์เป็นเวลาทีเ่หมาะแก่การทาํบญุทาํกศุล เพราะไม่

มอีะไรทีจ่ะมคุีณมปีระโยชนก์บัชวีติจติใจเทา่กบับญุและกศุล มบีญุมกีศุลมากเพยีงไร ก็

จะมคีวามอบอุ่นใจสุขใจ ปลอดภยัจากทกุขภ์ยัต่างๆ ทีค่อยเหยยีบยํา่จติใจมากเพยีงนัน้ 

เพราะบญุกศุลน้ีแลเป็นเกราะคุม้กนัป้องกนัจติใจ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะปกป้อง

คุม้ครองจติใจไดเ้ท่ากบับญุและกศุล ต่อใหม้เีงนิทองกองเท่าภูเขา เป็นนายกรฐัมนตร ี

เป็นประธานาธิบด ี ก็ไมส่ามารถป้องกนัความทกุขใ์หเ้ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจได ้

นายกฯและประธานาธิบดกี็ยงัรอ้งไหย้งัเครยีดได ้ มแีต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัต์

เท่านัน้ทีไ่มเ่ครียดไมท่กุขก์บัอะไรท ัง้สิ้น เพราะมบีญุกศุลคอยคุม้ครองคอยปกป้อง

นัน่เอง บญุและกศุลน้ีแลคอืสิง่ทีว่เิศษทีป่ระเสริฐ สิง่ต่างๆในโลกน้ีลว้นเป็นวตัถทุ ัง้นัน้ 

ไมว่เิศษวโิสอะไร เราไปสมมตวิา่วเิศษอย่างนัน้วเิศษอย่างน้ีเอง แต่ความจรงิเป็นเพยีง

ดนินํา้ลมไฟ ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งคนืทกุสิง่ทกุอย่างไป รวมท ัง้

ร่างกายของเรา กลบัคนืไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ถา้ไมม่บีญุมกีศุล เวลาทีต่อ้งคนืสิง่ต่างๆไป 

จติใจจะวุน่วาย จะทกุขอ์ย่างมาก จะกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แต่ถา้ไดส้ะสมบญุกศุลไวใ้น

จติใจแลว้ จะมทีีพ่ึง่ทางใจ เพราะบญุและกศุลเป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิของใจ อยู่กบัใจไป

ตลอด ไมว่า่จะเป็นหรือตาย จะไปเกดิทีไ่หน ชาตไิหนภพไหน บญุกศุลจะดูแลเรา

ตลอดเวลา ส่วนสมบตัแิละบคุคลต่างๆทีเ่รามอียู่ในชาตน้ีิ จะไมไ่ดต้ดิตามเราไป ไม่

สามารถไปกบัเราได ้ อย่างมากก็ทาํบญุอทุศิส่วนบญุใหเ้ราไป ซึง่เป็นส่วนเลก็ๆนอ้ยๆ 

เหมอืนกบัเงนิค่ารถเท่านัน้เอง  

ไมม่ากเหมอืนบญุทีเ่ราทาํในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ทีเ่ราได ้๑๐๐ ท ัง้ ๑๐๐ แต่บญุอทุศิเราอทุศิ

ไดเ้พยีง ๑ ใน ๑๐๐ เท่านัน้เอง อกี ๙๙ ส่วนเป็นของผูท้าํ เพราะฐานะของผูร้บับญุอทุศิ
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เลก็นิดเดยีว เป็นเหมอืนแกว้ใบหน่ึง ไมไ่ดเ้ป็นแทงคใ์หญ่ๆ จงึไมส่ามารถรบับญุอทุศิได ้

ท ัง้หมด รบัไปพอช่วยส่งใหไ้ปเกดิ ไปเสวยบญุเสวยกรรมต่อไปเท่านัน้เอง เราจงึอย่า

หลงยดึตดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีมากจนเกนิไป เราไดส้มัผสักนัมาแลว้มากมายก่ายกอง 

ถา้จะทาํใหเ้ราพน้ทกุข ์ เราก็ควรพน้ทกุขไ์ปนานแลว้ แต่ทกุวนัน้ีเรากลบัมคีวามทกุขม์าก

ยิง่กวา่สมยัทีเ่ป็นเดก็ เพราะเรามสีิง่ต่างๆมากขึ้น ก็มคีวามยดึตดิมากขึ้น ความทกุขจ์งึมี

มากขึ้น ตอ้งแบกสิง่ต่างๆไวใ้นอกในใจ ไมเ่หมอืนตอนเป็นเดก็ วนัๆหน่ึงไมม่อีะไรตอ้ง

ยดึตดิ เพยีงมอีะไรเลน่ มอีะไรกนิ แลว้ก็ไดน้อน ก็มคีวามสุขแลว้ แต่พอโตขึ้นมากเิลส

ก็โตตาม หลอกเราวา่ถา้ไดม้ามากๆแลว้จะมคีวามสุขมากๆ เราจงึหากนัอย่างไมรู่จ้กั

เหน็ดจกัเหน่ือย พอไดม้าแลว้ก็ตอ้งวุน่วายใจ เพราะไมไ่ดใ้หค้วามสุขดงัใจ ไมไ่ดเ้ป็น

อย่างทีค่ดิไว ้ แทนทีจ่ะใหค้วามสุขกลบักลายเป็นความทกุขไ์ป จงึตอ้งไปหาใหมม่าอยู่

เรื่อยๆ ถา้ไดส้มความอยาก ก็เกดิความหวงแหน ไมอ่ยากจะใหจ้ากเราไป เวลาไมเ่หน็

กนัก็จะกงัวล ไมรู่ว้า่จะไดเ้หน็กนัอกีหรือเปลา่ เพราะอยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มเีกดิไดก้็มดีบัได ้ มาไดก้็ไปได ้ น้ีแลคอื

ตน้เหตขุองความทกุขข์องพวกเรา ไมรู่ว้า่สิง่ต่างๆทีก่เิลสหลอกใหไ้ปหาไมไ่ดใ้หค้วามสุข

อย่างแทจ้ริง ใหเ้พยีงเลก็นอ้ย แต่แถมความทกุขม์าใหอ้กีมากมายก่ายกอง  

ถา้มบีญุมกีศุลจะทาํใหเ้ราปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ มคีวามสุขกบัสิง่ต่างๆตามความจริง

ของเขา ไมไ่ดห้วงัอะไรมากไปกวา่นัน้ ถา้เขาดกี็ดไีป ถา้ไมด่กี็ไมเ่ป็นไร รบัไดท้ ัง้ ๒ 

อย่าง ถา้อยู่ก็อยู่ไป ถา้จะจากไปก็ได ้ เพราะเรามปีญัญา รูว้า่ถา้ไปยดึไปตดิกบัอะไรแลว้ 

จะตอ้งทกุข ์ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะไมท่กุข ์ อยู่ดว้ยกนัก็ไมท่กุข ์ จากกนัก็ไมท่กุข ์ แต่ถา้ยดึ

ตดิ อยู่ดว้ยกนัก็ทกุข ์จากกนัก็ทกุข ์ เพราะความหลงทาํใหไ้มรู่จ้กัพอ ไมม่องตามความ

จริง มอีะไรมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมด่พีอ อยากจะใหด้กีวา่น้ี มสีามกี็อยากจะใหด้กีวา่น้ี มี

ภรรยาก็อยากจะใหด้กีวา่น้ี มลูีกก็อยากจะใหด้กีวา่น้ี ไมเ่คยมองความจริงเลยวา่เขาดไีด ้

เท่าน้ี เขาเป็นไดเ้ท่าน้ี ถา้เขาดกีวา่น้ีได ้ก็ดไีดไ้ปนานแลว้ ไมต่อ้งใหเ้รามาคอยเคี่ยวเขญ็ 

มาคอยบ่น เพราเราทาํบญุทาํกรรมมาไมเ่ท่ากนั จงึรบัผลของบญุและกรรมไมเ่ท่ากนั ดี

บา้งไมด่บีา้งผสมกนัไป เวลาอยู่กบัใครจงึไมค่วรมองแต่ส่วนทีไ่มด่ ี เพราะจะไมส่บายใจ 

มองในส่วนทีด่จีะสบายใจ ตอ้งมองในเวลาทีต่อ้งจากกนัดว้ย ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะเสยีอก
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เสยีใจ เวลาอยู่ร่วมกนัก็ควรเมตตากนัรกักนั สงสารกนัช่วยเหลอืกนั มปีญัหาอะไรพอจะ

ช่วยแกไ้ดก้็ช่วยกนัไป อย่าด่าอย่ามาวา่กนั ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ช่วยแกป้ญัหากนัดกีวา่ 

ความผดิพลาดนัน้เกดิไดก้บัทกุคน เมือ่เกิดขึ้นแลว้ก็อย่าโทษอย่าวา่กนั ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร นอกจากสอนกนัวา่ เพราะทาํอย่างน้ีจงึทาํใหเ้รื่องน้ีเกดิขึ้นมา อย่าไปทาํอกีก็แลว้

กนั อย่าไปโกรธ อย่าไปโมโห เวลาใครทาํอะไรผดิพลาด สรา้งความเสยีหายขึ้นมา 

เพราะไมไ่ดท้าํอะไรใหด้ขีึ้น ถา้มสีตมิปีญัญาก็จะรูจ้กัแยกแยะ คนอืน่จะดจีะช ัว่ก็เรื่อง

ของเขา ถา้ช่วยไดก้็ช่วยไป ถา้ช่วยไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลอ่ยไปตามบญุตามกรรม  

แมแ้ต่ตวัเราเองบางทกี็ยงัช่วยไมไ่ดเ้ลย อยากจะใหด้กีวา่น้ีก็ยงัทาํไมไ่ดเ้ลย เช่นมาอยู่วดั 

ก็ยงัทาํไมไ่ด ้ถอืศีล ๘ ก็ยงัถอืไม่ได ้แลว้เรื่องของคนอืน่จะไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีไดอ้ย่างไร ถา้รูว้า่อะไรดกี็สอนกนัไดบ้อกกนัได ้ ถา้รบัไดก้็เป็นประโยชนเ์ป็นบญุ

ไป ถา้ไมย่นิดไีมต่อ้งการก็ไมเ่สยีหายอะไร เพราะความหลงทาํใหเ้รารกั ทาํใหเ้รายดึตดิ 

ทาํใหเ้ราห่วงคนใกลต้วัเรา เช่นสามภีรรยาลูก ญาตพิีน่อ้งของเรา อยากจะใหเ้ขาด ี แต่

ความอยากบางทกี็ทาํใหเ้ราทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีป ไปจํา้จี้จ ํา้ไช ไปพูดไปบ่น จนเขาราํคาญ ไม่

อยากจะเจอหนา้เรา เวลาสอนใครตอ้งรูจ้กัประมาณ พูดพอสมควร พอใหรู้เ้รื่อง พอรู ้

แลว้ก็จบ ไมต่อ้งไปพูดซํา้ๆซากๆ ถา้เขาอยากจะทาํเขาทาํไปนานแลว้ ถา้ไมอ่ยากทาํก็ไม่

ทาํอยู่น ัน่แหละ ต่อใหพู้ดอกีกี่รอ้ยครัง้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร แทนทีจ่ะเหน็บญุเหน็คุณ 

กลบัเกลยีดชงัเรา ไมอ่ยากจะฟงัเราพูด ไมอ่ยากจะเหน็หนา้เรา แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งหนี

จากเราไป ท ัง้ๆทีเ่ราอยากจะใหเ้ขาอยู่กบัเราไปนานๆ แต่การกระทาํของเรานัน่เองทีท่าํให ้

เขาตอ้งจากเราไป เพราะเขาไมม่คีวามสุข เวลาเหน็หนา้เราทไีรก็ทาํหนา้ยกัษห์นา้มารใส่

เขาทกุท ีแทนทีจ่ะเป็นพระ เป็นแมพ่ระ เป็นพ่อพระ ก็เป็นยกัษเ์ป็นมารใส่เขา เราจงึตอ้ง

ดูตวัเราวา่กาํลงัเป็นอะไร เป็นพระเป็นยกัษ ์ถา้เป็นยกัษก์็ตอ้งรีบแกไ้ข เช่นเวลาเราโกรธ 

เพราะเขาทาํอะไรไมด่ไีมถู่กใจเรา อย่าไปแกเ้ขา อย่าไปวา่เขา ควรระงบัความโกรธก่อน 

เมือ่หายโกรธแลว้ค่อยพูดกนั ถา้พูดเวลาโกรธเขาจะไมฟ่งัเราอยู่ด ีเพราะพูดดว้ยอารมณ์ 

พูดเพือ่จะเอาชนะกนั  
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น่ีคอืเรื่องของพวกเรา เราขาดบญุขาดกศุลกนั เพราะไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมกนั มวัแต่หา

เงนิหาทอง แลว้ก็เอาเงนิทองไปเทีย่วกนัไปเลน่กนั เมือ่หมดเงนิหมดทองก็ไปหามาใหม ่

แลว้ก็เทีย่วเลน่กนัใหม ่ วนไปอย่างน้ี แลว้ก็ตอ้งทกุขก์บัเรื่องนัน้ทกุขก์บัเรื่องน้ี วุน่วาย

กบัเรื่องนัน้วุน่วายกบัเรื่องน้ี เพราะไมม่บีญุกศุลคอยปกป้องคุม้ครอง เราจงึตอ้งเขา้วดั

กนั พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดวนัพระขึ้นมาอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่ใหเ้ราไดม้เีวลาปล่อย

วางการหาเงนิหาทอง การใชเ้งนิใชท้อง แลว้มาสรา้งบญุสรา้งกศุลกนั สรา้งความสุข 

สรา้งปญัญาความฉลาดใหก้บัจติใจ เพือ่จะไดอ้ยู่เป็นสุข เมือ่ตายไปจะไดไ้ปเกดิทีด่กีวา่

เก่า ถา้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็จะมรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เก่า ฉลาดกวา่เก่า มเีงนิ

ทองมากกวา่เก่า แต่ถา้ไมท่าํบญุทาํกศุลเลย มวัแต่หาเงนิหาทองแลว้ก็ใชเ้งนิใชท้อง พอ

ตายไปก็จะไมม่บีญุกศุลไวดู้แล ไปเกดิขา้งหนา้ก็จะแย่กวา่เดมิ เพราะใชบ้ญุเก่าเสยี

หมดแลว้ ชาตน้ีิเรากาํลงัใชบ้ญุเก่า จงึมเีงนิทองใชก้นั แต่ใชไ้มถู่กวธิี แทนทีจ่ะเอามา

สรา้งบญุไวส้าํหรบัชาตหินา้ เราก็ใชเ้สยีหมด เกดิมาชาตน้ีิมากนิบญุเก่า แต่ไมส่รา้งบญุ

ใหม ่พอไปขา้งหนา้กจ็ะยากจนในเรื่องบญุกศุล ทาํใหเ้กดิเป็นคนยากจน ไมม่สีตปิญัญา 

ไมม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม น่ีคอืเรื่องของบญุของกศุล ซึง่พวกเราอาจจะมองไมเ่หน็กนั 

อาจจะไมเ่ชื่อกนัก็ได ้ แต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตไ์ดเ้หน็แลว้อย่างแจง้ชดั จงึได ้

นาํมาส ัง่สอนพวกเรา เพราะรูว้า่พวกเราเป็นเหมอืนคนตาบอด มองไมเ่หน็ ไมม่ทีางจะ

เหน็ได ้นอกจากจะลมืตาขึ้นมาเท่านัน้  

พระพทุธเจา้จงึมาสอนใหพ้วกเราลมืตากนั ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ไหวพ้ระ

สวดมนต ์ นัง่สมาธิปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นวธิีทีจ่ะเปิดตาในใหส้วา่งขึ้นมา ทาํใหเ้หน็บญุ

บาป นรกสวรรค ์ เหน็การเวยีนวา่ยตายเกดิ ทีค่นตาดอีย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัต์

มองเหน็อยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราเป็นคนตาบอดจงึมองไมเ่หน็กนั ถา้ลองหลบัตาดู

ตอนน้ีก็จะมองไมเ่หน็อะไร คนทีห่ลบัตากบัคนทีล่มืตานัน้ต่างกนั ฉนัใดคนทีม่บีญุมี

กศุลกบัคนทีไ่มม่กี็เป็นอย่างนัน้ เหมอืนคนหลบัตากบัคนลมืตา เราจงึตอ้งมาเบกิตาใน

ใหเ้ปิดขึ้นมา ใหเ้หน็สิง่ต่างๆ เมือ่เหน็แลว้จะไมก่ลา้ไปทาํบาปอกีต่อไป จะทาํบญุอย่าง

เดยีว จะไมเ่สยีเวลาหาเงนิหาทอง ใชเ้งนิใชท้อง จะทุ่มเทชวีติจติใจกบัการสะสมบญุและ

กศุลอย่างเดยีว มเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไรก็บริจาคไปหมดเลย สละไปหมดเลย มลูีกมี
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เมยีมสีามกี็สละไปหมดเลย แลว้ก็ออกบวชตามรอยพระบาทของพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ทรงเหน็อย่างนัน้จงึกลา้ทีจ่ะตดัสิง่ต่างๆ สละสิง่ต่างๆได ้ แต่พวกเรายงัมอง

ไมเ่หน็ จงึตอ้งเขา้วดัฟงัธรรมบ่อยๆ แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ ไมช่า้ก็เร็วก็จะเหน็ เมือ่เหน็

แลว้ก็จะไมรู่ว้า่จะมสีมบตัต่ิางๆไวท้าํไม เพราะเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ การไมม่อีะไรน้ีแลดี

ทีสุ่ด มสีามกี็ตอ้งทกุขก์บัสาม ีมภีรรยาก็ตอ้งทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ตอ้งทกุขก์บัลูก คนที่

ไมม่สีามไีมม่ภีรรยาไมม่ลูีก ก็ไมต่อ้งทกุขก์บัสามกีบัภรรยากบัลูก น่ีก็เหน็ไดอ้ย่างชดัๆ 

แต่ทาํไมยงัอยากจะมกีนันกั เพราะความหลงมอีานุภาพมาก มกีาํลงัมาก ความฉลาดคอื

ปญัญาเรามนีอ้ย ถา้ไมเ่สริมสรา้งบญุกศุลคอืปญัญาแลว้ เราก็จะตอ้งเป็นอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ  

ถา้หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ปฏบิตัติาม เราจะมปีญัญามากขึ้นไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงเรา

จะชนะความหลงได ้ จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมต่อ้งทกุข ์ ไมต่อ้งวุน่วายใจ ไมต่อ้ง

เศรา้โศกเสยีใจ เพราะเราสามารถกาํจดัความหลงได ้ แต่ตอ้งมคีวามกลา้หาญ มคีวาม

ขยนั ทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่าไปเสยีดายสิง่

ต่างๆในโลกน้ี เพราะสกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งทิ้งไปหมด แมแ้ต่ร่างกายของเรา ก็ตอ้งทิ้งมนั

ไป จะทิ้งแบบไหนด ี ทิ้งแบบขาดทนุหรือแบบกาํไร ถา้ทิ้งแบบขาดทนุก็ไมต่อ้งทาํบญุทาํ

กศุล ก็จะไดท้ิ้งแบบขาดทนุ แบบวุน่วาย แบบเศรา้โศกเสยีใจ ถา้ทิ้งแบบกาํไรกต็อ้ง

ทาํบญุทาํกศุล จะไดท้ิ้งแบบปลอ่ยวาง แบบสบายอกสบายใจ เป็นวธิีทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตท์ิ้งสิง่ต่างๆไป เวลาจากโลกไปท่านไมเ่สยีใจ ไมเ่สยีดายอะไร ไมท่กุขก์บั

อะไรท ัง้สิ้น พวกเราทาํอย่างน้ีไดห้รือเปลา่ คดิดูใหด้ ี เพราะสกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งเจอกบั

วนันัน้กนัทกุคน วนัทีเ่ราจะตอ้งทิ้งทกุสิง่ทกุอย่างไป จะมบีญุกศุลช่วยเราหรือเปลา่ ถา้

ไมท่าํบญุทาํกศุลต ัง้แต่วนัน้ีแลว้ จะไปหาบญุกศุลจากทีไ่หน เพราะบญุกศุลเป็นของใคร

ของมนั ของพระพทุธเจา้ก็เป็นของพระพทุธเจา้ แจกจ่ายใหเ้ราไมไ่ด ้ของเพือ่นของพีข่อง

นอ้งของพ่อของแมก่็แจกจ่ายใหเ้ราไมไ่ด ้ เพราะบญุกศุลเป็นของใครของมนั ตอ้งสรา้ง

กนัขึ้นมาเอง ไมม่ใีครสรา้งใหก้นัได ้ เราทาํได ้ ทาํไมไมท่าํ จะเสยีใจภายหลงั เราจงึควร

เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพราะพระพทุธเจา้ไมโ่กหกหลอกลวง คาํพูดคาํสอน
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ของพระพทุธเจา้ทีม่มีากมายถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ ลว้นเป็นความจริงท ัง้นัน้ ไม่

เป็นคาํเทจ็เลย เราเชื่อไดอ้ย่างม ัน่ใจ  

เหมอืนกบัเชื่อหมอ เวลาหมอใหย้ามารบัประทาน เราก็รบัประทานทกุเมด็ เพราะเชื่อวา่

ยาทีห่มอใหน้ี้จะรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บใหห้ายได ้ ฉนัใดคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เป็น

เหมอืนยารกัษาความทกุขใ์จ ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ ใหเ้สยีสละ 

ใหล้ะนัน้ จะช่วยใหเ้ราพน้จากความทกุขไ์ด ้ ท ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่และตายไป เราจะไม่

ทกุขก์บัอะไร ถา้สรา้งบญุสรา้งกศุลจนมเีตม็เป่ียมอยู่ภายในหวัใจแลว้ จะไมม่ช่ีองวา่งให ้

ความทกุขเ์ขา้มาสู่จติสู่ใจไดเ้ลย จงึควรหม ัน่ศึกษา หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้ปฏบิตัิ

ตาม ถงึจะยากจะลาํบากอย่างไร ก็ใหค้ดิวา่เป็นความยากลาํบากเพือ่ความสุขในบ ัน้ปลาย 

ดกีวา่ความสุขความสะดวกสบาย จากการกนิการดืม่การเทีย่วการเลน่ แลว้ตอ้งไปทกุข ์

ในบ ัน้ปลาย ลาํบากในเบื้องตน้แลว้สบายในบ ัน้ปลาย จะดกีวา่สบายในเบื้องตน้แลว้ทกุข ์

ในบ ัน้ปลาย เพราะเมือ่ถงึเวลานัน้ความสุขต่างๆทีไ่ดส้มัผสัมาจะหายไปหมด จะมแีต่

ความทกุขรุ์มเรา้จติใจอยู่ตลอดเวลา ถา้ลาํบากตอนน้ี พอไดค้วามสุขในตอนปลาย 

ความทกุขต่์างๆก็จะหายไปหมด จะมแีต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา จงึขอใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัในวนัน้ีไปประพฤตปิฏบิตั ิ จะไดบ้ญุและกศุลเป็นสมบตั ิ เพือ่ปกป้องคุม้ครอง

รกัษา ใหแ้คลว้คลาดปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้ปวง การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๘ 

ของคู่กนั 
๑๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

ความทกุขเ์ป็นสิง่ทีด่บัได ้ ป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ ถา้ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อย่างเคร่งครดั เช่นมาวดัทกุๆวนัพระวนัเสารห์รือวนัอาทติย ์ เพือ่สรา้งบญุ

กศุล บญุคอืความสุขใจ กศุลคอื ความฉลาด ถา้มที ัง้บญุและกศุลแลว้ จะมอีาวุธไวต่้อสู ้

กบัความทกุข ์ ความวุน่วายใจต่างๆ บญุหรือความสุขใจเป็นเหมอืนความเยน็ ถา้มมีาก

เพยีงไรก็จะใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขกบัจติใจมากเพยีงนัน้ ส่วนความทกุขเ์ป็นเหมอืน

ความรอ้น ถา้มมีากเพยีงไรก็จะสรา้งความรุ่มรอ้นใหก้บัจติใจเพยีงนัน้ เราจงึตอ้งเอา

ความเยน็คอืความสุขใจ ทีเ่กดิจากการทาํบญุมาต่อสูก้บัความรอ้นของความทกุข ์ ถา้มี

บญุมากจะมคีวามเยน็มาก ความรอ้นของความทกุข ์ ก็จะไมส่ามารถเขา้มาเหยยีบยํา่

ทาํลายจติใจได ้ ถา้มบีญุมคีวามเยน็ใจนอ้ย ความทกุขร์อ้นก็ยงัจะเขา้มาในใจได ้ เพราะ

ความสุขความเย็นใจ กบัความทกุขค์วามรอ้นใจ เป็นคู่ต่อสูก้นั เหมอืนกบั

เครื่องปรบัอากาศ ถา้มคีวามเยน็มาก ความรอ้นจากภายนอกก็จะไมส่ามารถเขา้มาได ้

ถา้มคีวามเยน็นอ้ยความรอ้นจากภายนอกก็ยงัจะเขา้มาได ้ เวลาเครื่องปรบัอากาศไม่

ทาํงานเต็มทีเ่พราะเสือ่มหรือเสยี ก็เหมอืนกบัไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เปิดไปก็มแีต่ลม

รอ้นพดัเขา้มา ใจทีท่กุขร์อ้นก็เป็นเพราะเครื่องปรบัอากาศของใจไมท่าํงาน หรือไมม่ี

เครื่องปรบัอากาศตดิต ัง้ในใจ คอืบญุและกศุลน้ีเอง ถา้ตดิต ัง้บญุและกศุลไวใ้นใจ จะมี

ความร่มเยน็เป็นสุข ไมท่กุขวุ์น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบตลอดเวลา  

เพราะในชวีติของเราในแต่ละวนั จะตอ้งเจอกบัเรื่องราวต่างๆมากมาย ท ัง้ดแีละไมด่ ี ถา้

ดกี็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ ถา้ไมด่กี็จะสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัจติใจ แต่เราไมส่ามารถเลอืกเอาแต่สิง่ทีด่อีย่างเดยีว ไมส่ามารถกดีกนัสิง่ทีไ่มด่ี

ไมใ่หม้ากระทบ เพราะสิง่ทีไ่มด่แีละดเีป็นของคู่กนั เหมอืนกบัเหรียญทีม่ ี๒ ดา้น มหีวัมี
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กอ้ย ถา้จะเอาหวัก็ตอ้งเอากอ้ยดว้ย ไดท้ ัง้หวัและกอ้ย ถา้ไมอ่ยากไดห้วัหรือกอ้ย ก็ตอ้ง

ไมเ่อาเลย ฉนัใดสุขทกุขท์ีม่อียู่ในโลกน้ีก็เป็นของคู่กนั เป็นโลกของความสุขและความ

ทกุข ์ ถา้ไมต่อ้งการความทกุขก์็ตอ้งไมต่อ้งเอาความสุขทางโลก ทีอ่อกบวชกนัเพราะเหน็

ความสุขทางโลกมคีวามทกุขต์ดิมาดว้ย เป็นของคู่กนั จงึสละความสุขทางโลก ไมเ่อาเลย

เพราะไมต่อ้งการความทกุขท์ีต่ามมาดว้ย ความสุขทางโลกก็คอืการเจริญในลาภยศ

สรรเสริญกามสุข แต่อยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงัไม่เทีย่ง มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา เวลา

เจริญเราก็ชอบ ดอีกดใีจ เวลาเสื่อมเราก็เสยีใจ เพราะหลงไปยดึไปตดิ ไมรู่ว้า่เป็นอย่างน้ี 

มที ัง้สุขและมที ัง้ทกุข ์ มที ัง้เจริญมที ัง้เสือ่ม เพราะไมม่กีศุลคอืความฉลาด ไมม่บีญุคอื

ความสุขใจไวค้อยป้องกนั พอเกดิความเสือ่มขึ้นมาใจก็รุ่มรอ้นดว้ยความทกุข ์ อาลยั

อาวรณ์ เสยีดาย เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะไมม่บีญุกศุลมากพอทีจ่ะ

ก ัน้ไมใ่หค้วามทกุขร์อ้นเขา้มาในใจ พระพทุธเจา้ทรงเหน็ความสาํคญัในการสรา้งบญุกศุล

อย่างสมํา่เสมอ จงึทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนเขา้วดักนัอย่างสมํา่เสมอ เพราะเป็น

เหมอืนกบัการตดิเครื่องปรบัอากาศนัน่เอง เมือ่ตดิแลว้จะร่มเยน็เป็นสุขตลอดเวลา ไมว่า่

จะพบกบัสภาพอะไรในโลกน้ี เจริญหรือเสือ่ม จะไมส่รา้งความรุ่มรอ้นความทกุขใ์หก้บั

ใจได ้ 

น้ีคอืบญุและกศุลทีพ่วกเราไดม้าทาํกนัอย่างสมํา่เสมอ เกดิจากการใหท้าน รกัษาศีล 

ภาวนา นัง่สมาธิ เจริญปญัญา เป็นการสรา้งบญุและกศุลความร่มเยน็ใหก้บัจติใจ การให ้

ทานก็สรา้งความร่มเยน็เป็นสุขไดร้ะดบัหน่ึง การรกัษาศีลก็ใหม้ากขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง 

การภาวนาก็ใหอ้ย่างเต็มทีเ่ลย เหมอืนกบัเครื่องปรบัอากาศทีม่ปีุ่ มปรบัความเยน็ได ้ มี

ต ัง้แต่เลข ๑ ถงึเลข ๕ หรือเลข ๑๐ ถา้หมนุไปทีเ่ลขตํา่ความเยน็ก็นอ้ย ถา้หมนุไปทีเ่ลข

สูงๆ ความเย็นก็จะมาก ฉนัใดการทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล การภาวนา ก็เป็น

เหมอืนกบัปุ่ มควบคุมความเยน็ของจติใจ ถา้ตอ้งการความเยน็มาก ใหไ้ดเ้ต็มรอ้ย ก็ตอ้ง

ภาวนาไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธ ิ เจริญปญัญา ถา้ทาํทานอย่างเดยีว ไมร่กัษาศีลหรือ

ภาวนา ก็จะไดค้วามเยน็นอ้ย ถา้รอ้นมากๆก็จะไมท่าํใหจ้ติใจร่มเยน็ได ้ ถา้ความทกุขไ์ม่

มากก็พอจะรบัไดใ้นระดบัของทาน ถา้รกัษาศีลดว้ยก็เท่ากบัปรบัปุ่ มใหสู้งขึ้น ปรบัความ

เยน็ใจใหม้มีากขึ้น ก็จะรบักบัความทกุขท์ีร่อ้นมากขึ้นได ้ถา้ปรบัปุ่ มไปทีสู่งสุดของความ
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เยน็ได ้ ก็จะรบักบัความทกุขร์อ้นต่างๆไดอ้ย่างเต็มทีเ่ลย ไมว่า่จะเป็นความทกุขท์ีเ่กดิ

จากความแก่เจ็บตายพลดัพรากจากกนั ถา้มภีาวนารบัรองไดว้า่จะไมท่กุขวุ์น่วายกบั

ความแก่เจ็บตายพลดัพรากจากกนัเลย เพราะใจจะเยน็อย่างเต็มทีจ่นความรุ่มรอ้นต่างๆ 

ไมส่ามารถทาํใหใ้จรอ้นขึ้นมาไดเ้ลย จงึไมค่วรทาํแต่ทานอย่างเดยีว รกัษาศีลอย่างเดยีว 

ตอ้งภาวนาดว้ย ตอ้งฝึกทาํจติใจใหส้งบ วธิีทีง่า่ยทีสุ่ด ก็คอืการสวดมนตด์ว้ยสต ิ สวด

บทไหนก็ไดไ้มส่าํคญั บทต่างๆเป็นอบุาย เป็นเครื่องมอืทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบ จะสวดยอด

พระกณัฑไ์ตรปิฎกก็ได ้ อติปิิโสก็ได ้ แผ่เมตตาก็ได ้ ธรรมจกัรฯก็ได ้ แลว้แต่จะจาํบท

ไหนไดก็้สวดบทนัน้ไป ไม่เปิดหนงัสอืดูไดจ้ะดกีวา่ เพราะจะไดไ้มต่อ้งเพง่ดูตวัอกัษร 

สวดบททีจ่าํได ้ 

ถา้จาํบทไหนไมไ่ดเ้ลย ก็สวดแต่พทุโธๆไปเรื่อยๆก็ได ้ พทุโธธมัโมสงัโฆไปเรื่อยๆก็ได ้

ขอ้สาํคญัอยู่ทีเ่วลาสวดไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ จะสวดบทไหนก็ได ้ สวดอะไรก็ได ้ แต่ตอ้ง

ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ คอือยู่กบับทสวดอย่างเดยีว ตอ้งมสีต ิตอ้งรูอ้ยู่ทกุขณะวา่ขณะน้ีกาํลงั

อยู่กบัการสวดมนต ์ หรือกาํลงัคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ถา้ปลอ่ยใหไ้ปคดิแลว้สวดไป

พรอ้มๆกนั สวดไปนานสกัเท่าไร ใจก็จะไมส่งบ เพราะใจยงัแกวง่ไปแกวง่มา กบัเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ถา้ไมอ่ยู่กบับทสวดมนต ์ก็จะไมน่ิ่งไมส่งบ ตอ้งจ่ออยู่กบับทสวดมนตอ์ย่างเดยีว 

สวดไปเรื่อยๆ แต่อย่าไปคดิไปคาดคะเน ว่าสวดแลว้จะไดผ้ลอย่างไรเมือ่ไหร่ อย่าไปคดิ

เป็นอนัขาด เพราะคดิแลว้ก็จะไมเ่ป็น ตอ้งไมค่ดิเรื่องอะไรท ัง้สิ้น อยู่กบับทสวดมนตไ์ป

เรื่อยๆ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมตวัเขา้สู่ความสงบ จะเป็นเหมอืนกบัตกหลมุ

ตกบ่อตกเหว วูบลงไป แลว้ก็น่ิงเบาสบาย มหศัจรรยใ์จ ถา้ลงลกึๆร่างกายจะหายไปจาก

ความรูส้กึ เหลอืแต่ความรู ้ เหลอืแต่ผูรู้อ้ยู่ตวัเดยีว ทีเ่รียกวา่สกัแต่ว่ารู ้ เป็นผลทีเ่กดิ

จากการสวดมนต ์ จากการบริกรรมพทุโธธมัโมสงัโฆ เมือ่จติรวมลงแลว้ จะพบกบั

ความสุขทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรย ์ ทีไ่มเ่คยพบมาก่อน ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่อีะไรอยู่

ในใจเลย ไมม่เีรื่องราววุน่วายต่างๆ ไม่มอีะไรท ัง้สิ้น เหมอืนกบัลอยอยู่ในอวกาศคน

เดยีว แสนจะสุขแสนจะสบาย แลว้จะเขา้ใจถงึคาํทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ไมม่ี

ความสุขอืน่ใดจะเหนือกวา่ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ความสงบใจน้ีแลเป็นสุดยอด

ของความสุข  
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เป็นเหตทุาํใหพ้ระพทุธเจา้สละความสุขทางโลกได ้ เพราะทรงไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ี

มาก่อนทีจ่ะออกบวช จนมคีวามเชื่อม ัน่วา่ ไมม่คีวามสุขอืน่ใดจะดเีท่ากบัความสุขน้ี จงึ

กลา้สละความสุขทางโลก ในฐานะของราชกมุาร มปีราสาท ๓ ฤดู มทีรพัย ์มลีาภ มยีศ 

มสีรรเสริญ มคีวามสุขทีไ่ดจ้ากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะทรงเหน็วา่เป็น

ความสุขทีม่คีวามทกุขค์วบคู่ไปดว้ย เทยีบกบัความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบใจไมไ่ด ้ เพราะ

ไมม่คีวามทกุขม์าเกี่ยวขอ้งเลย เป็นความสุขทีด่บัความทกุขไ์ด ้ ความสุขอย่างอืน่ดบั

ความทกุขไ์มไ่ด ้ เวลาไปเทีย่วก็มคีวามสุข พอกลบัมาบา้นพบวา่ขโมยไดข้ึ้นบา้น ขโมย

ขา้วของไป ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่วก็หายไป เกดิความเสยีใจ เสยีดายสมบตัขิา้ว

ของเงนิทองทีถู่กขโมยไป จงึควรสรา้งบญุและกศุลกนั บญุก็คอืการทาํทาน รกัษาศีล นัง่

สมาธิ กศุลก็คอืปญัญาความฉลาด เกดิจากการพนิิจพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ตาม

แนวทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณา ใหม้องวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นอนิจจงั

ทกุขงัอนัตตา ทกุสิง่ทกุอย่างไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นวตัถ ุ เป็นบคุคล ลว้นอยู่

ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ มคีวามไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั มี

เกดิมดีบั เหมอืนกบัเสยีงทีก่าํลงัไดย้นิอยู่น้ี ก็มกีารเกดิดบั เวลาพูดก็เกดิ พอหยุดพูด

เสยีงก็ดบัหายไป ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ ไมม่อีะไรจะอยู่กบัเราไป

ตลอด เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ไมส่ามารถใหค้วามสุขกบัเราไปไดต้ลอด เวลาอยู่เราก็สุข พอ

จากไปเราก็ทกุข ์ เสยีอกเสยีใจ เพราะไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้รงิ ไมม่อีะไรในโลกน้ีที่

เป็นสมบตัขิองเรา เป็นตวัเรา เป็นเพยีงสมมตุิเท่านัน้เอง  

เวลาไดร่้างกายน้ีมาก็สมมตุวิา่เป็นตวัเราเป็นของเรา แต่อยู่ไปสกัระยะหน่ึงก็ตอ้งตายไป 

กลบัไปสู่เจา้ของเดมิ ไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ไมไ่ดเ้ป็นของเราเป็นตวัเราอย่างแทจ้รงิ น่ีคอืสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้นิิจพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถา้เหน็แลว้จะไมห่ลงยดึตดิ ก็จะไมท่กุข ์

กบัอะไร เพราะความทกุขเ์กดิจากความหลงยดึตดิ เวลายดึตดิกบัอะไรก็จะตอ้งทกุขก์บั

สิง่นัน้ๆ แต่สิง่ใดทีไ่มย่ดึตดิ ก็จะไมท่กุขด์ว้ย เช่นคนอืน่หรือสิง่ของของคนอืน่ เราไม่

เดอืดรอ้นเวลาเป็นอะไรไป ถา้ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัเรา เราไมเ่ดอืดรอ้นไมท่กุขด์ว้ย แต่คนที่

เราเกี่ยวขอ้งดว้ย ทีเ่ราหลงยดึตดิวา่เป็นลูกเรา สามเีรา ภรรยาเรา เป็นพ่อเป็นแมเ่รา พอ

เป็นอะไรขึ้นมา เราก็ทกุขวุ์น่วายใจทนัท ี เพราะไมม่กีศุล ไมม่ปีญัญานัน่เอง ยงัหลงตดิ



50 
 

อยู่ในสมมตุิ หลงตดิวา่เป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นลูก เป็นสาม ี เป็นภรรยาของเรา แต่

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ ไมม่อีะไรเป็นเรา เป็นของเรา เป็น

สมมตุเิท่านัน้เอง เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟทีม่ารวมกบัธาตรูุค้อืใจ ก็ปรากฏเป็นสตัวเ์ป็น

บคุคลขึ้นมา เป็นคน เป็นสุนขั เป็นแมว เป็นนก ลว้นเป็นการรวมกนัของธาต ุ๔ ดนินํา้

ลมไฟและธาตรูุค้อืใจ แลว้ก็สมมตุวิา่เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นลูกกนั เป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั เป็น

สามเีป็นภรรยากนั หลงยดึตดิวา่มนัเป็นอย่างนัน้จริงๆ ท ัง้ๆทีเ่ป็นเหมอืนกบัการเลน่

ละคร พวกเราเป็นเหมอืนตวัละคร ทีถู่กสมมตุใิหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี สมมตุวิา่คน

นัน้คนน้ีเป็นพ่อเป็นแมข่องเรา เราก็หลงเชื่อเต็มทีเ่ลย เวลาเขาเป็นอะไรไป เราก็ทกุข ์

วุน่วายใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะไมเ่คยสรา้งกศุล ไมเ่คยเจริญปญัญา ไมเ่คย

พจิารณาวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้  

เหมอืนกบัเอาดนิมาปัน้ แลว้ก็สมมตุวิา่เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นลูก แต่ความจริงก็มาจากดนิ

เท่านัน้ ฉนัใดร่างกายของเราก็มาจากดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง เวลาตายไปก็กลบัไปสู่ดนินํา้

ลมไฟ ถา้คดิพจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้จะไมห่ลงยดึตดิ จะปลอ่ยวาง จะไมค่ดิวา่

เป็นตวัเราของเรา เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นลูกเรา สามเีรา ภรรยาเรา เป็นการเลน่ละครเท่า

นัน้เอง เป็นสมมตุ ิเมือ่รูอ้ย่างน้ีแลว้รบัรองไดว้า่ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัใครก็ตาม จะไม่

มปีญัหากบัเราอย่างแน่นอน ตายก็ตายไป เป็นอะไรก็เป็นไป เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิกบั

เขา เรายดึตดิอยู่อย่างเดยีวเท่านัน้ก็คอืบญุและกศุล ทีเ่ป็นสรณะทีพ่ึง่ของเราอย่าง

แทจ้รงิ ถา้มบีญุมกีศุลอยู่ในจติใจเตม็รอ้ยแลว้ รบัรองไดว้า่จะอยู่อย่างร่มเป็นสุขไป

ตลอดอนนัตกาล น่ีคอืฐานะของจติใจของพระพทุธเจา้และของพระอรหนัตสาวก ทีไ่ด ้

สรา้งบญุและกศุลจนเต็มเป่ียมในหวัใจ จงึไมม่คีวามทกุขเ์ลด็ลอดเขา้ไปในใจ ไมม่คีวาม

หลงทีจ่ะหลอกใหย้ดึตดิ ใหไ้ปเวยีนวา่ยตายเกดิในภพต่างๆไดอ้กีต่อไป น่ีคอือานุภาพ

ของบญุและกศุล ทีพ่วกเราไดม้าบาํเพญ็กนัอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ ถา้ทาํไปไม่

หยุดไมห่ย่อน รบัรองไดว้า่สกัวนัหน่ึงไมช่าตน้ีิหรือในชาตต่ิอๆไป ก็จะไดพ้บกบับรมสุข

ของพระนิพพาน พบกบัความสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างแน่นอน  
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จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน และพยายามปฏบิตัติามดว้ยความ

ขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยความกลา้หาญ ดว้ยความเขม้แขง็ ดว้ยความอดทน สกัวนัหน่ึงจะ

ไดไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดไ้ปถงึ ส่วนในปจัจบุนั

จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุขมากขึ้น มคีวามทกุขม์ปีญัหานอ้ยลงไปเรื่อยๆ เพราะเกดิจาก

อกศุลความไมฉ่ลาด ทีช่อบไปควา้เอาเรื่องต่างๆมาเป็นปญัหา หลงยดึตดิวา่เป็นของเรา 

ก็เกดิความหวงความห่วง เสยีดายอาลยัอาวรณ์ เวลาทีจ่ากเราไป ถา้มกีศุลแลว้จะไมย่ดึ

ตดิกบัสิง่ต่างๆ ถงึแมจ้ะตอ้งมอีะไรกรู็ว้า่เป็นของช ัว่คราวเท่านัน้ มไีวเ้พือ่ใชส้อยใหเ้กดิ

ประโยชน ์ เพือ่ใหไ้ดส้รา้งบญุสรา้งกศุลเท่านัน้เอง แต่จะไมย่ดึตดิเวลาเป็นอะไร จะจาก

ไปก็ปลอ่ยใหไ้ปโดยด ี ถา้ปลอ่ยวางไดจ้ะไมท่กุขไ์มเ่ครียดกบัอะไรท ัง้สิ้น จงึขอฝากเรื่อง

ของการทาํบญุสรา้งกศุลอย่างสมํา่เสมอน้ีไปปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขและความร่มเยน็

ของจติใจทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๑๙ 

มองตามความจรงิ 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีพวกเรามเีวลาวา่งจากภารกจิการงาน จงึมาวดัเพือ่มาสรา้งความดทีาํบญุทาํกศุล 

สรา้งสรณะทีพ่ึง่ทางใจ เพราะเราตอ้งเผชญิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีม่ที ัง้ดแีละไมด่ ีมที ัง้สุข

และทกุข ์ ถา้ไมส่รา้งสรณะทีพ่ึง่ทางใจไว ้ เวลาไปเจอความทกุขเ์จอสิง่ทีไ่มด่ ี จะไมม่ี

ภูมคุิม้กนั เหมอืนกบัร่างกายถา้ไมไ่ดฉี้ดยาป้องกนัโรคภยัต่างๆ เวลามเีชื้อโรคเขา้มาใน

ร่างกาย กจ็ะทาํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วยและถงึตายได ้ ถา้เป็นโรคภยัทีร่า้ยแรง ฉนัใดใจก็ตอ้งมี

ภูมคุิม้กนั มสีรณะทีพ่ึง่ทางใจ ก็คอืธรรมะ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รง

สอนใหท้าํด ีละบาป ชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยศรทัธาความเชื่อ จาคะการ

เสยีสละ ศีลไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ปญัญาความฉลาดรูท้นัโลก รูท้นัเหตกุารณ์ต่างๆ ถา้มี

ศรทัธาจาคะศีลปญัญา ก็จะมสีรณะมทีีพ่ึง่ ไวค้อยปกป้องรกัษาใจ ไมใ่หท้กุขวุ์น่วาย

เศรา้โศกเสยีใจ เราจงึตอ้งสรา้งศรทัธาความเชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สรา้ง

จาคะดว้ยการบริจาคสิง่ของต่างๆ ทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ ต ัง้อยู่ในศีลดว้ยการไมเ่บยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพ

สุรายาเมา สรา้งปญัญาดว้ยการฟงัธรรมของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ เมือ่มปีญัญาแลว้จะ

รูท้นักบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี จะไมถู่กหลอก เมือ่ไมถู่กหลอกก็จะไมเ่สยีใจ ทีเ่สยีใจกนัก็

เพราะถูกหลอก ไมใ่ช่ใครทีไ่หนทีห่ลอก กเิลสน้ีเองทีห่ลอกเรา คอืความหลง ความเหน็

ผดิเป็นชอบ เพราะเราไมม่องตามความจริง แต่มองตามความอยาก กเิลสชอบหลอกให ้

เราอยากไดอ้ย่างนัน้อย่างน้ี อยากใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี อยากใหค้นนัน้

คนน้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แต่ความอยากมกัจะไมต่รงกบัความจรงิเสมอไป จงึทาํให ้

เราผดิหวงัเสยีใจ ถา้ตรงกบัความจรงิก็ทาํใหห้ลงระเริง คดิวา่อยากจะไดอ้ะไรแลว้จะ

สมอยากเสมอไป ก็จะไมส่นใจทีจ่ะศึกษาธรรมะ ไมส่นใจทีจ่ะสรา้งความฉลาด เพือ่รูท้นั

ความจริงของโลกของชวีติ  
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เราจงึตอ้งมาวดักนัอยู่เรื่อยๆ ในวนัทีม่เีวลาวา่ง อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็ควรเขา้วดัสกั

ครัง้หน่ึง เพือ่จะไดเ้สริมศรทัธา ความเชื่อในพระพทุธเจา้วา่เป็นผูต้รสัรูจ้รงิเหน็จรงิ ได ้

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง เชื่อวา่จะช่วยใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ เชื่อในพระ

ธรรมคาํสอน เชื่อในพระอริยสงฆ ์ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีไ่ดห้ลดุพน้จากความทกุข ์

เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้ แลว้ก็ทาํหนา้ทีแ่ทนพระพทุธเจา้ นาํเอาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาส ัง่สอน พวกเราไดย้นิไดฟ้งัแลว้ แมจ้ะยงัไมไ่ดเ้หน็ยงัไมไ่ดพ้บกบัสิง่ที่

ท่านไดพ้บไดเ้หน็ไดรู้ม้า เราก็ควรเชื่อไวก่้อน เพราะจะไดป้ระโยชน ์ท่านไมห่ลอกลวงเรา 

สมมตุวิา่มคีนมาบอกเราวา่ มสีิง่ดีๆ อยู่มากมายในสถานทีห่น่ึง มเีพชรนิลจนิดา มเีงนิมี

ทอง ถา้ใครไปถงึสถานทีน่ ัน้ได ้ ก็จะสามารถเอาเพชรนิลจนิดา เอาเงนิเอาทอง มาเป็น

สมบตัขิองตนได ้ ถา้เชื่อเราก็จะมโีอกาสพสูิจนว์า่ สิง่ทีเ่ขาบอกเราจริงหรือไม ่ ถา้ไปถงึที่

น ัน่แลว้ไมเ่จออะไรเลย ก็แสดงวา่เขาหลอกเรา แต่ถา้ไปเจอเราก็จะไดก้าํไร ลกัษณะของ

ความเชื่อเป็นอย่างน้ี ตอ้งเชื่อก่อนถงึจะพสูิจนไ์ด ้ ถา้ไมเ่ชื่อก็จะไมไ่ดพ้สูิจน ์ ก็จะไมรู่ว้า่

จริงหรือไม ่ สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทีไ่ดท้รงบรรลถุงึ คอืการหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ การบรรลถุงึพระนิพพานทีเ่ป็นความสุขสุดยอด เป็นสิง่ทีเ่รายงัไมเ่หน็กบัตา ยงั

ไมไ่ดส้มัผสักบัใจ เป็นสิง่ทีเ่ราจะเชื่อก็ได ้ ไมเ่ชื่อก็ได ้ถา้ไมเ่ชื่อก็จะไมรู่ ้จะไมไ่ดเ้หน็ จะ

ไมไ่ดส้มัผสั เพราะจะไมท่าํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ถา้เชื่อก็จะมโีอกาส เพราะจะ

ปฏบิตัติาม  

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ถา้อยากจะไดส้ิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดม้าเป็นสมบตั ิ ตอ้งมจีาคะ

การเสยีสละ ตอ้งรูจ้กัให ้อย่าหวงอย่าตระหน่ีกบัสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ ทีเ่หลอืกนิ

เหลอืใช ้ ส่วนทีจ่าํเป็นก็ตอ้งเก็บเอาไวดู้แลรกัษาชวีติของเรา ส่วนทีเ่กนิความจาํเป็น

เหลอืเฟือ อย่าไปหวงอย่าไปเก็บเอาไว ้ ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร ใหเ้อามาบริจาคเสยี ให ้

ผูอ้ืน่สงเคราะหผู์อ้ืน่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ จะทาํใหห้ลดุพน้จากความตระหน่ีใจแคบ หลดุพน้

จากความห่วง ทีจ่ะผูม้ดัใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งไมย่ดึตดิกบัสมบตัขิา้ว

ของเงนิทองต่างๆ เป็นของช ัว่คราว ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เมือ่ตายไปก็เอาตดิตวัไปไมไ่ด ้

ช่วยดบัทกุขใ์หเ้ราไมไ่ด ้ ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ก็ไมช่่วย ในขณะทีต่ายก็ไมช่่วย ถา้เอามา

ทาํบญุเอามาบริจาคเอามาช่วยเหลอืคนอืน่ ก็จะทาํใหม้บีญุ มคีวามอิม่ มคีวามสุขมากขึ้น 
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จะทาํใหป้ฏบิตัไิดม้ากขึ้นอกี ไดร้กัษาศีลไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะมคีวามอิม่ความพอ 

ไมห่วิกระหายอยากไดส้ิง่ต่างๆ ถา้ไมบ่ริจาคไมเ่สยีสละ ยงัตระหน่ีหวงแหนอยู่ ก็จะหวิ

กระหายอยากไดส้ิง่ต่างๆเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะทาํใหต้อ้งไปหาสิง่ต่างๆมา ถา้หาดว้ยวธิีที่

สุจริตไมไ่ด ้ ก็หาดว้ยวธิีทจุรติ ทาํใหไ้มส่ามารถรกัษาศีลได ้ ตอ้งฉอ้โกง ลกัขโมย 

ประพฤตผิดิประเวณี ตอ้งฆ่า เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ เพราะไมม่จีาคะการเสยีสละ

การให ้มแีต่ความหวิความอยากตลอดเวลา ต่างกบัจติทีม่จีาคะ ทีม่คีวามหวิความอยาก

นอ้ยลง มคีวามอิม่ความพอมากขึ้น ไมต่อ้งไปตะเกยีกตะกายดิ้นรนหาสิง่ต่างๆ ดว้ยวธิี

ทีม่ชิอบทีท่จุรติ ทาํใหร้กัษาศีลความดงีามไวไ้ด ้ 

เวลาไมท่าํผดิศีลผดิธรรม จะมคีวามอบอุ่นใจสบายใจ ไมก่งัวลวา่จะถูกจบัไปเขา้คุกเขา้

ตะราง ถูกประณามด่าวา่ ถูกลงโทษ เพราะไมไ่ดท้าํอะไรเสยีหาย ไมไ่ดท้าํบาปทาํกรรม 

ทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบมคีวามสุขมากขึ้น ทีเ่ป็นเกราะเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของจติใจใน

ระดบัหน่ึง เมือ่ตายไปถา้ยงัไมบ่รรลถุงึพระนิพพาน ก็จะไดไ้ปสู่สุคต ิ ไมต่อ้งไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน ไปตกนรก ไปเกดิในอบาย เพราะมศีีล ๕ ปกป้องไว ้ ใหไ้ปเกดิในสคุติ ภพ

ของมนุษยข์องเทพของพรหมของพระอริยเจา้ จะไดก้ลบัมาสรา้งบญุสรา้งกศุลอกี จน

บรรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นพระพทุธเจา้ไปในทีสุ่ด น่ีคอือานิสงสข์องการรกัษาศีล ในขณะ

ทีอ่ยู่ก็มคีวามอบอุ่นใจ ในขณะทีไ่ปก็ไปสู่สุคต ิมแีต่ไดก้บัไดอ้ย่างเดยีว คนทีไ่มร่กัษาศีล

จะคดิวา่เสยีเปรียบขาดทนุ เป็นคนทีโ่ง ่ เพราะมองไมเ่หน็สิง่ทีไ่ด ้ เมือ่อยากจะไดท้รพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทองบคุคลต่างๆ ถา้ตอ้งรกัษาศีล ก็อาจจะไมไ่ด ้ ก็จะคดิวา่เสยีเปรียบ 

ถา้ไมร่กัษาศีลก็จะได ้แต่ไมเ่หน็ส่วนทีต่อ้งเสยีไป ซึง่มคุีณค่ายิง่กวา่สิง่ทีไ่ดม้า สิง่ทีไ่ดม้า

ไมม่คุีณค่าอะไร เพราะเป็นวตัถ ุ ไมคุ่ม้ครองจติใจไมใ่หไ้ปสู่ทีต่ ํา่ได ้ ถา้ไปทาํผดิศีลผดิ

ธรรมไปทาํบาปทาํกรรม ตายไปก็จะไมม่ศีีลคอยปกป้องคุม้ครองไมใ่หไ้ปเกดิในอบาย 

เป็นสิง่ทีไ่มเ่หน็กนั เพราะความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหไ้มเ่หน็วา่ศีลเป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง 

เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของใจ เหมอืนกบัจาคะการเสยีสละ ถงึแมจ้ะเสยีสิง่ของต่างๆไป เสยี

คนนัน้คนน้ีไป แต่เรากลบัไดค้วามอิม่เอบิใจความสุขใจความม ัน่ใจ เป็นสิง่ทีเ่รามองไม่

เหน็กนั ใจเป็นสิง่ทีล่ะเอยีด มองไมเ่หน็ดว้ยตาเน้ือ ตอ้งเหน็ดว้ยตาใน คือธรรมจกัษุ ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดส้รา้งขึ้นมา ทาํใหเ้หน็ใจและสิง่ทีม่คีวาม
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จาํเป็นต่อใจ ก็คอืบญุและกศุลน้ีเอง ทีท่รงสอนใหเ้ราทาํกนั ใหเ้ราบริจาค ใหเ้ราเสยีสละ 

ใหม้จีาคะ ใหม้ศีีลความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ใหม้ปีญัญา  

ถา้มปีญัญาแลว้ จะเหน็สิง่ต่างๆตามความเป็นจริง ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะไมเ่หน็ เป็นเหมอืน

คนทีอ่ยู่ในทีม่ดืหรือหลบัตา จะไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆได ้ ถา้เดนิไปทาํอะไรก็จะทาํ

แบบผดิๆถูกๆ จะเดนิไปเตะสิง่นัน้สิง่น้ี ชนสิง่นัน้ชนสิง่น้ี ทีจ่ะสรา้งความทกุขค์วาม

เจ็บปวด ถา้มแีสงสวา่งหรือลมืตาขึ้น เวลาทาํอะไรก็จะเหน็ไดช้ดัเจน ก็จะไมท่าํผดิพลาด 

ไมไ่ปชนไมไ่ปเตะสิง่ต่างๆ ทีจ่ะทาํใหเ้จ็บปวด ฉนัใดถา้ใจมแีสงสวา่งแห่งธรรมจาก

พระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหพ้จิารณาอยู่เสมอวา่ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา 

ลว่งพน้ความแก่ไปไมไ่ด ้ มคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจ็บไขไ้ดป่้วย

ไปไมไ่ด ้ มคีวามตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ ตอ้งพลดัพรากจากของรกั

ของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวงไปเป็นธรรมดา ชา้หรือเร็ว ตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน ถา้

สอนใจอยู่ตลอดเวลา จะไดเ้ตรียมรบักบัเหตกุารณ์ จะไดไ้มห่ลง ไมเ่สยีใจ เวลาเกดิ

ความแก่ขึ้นมา เกดิความเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมา เกดิความตายขึ้นมา กบัตวัเราก็ด ีกบัผูอ้ืน่

ก็ด ี จะรบัความจริงได ้ จะไมเ่ดอืดรอ้นไมวุ่น่วาย ถา้ไมเ่ตอืนใจไมส่อนใจเลย จะถูก

ความหลงเสี้ยมสอนใหอ้ยากอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ไม่

อยากพลดัพรากจากกนั พอเกดิความแก่ความเจ็บความตาย เกดิการพลดัพรากจากกนั

ขึ้นมา ก็จะรบัไมไ่ด ้จะตกใจ เสยีใจ ถา้มพีระธรรมคาํสอนเราจะไมวุ่น่วายใจ เพราะเป็น

เรื่องธรรมดา เกดิขึ้นกบัทกุๆคน เกดิแก่เจ็บตาย พลดัพรากจากกนั ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆ

แลว้ เวลามใีครเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลามใีครตายไป เราจะไมวุ่น่วาย ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ จะ

ถอืเป็นเรื่องธรรมดา  

และทรงสอนใหพ้จิารณาวา่ สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน ไมว่า่จะทาํกรรมอนัใดไว ้

ดหีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ ถา้ตอ้งตายไปก่อนเวลาทีค่วร ก็เป็นเพราะ

วบิากกรรม ทาํบญุมาเพยีงเท่าน้ีก็อยู่ไดเ้พยีงเท่าน้ี จะใหอ้ยู่เกนิบญุทีท่าํไวไ้มไ่ด ้

เหมอืนกบัเตมินํา้มนัรถครึ่งถงัก็จะไปไดไ้มไ่กลเท่ากบัเตมิเต็มถงั คนเราก็เช่นเดยีวกนั มี

ความแตกต่างกนั มอีายุส ัน้ยาวต่างกนั มโีรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีนต่างกนั มอีาการ ๓๒ 
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ไมเ่ท่ากนั เพราะทาํบญุกรรมมาต่างกนั ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติไดม้ากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ละไดม้ากอายุก็ยนืยาวนาน โรคภยัไขเ้จ็บไมเ่บยีดเบยีนมาก มอีาการ ๓๒ 

ครบถว้นบริบูรณ์ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราพจิารณาอยู่เสมอ เวลามอีะไรเกดิ

ขึ้นกบัตวัเราก็ด ีกบัคนทีเ่รารกัก็ด ีจะไดท้าํใจได ้ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เพราะไมไ่ดท้าํอะไร

ใหด้ขีึ้น ไมไ่ดท้าํใหค้นทีต่ายไปแลว้ฟ้ืนขึ้นมา ไมไ่ดท้าํใหเ้ราสบายใจ แต่จะทาํใหจ้ติของ

เราวา้วุน่ขุน่มวั กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัไปเปลา่ๆ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร จงึตอ้งดูแลรกัษา

ใจเป็นหลกั คนอืน่เราก็ดูแลไปดว้ย แต่ตอ้งไมล่มืมองใจของเรา บางทเีราห่วงคนอืน่มาก

จนลมืใจของเราไป ห่วงจนกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั อย่างน้ีไมถู่ก เป็นการสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัตนเอง เป็นอกศุล เป็นความไมฉ่ลาด คนทีฉ่ลาดจะตอ้งรูจ้กัรกัษาใจของตนดว้ย 

ในขณะทีดู่แลรกัษาผูอ้ืน่ ช่วยอะไรไดก้็ช่วยไป ช่วยไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยไปตามบญุตาม

กรรม จะมาเศรา้โศกเสยีใจก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร น่ีคอืปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน

ใหเ้จริญอยู่เรื่อยๆ จะไดไ้มล่มื ถา้ยงัคดิอยากจะอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไม่

อยากตายอยู่ แสดงวา่ยงัไมม่ปีญัญา ยงัไมไ่ดพ้จิารณาตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ลอง

ถามตวัเราวา่ พรอ้มทีจ่ะเจอกบัความแก่หรือไม ่ พรอ้มทีจ่ะเจอกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย

หรือไม ่พรอ้มทีจ่ะเจอกบัความตายหรือไม ่ถา้ยงัไมพ่รอ้มแสดงวา่ยงัสอนใจไมม่ากพอ  

ตอ้งคอยเตอืนเราอยู่เรื่อยๆ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ใหเ้ตอืนตนอยู่เรื่อยๆ

วา่ เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ตอ้งเตอืนอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออกเลย หายใจเขา้ก็ตอ้งเตอืนวา่

เดีย๋วก็ตอ้งตายแลว้ หายใจออกก็ตอ้งเตอืนวา่เดีย๋วก็ตอ้งตายแลว้ ถา้เตอืนอยู่เรื่อยๆ

แลว้ จะมสีรณะ มทีีพ่ึง่ จะไมห่ว ัน่ไหวกบัความเป็นความตาย กบัการพลดัพรากจากกนั 

เพราะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา ไปเศรา้โศกเสยีใจ ไปหวาดกลวั ก็เหมอืนกบัทบุตตีวัเอง 

ทาํไมตอ้งทบุตตีวัเราเองกบัเหตกุารณ์ทีเ่รายบัย ัง้ไมไ่ด ้ เช่นฝนตกแดดออก เวลาทีไ่ม่

ตอ้งการใหฝ้นตกแดดออก ก็มาทบุตตีวัเรา ก็หา้มฝนหา้มแดดไมไ่ด ้ ฉนัใดเวลาทีไ่ม่

ตอ้งการความแก่ความเจ็บความตาย กม็าทาํใจของเราใหท้กุขใ์หวุ้น่วาย ดว้ยความ

หวาดกลวัวติกกงัวล ก็ไปหา้มความแก่ความเจ็บความตาย หา้มการพลดัพรากจากกนั

ไมไ่ด ้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะเกดิขึ้น ก็ตอ้งเกดิ ไมว่า่กบัใครท ัง้นัน้ เพราะความหวาดกลวัวติก

กงัวล ไมไ่ดเ้ป็นวธิีรกัษาใจใหเ้ป็นปกตสุิข แต่การสอนใจเพือ่ใหร้บัความจรงิ วา่ตอ้งแก่
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ตอ้งเจ็บตอ้งตายตอ้งพลดัพรากจากกนัต่างหาก ทีจ่ะทาํใหอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมว่า่

อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม จะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจไดเ้ลย เพราะมสีรณะมทีีพ่ึง่ มเีกราะ

คุม้กนั คอืพระธรรมคาํสอนและการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรให ้

ความสนใจมากๆ คอืการสรา้งสรณะสรา้งทีพ่ึง่ใหก้บัใจ มากกวา่การแสวงหาสิง่ต่างๆใน

โลกน้ี เพราะไมใ่ช่ทีพ่ึง่ของใจ ไมไ่ดท้าํใหใ้จม ัน่คง ใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้มแีต่บญุ

กศุล มแีต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน

เท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ 

เราจงึควรสรา้งบญุสรา้งกศุลอยู่เสมอ ไม่วา่จะอยู่ในวดัหรืออยู่นอกวดั ไมจ่าํเป็นตอ้ง

บริจาคใหก้บัวดัอย่างเดยีว บริจาคใหโ้รงเรียนก็ได ้ ใหโ้รงพยาบาลก็ได ้ ใหม้ลูนิธิทีท่าํ

สาธารณประโยชนก์็ได ้ เช่นมลูนิธิทีบ่ริจาคโลงใหศ้พไรญ้าต ิ ช่วยเหลอืคนทีเ่ดอืดรอ้น 

รกัษาศีลในวดัก็ได ้ รกัษานอกวดัก็ได ้ เพราะศีลอยู่กบักายวาจาใจของเรา เวลาจะพูดจะ

ทาํอะไร ใหม้สีตดูิวา่จะพูดจะทาํผดิศีลหรือไม ่ ถา้จะไปเสพสุรายาเมาก็ตอ้งยบัย ัง้ ถา้จะ

พูดโกหกก็ตอ้งหยุดพูด ถา้จะไปเอาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองของผูอ้ืน่ โดยทีเ่ขาไม่

อนุญาต ก็ตอ้งยบัย ัง้ ถา้มสีตจิะรูว้า่จะพูดจะทาํผดิศีลหรือไม ่ ส่วนปญัญาเราก็เจริญได ้

ตลอดเวลา ไม่วา่จะฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระก็ด ี ฟงัเทศนฟ์งัธรรมในใจของเราก็ด ี

เพราะเราก็สามารถแสดงธรรมสอนเราได ้ เช่นธรรมทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี เราก็เอาไป

สอนเราอยู่เรื่อยๆ พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย การพลดัพรากจากกนัอยู่เรื่อยๆ 

เวลาทีไ่มต่อ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็มาคดิเรื่องธรรมะกนั พยายามคดิอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมค่ิดก็

จะลมื พอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะลมืธรรมะไป ก็จะเป็นคนโง ่ ไมรู่ท้นัโลก จะหลงกบั

โลก จะไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไมอ่ยากตาย  

ถา้คอยสอนคอยเทศนอ์ยู่เรื่อยๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพราก

จากกนั วา่สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน ทาํกรรมดกี็จะไดร้บัผลด ี ทาํกรรมชัว่กจ็ะ

ไดร้บัผลชัว่ ถา้สอนใจอย่างน้ีแลว้ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น จะสามารถนาํเอาธรรมะมาใชก้บั

เหตกุารณ์ต่างๆได ้ เวลาแก่ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาตายก็รูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา ตายเร็ว

ตายชา้ก็เป็นเรื่องของบญุของกรรม จะไมห่ว ัน่ไหว ไมท่กุข ์ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ มสีรณะมี
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ทีพ่ึง่ของใจอยู่ตลอดเวลา จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข อยู่ก็สุขตายก็สุข น่ีคอือานิสงส์

ของการมาวดั ของการไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน ของการปฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอน จะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง จงึควรใฝ่บญุใฝ่กศุล ศึกษาฟงัธรรมอยู่

เรื่อยๆ แลว้นาํไปปฏบิตั ิจะไดม้แีต่ความสุขความเจริญ จงึขอฝากเรื่องการทาํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล เรื่องศรทัธาความเชื่อ เรื่องจาคะ เรื่องศีล เรื่องปญัญา ใหน้าํเอาไปปฏบิตั ิเพือ่

ประโยชนสุ์ข เป็นสรณะของใจต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๒๐ 

ที่เติมบญุเติมบาป 
๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีพวกเราไดม้าปฏบิตัภิารกจิ มาสรา้งบญุสรา้งกศุล ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน เพือ่ประโยชนสุ์ขของใจของพวกเรา และของผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ เพราะไมม่อีะไรที่

จะสาํคญัยิง่กวา่ใจ ถา้ใจออกจากร่างกายไปแลว้ ร่างกายก็เป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืน 

จะพูดกบัร่างกายกจ็ะไมรู่เ้รื่อง ไมส่ามารถตอบคาํถามของเราได ้ เพราะไมใ่ช่ตวัทีร่บัรู ้ ที่

คดิ ทีส่ ัง่ใหร่้างกายพูดทาํอะไรต่างๆ ใจต่างหากเป็นผูร้บัรู ้ ผูค้ดิ ผูส้ ัง่ ถา้ไมม่ใีจอยู่กบั

ร่างกายแลว้ การรบัรูก้็หมดไป สนทนากนัไมไ่ด ้พอใจออกจากร่างกายไป ก็เรียกวา่ดวง

วิญญาณ พอเขา้ไปอยู่ในทอ้งแมก่็เรียกวา่ปฏิสนธิวิญญาณ พอเป็นมนุษยเ์ป็นสตัวก์็

เรียกวา่ใจ ใจมนุษย ์ ใจสตัว ์ ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เมือ่ร่างกายไมส่ามารถอยู่ต่อไป

ได ้ ใจก็ตอ้งยา้ยออกไป เหมอืนกบัการยา้ยบา้น เมือ่ไมส่ามารถอยู่ไดเ้พราะชาํรุดทรุด

โทรม อยู่ไปก็จะเป็นภยั ก็ตอ้งยา้ยไปอยู่บา้นใหม ่ถา้มทีรพัยม์เีงนิมาก ก็จะไดบ้า้นใหม่

ทีด่กีวา่เก่า ถา้มเีงนินอ้ยก็จะไดบ้า้นทีแ่ย่กวา่เก่า ฉนัใดใจเมือ่ตอ้งออกจากร่างกายไป ก็

จะไปหาร่างใหม ่ จะดหีรือเลวกวา่เก่า ก็ขึ้นอยู่กบับญุกศุลและบาปกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ถา้

ทาํบญุกศุลมากกวา่ทาํบาปกรรมกจ็ะไปเกดิในสคุติ เป็นมนุษย ์เป็นเทพ เป็นพรหม เป็น

พระอริยเจา้ ถา้ทาํบาปทาํกรรมมากกวา่ทาํบญุก็จะไปเกดิในอบาย เป็นเปรต เป็นผ ี เป็น

เดรจัฉานไปตกนรก เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ จะเหน็สิง่เหลา่น้ีได ้ตอ้งมจีติใจ

ทีส่งบ มปีญัญาทีจ่ะแยกแยะสิง่ทีป่รากฏอยู่ในใจได ้ถา้ไมม่คีวามสงบไมม่ปีญัญา จะไม่

สามารถเขา้ถงึตวัจติได ้ จะหลงคดิวา่จติคอืร่างกายอย่างทีพ่วกเราหลงกนัอยู่ คดิวา่

ร่างกายเป็นตวัเราของเรา เวลาคดิจะพูดจะทาํอะไร ก็คดิวา่ร่างกายเป็นตวัคดิ แต่ความ

จริงแลว้ร่างกายเป็นเพยีงบา่ว เป็นผูร้บัใชใ้จ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจคดิแลว้ก็ส ัง่ไป

ทีก่าย จะพูดจะทาํอะไร ตอ้งคดิก่อนถงึจะพูดถงึจะทาํได ้ 
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ใจจงึเป็นตวัทีส่าํคญัทีสุ่ด เป็นผูท้าํบญุทาํกรรมและเป็นผูร้บัผล นรกก็ด ีสวรรคก์็ด ีภพ

ชาตต่ิางๆก็ด ี ลว้นมใีจผูส้รา้งขึ้นมา อย่างพวกเราชาตน้ีิไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ เพราะใจได ้

สรา้งบญุไดส้รา้งเหตปุจัจยัทีท่าํใหไ้ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ อย่างนอ้ยก็ตอ้งเคยรกัษาศีล ๕ 

มา เคยละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤติ

ผดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ละเวน้จาก

อบายมขุต่างๆ เช่นการพนนั เทีย่วกลางคืนเป็นตน้ จงึทาํใหไ้ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ มอีายุ

ส ัน้บา้ง ยาวบา้ง ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีไ่ดท้าํมา เหมอืนกบัเตมินํา้มนัรถ ถา้เตมินอ้ยก็วิง่

ไปไดไ้มไ่กล ถา้เตมิมากก็วิง่ไปไดไ้กล ถา้เตมิบญุมานอ้ยอายุจะไมย่นื จะตอ้งตายไป

ก่อนคนอืน่ เหมอืนกบัเพือ่นๆทีไ่ดต้ายไป เพราะไดท้าํบญุมาเพยีงเท่าน้ี เมือ่หมดบญุ

แลว้ก็ตอ้งไปหาทีอ่ยู่ใหม ่ พวกเราก็เช่นเดยีวกนั สกัวนัหน่ึงเมือ่หมดบญุแลว้ ก็ตอ้งจาก

โลกน้ีไป ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ จงึควรรีบทาํบญุใหม้ากๆ ทาํบาปใหน้อ้ยๆ หรือไมท่าํเลย 

จะไดไ้ปเกดิทีด่แีละอยู่ไดน้านๆ ถา้เกดิเป็นมนุษยก์็จะมอีายุยนืยาวนาน มสุีขภาพ

สมบูรณ์แขง็แรง มอีาการ ๓๒ ครบถว้นบริบูรณ์ ไมพ่กิลพกิาร จะเชื่อหรือไมก่็ตาม ผล

จะตอ้งเป็นตามเหตคุอืการกระทาํอย่างแน่นอน เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร จะเชือ่

หรือไมว่า่รบัประทานแลว้จะอิม่ ถา้รบัประทานแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งอิม่จนได ้ เพราะการ

กระทาํและผลไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความเชื่อหรือไมเ่ชื่อ ขึ้นอยู่กบัการกระทาํเท่านัน้ ไมเ่ชื่อ

นรก ไมเ่ชื่อสวรรค ์ไมเ่ชื่อเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ยงัทาํกรรมอยู่ ก็ยงัตอ้งไปเวยีนวา่ย

ตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่  

ถา้ไมอ่ยากจะเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ก็ตอ้งชาํระความโลภความโกรธความหลงให ้

หมดสิ้นไปจากใจ ใหส้ะอาดบริสุทธิ์เหมอืนใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย 

เพราะใจก็เป็นเหมอืนรถยนต ์ ถา้ยงัเตมินํา้มนัอยู่เรื่อยๆ รถก็จะมเีชื้อเพลงิใหว้ิง่ไปไหน

มาไหนได ้ ถา้หยุดเตมินํา้มนั พอเชื้อเพลงิหมด ก็วิง่ไปไหนไมไ่ด ้ ใจก็เป็นอย่างนัน้

เหมอืนกนั ถา้หยุดเตมิเชื้อของภพชาต ิ ดว้ยการตดัความโลภความโกรธความหลงให ้

หมดไป ใจก็จะไมไ่ปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป จะอยู่ในพระนิพพาน ทีอ่ิม่ทีพ่อทีม่ ี

ความสุขอย่างยิง่ ไมจ่าํเป็นตอ้งไปหาความสุขจากอะไรอกีต่อไป เพราะความสุขต่างๆที่

พวกเราหากนั เป็นความสุขทีค่ลกุเคลา้ไปดว้ยความทกุข ์ ไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจมี
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ความสุข พอจากไปก็เสยีอกเสยีใจ เวลาเกดิก็ดอีกดใีจ พอตายไปก็เสยีอกเสยีใจ รอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี มคีวามทกุขค์วบคู่อยู่ดว้ยเสมอ ถา้ไมต่อ้งการ

ความทกุข ์ ก็ตอ้งไมเ่กดิ เพราะทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ ถา้เกดิแลว้ ต่อใหอ้ยู่ในภพดี

ขนาดไหนก็ตาม ก็จะมคีวามเสือ่มมกีารหมดไปตามมา เกดิเป็นพรหมถงึแมจ้ะมอีายุ

ยาวนานเป็นหมืน่ปีก็ตาม เมือ่หมดบญุหมดอายุขยั จติก็ตอ้งเสือ่มลงสู่ภพทีต่ ํา่กวา่

ตามลาํดบั จากพรหมก็มาเป็นเทพ จากเทพก็กลบัมาเป็นมนุษย ์ ถา้ไมร่ะวงัไปทาํบาปทาํ

กรรม ก็ตอ้งขยบัตํา่ลงไปอกี ไปเป็นเดรจัฉานบา้ง ไปตกนรกบา้ง จนกวา่จะหมดกรรม

ถงึจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี  

น่ีคอืเรื่องของใจทีพ่วกเราไมรู่ก้นั ไมรู่ว้า่เราน้ีแลคอืใจ ไปคดิวา่เราคอืร่างกาย เพราะใจ

เป็นสิง่ทีม่องไมเ่หน็กนั เหมอืนกบัคลืน่วทิยุโทรศพัท ์ ทีเ่ขา้มาในเครื่องมอืถอื ทีเ่รามอง

ไมเ่หน็ แต่เรารูว้า่มคีลืน่เขา้มาแลว้เพราะมเีสยีงดงั เมือ่เรากดปุ่ มรบัก็มเีสยีงพูดออกมา

จากเครื่อง แสดงวา่มคีลืน่วทิยุเขา้ไปในเครื่องแลว้ ใจของเราก็เป็นเหมอืนกบัคลืน่วทิยุที่

เขา้มาในร่างกาย ทาํใหพู้ดไดท้าํอะไรได ้ รบัรูเ้รื่องราวต่างๆได ้ แต่พอใจออกจากร่างกาย

ไปแลว้ ก็กลายเป็นคนตายไป ไปพูดดว้ยก็จะไมรู่เ้รื่อง เอาเขม็ไปทิม่ไปแทงกจ็ะไมส่ะดุง้

ไมผ่วา เอาไปผ่าไปตดัไปเผา ก็จะไมม่ปีฏกิริิยา เพราะผูรู้ค้อืใจไมไ่ดอ้ยู่ในร่างกายแลว้ 

ใจของพวกเราเป็นอย่างน้ี ดงันัน้ถา้จะถามวา่ดวงวญิญาณมจีริงหรือไม ่ก็ตอบไดว้า่มจีริง 

ใจเมือ่ออกจากร่างกายก็เป็นดวงวญิญาณ ถา้ถามวา่มกีารเวยีนวา่ยตายเกดิหรือไม ่ ก็

ตอบวา่ม ี เพราะใจเป็นผูไ้ปเกดิใหม ่ แลว้แต่จะไปเกดิเป็นอะไร อาจจะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิ

เป็นมนุษยท์นัท ี อาจจะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉานก่อน เป็นนกเป็นปลาเป็นแมวเป็นสุนขั

ก่อน หรือไปตกนรกไปเกดิเป็นเปรตเป็นผก่ีอน ถา้เป็นเปรตก็เป็นพวกทีเ่ราทาํบญุอทุศิ

ส่วนบญุส่วนกศุลไปให ้ ถา้เป็นอย่างอืน่บญุอทุศิก็ไปไมถ่งึ เพราะไมม่ฐีานะทีจ่ะรบับญุ

อทุศิได ้ มพีวกเปรตเพยีงพวกเดยีวทีจ่ะรบับญุอทุศิได ้ เพือ่จะไดไ้ปเกดิใหม ่ ไปเป็น

มนุษยเ์ป็นเทพ แต่ช่วงทีเ่ป็นเปรตเป็นช่วงทีข่าดบญุ เหมอืนกบัรถทีน่ํา้มนัหมดกลางทาง 

ถา้เตมินํา้มนัใหห้น่อยพอใหว้ิง่ไปถงึปัม๊ได ้ ก็จะเตมินํา้มนัเองได ้ น่ีคอืฐานะของเปรต 

เป็นพวกเดยีวทีจ่ะรบับญุอทุศิได ้ ถา้ไปเกดิเป็นมนุษยก์็ไมม่คีวามจาํเป็นกบับญุอทุศิ 

เพราะไปถงึปัม๊แลว้  
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ภพของมนุษยจ์งึเป็นเหมอืนปัม๊นํา้มนั เป็นทีเ่ราสามารถเตมิบญุก็ไดห้รือเตมิบาปก็ได ้ มี

ภพเดยีวในสงัสารวฏัที่เติมบญุเติมบาปได ้ คอืภพของมนุษย ์ ถา้เป็นภพของเทวดาของ

พรหมก็เป็นทีไ่ปเสวยบญุ ไปรบัผลของบญุ มแีต่ความสุขความสบาย ถา้เป็นเดรจัฉาน

เป็นเปรตเป็นผเีป็นนรกก็เป็นทีใ่ชก้รรม ทาํบญุไมไ่ด ้ เช่นเกดิเป็นสุนขั อยากจะทาํบญุ

วนัน้ีก็ทาํไมไ่ด ้ ไปตกนรกก็เช่นเดยีวกนั ก็เหมอืนกบัตดิอยู่ในคุกในตะราง จะมาทาํบญุ

ก็มาไมไ่ด ้ ตอ้งรอใหพ้น้โทษก่อน มภีพของมนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะทาํบญุก็ไดท้าํบาปกไ็ด ้

อทุศิบญุใหผู้อ้ืน่ก็ได ้ เมือ่ไดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ จงึควรรีบตกัตวง อย่าปลอ่ยใหเ้วลา

ผ่านไปกบัเรื่องไรส้าระ เช่นการหาเงนิทอง หาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

เพราะไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีจ่รีงัถาวรทีย่ ัง่ยนื ไมไ่ดช่้วยใจเมือ่ตอ้งเดนิทางไปสู่ภพหนา้ 

ไมไ่ดเ้ป็นเสบยีง ไม่ไดเ้ป็นบญุเป็นกศุล ถา้มวัแต่เสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง จากการ

เทีย่วจากการดืม่จากการรบัประทาน พอตายไป จะไมม่อีะไรตดิเน้ือตดิตวัตดิใจไป มแีต่

ความหวิความกระหายความอยาก ถา้ทาํบาปทาํกรรมก็ตอ้งไปเป็นเปรตบา้ง ไปตกนรก

บา้ง ถา้พยายามสะสมบญุกศุลอยู่เรื่อยๆ มเีงนิทองเหลอืกนิเหลอืใช ้ก็เอามาทาํบญุ เอา

มาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ รบัรองไดว้า่จะไดก้าํไร จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีด่กีวา่เดมิ ฉลาด

กวา่เดมิ มรูีปร่างหนา้ตาดกีวา่เดมิ รวยกวา่เดมิ จะไดท้าํบญุทาํกศุลมากขึ้นไปเรื่อยๆ จน

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้ไปในทีสุ่ด ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา 

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ทาํจติใจใหส้งบ เจรญิ

ปญัญาใหรู้ท้นักเิลส รูท้นัความหลง  

ถา้มปีญัญาแลว้จะไมห่ลงกบัเรื่องไรส้าระต่างๆ เพราะรูว้า่ตอ้งเดนิทางไปอกีไกล ตอ้ง

อาศยับญุกศุล เหมอืนกบัคนขบัรถทีรู่ว้า่ ยงัตอ้งเดนิทางดว้ยรถยนตอ์ยู่ ก็ตอ้งดูแล

รกัษารถยนตใ์หด้ ี คอยเตมินํา้มนัเตมินํา้เตมิลม ซ่อมบาํรุงอยู่เสมอ เพราะถา้ไมท่าํแลว้

รถก็จะเสยี ไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้ ใจของพวกเราก็เป็นเหมอืนรถยนตท์ีก่าํลงั

เดนิทางไปสู่ความพน้ทกุข ์ สู่ความสุขสุดยอด ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตไ์ดไ้ปถงึกนั 

แลว้จงึมาสอนพวกเรา ปรากฏเป็นพระพทุธศาสนาไวเ้ป็นทีพ่ึง่ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้พระ

อรหนัตก์็จะไมม่พีระพทุธศาสนา เราก็จะไมรู่เ้รื่องของใจ ไมรู่เ้รื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ รู ้

อย่างเดยีววา่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งตายไป ตายแลว้ก็จบ ไมม่กีารเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่ี
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สวรรคห์รือนรก เพราะมองไมเ่หน็ เหมอืนคนทีห่ลบัตาหรือคนตาบอด ก็จะไมเ่หน็อะไร 

ต่อใหม้ใีครบอกวา่มอีะไรอยู่ตรงไหน ก็จะมองไมเ่หน็ จะเชื่อหรือไมก่็มองไมเ่หน็

เหมอืนกนั ถา้เชื่อจะมโีอกาสไดเ้หน็ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราทาํกนั 

เป็นวธิีทีจ่ะทาํใหต้าในคอืใจของเราสวา่งขึ้นมา ทาํใหเ้หน็ใจของเรา เหน็การเวยีนวา่ยตาย

เกดิของใจ เหน็นรกเหน็สวรรค ์เพราะนรกและสวรรคไ์มเ่ป็นสถานที ่แต่เป็นสภาพจติใจ 

ถา้ใจสงบมคีวามสุข ในขณะนัน้ใจก็ขึ้นสวรรค ์ ถา้มคีวามรุ่มรอ้นมคีวามทกุข ์ ใจก็ตก

นรก ถา้มแีต่ความหวิความกระหาย ใจก็เป็นเปรต ถา้มแีต่ความหวาดกลวักบัเรื่องต่างๆ

อย่างไมม่เีหตมุผีล ใจก็เป็นอสุรกาย ถา้มแีต่ความสุข ใจก็เป็นเทพ ถา้สงบน่ิงไมค่ดิไม่

ปรุงเรื่องอะไร ใจก็เป็นพรหม ถา้ปลอ่ยวางไดป้ลงไดต้ดัไดไ้มย่ดึไมต่ดิ ใจก็เป็นพระอริย

เจา้ ตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป เรื่องของใจเป็นอย่างน้ี นรกสวรรคไ์มเ่ป็นสถานที ่ต่อใหไ้ป

หาท ัว่ท ัง้จกัรวาล ก็จะหาไมเ่จอ เพราะไมไ่ดเ้ป็นสถานที ่ แต่เป็นสภาวะของใจ ถา้ใจรุ่ม

รอ้นก็เป็นนรก ใจสุขก็เป็นสวรรค ์ อย่างในขณะน้ีใจของพวกเราไดข้ึ้นสวรรค ์ เพราะมี

ความสุขมคีวามสงบ ถา้มคีวามวุน่วาย ห่วงเรื่องนัน้ห่วงเรื่องน้ี ก็ตกนรก น่ีคอืเรื่องของ

ใจ  

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ไมม่อีะไรสาํคญัเท่าใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน เป็นผูส้รา้ง

นรก เป็นผูส้รา้งสวรรค ์และเป็นผูเ้สวยบญุกรรม เป็นผูไ้ปอยู่ในนรกและสวรรค ์จงึควร

ใหค้วามสนใจต่อการดูแลรกัษาใจ ดว้ยการสรา้งบญุสรา้งกศุล ละเวน้จากการทาํบาปทาํ

กรรม ชาํระกาํจดัความโลภความโกรธความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพราะเป็น

วธิีเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหใ้จหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ใหพ้บกบัความสุขสุดยอด อยู่

ทีก่ารปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ควรใหค้วามสนใจดูแลรกัษา

ใจใหม้ากยิง่กวา่สิง่อืน่ใด ภารกจิทีม่คีวามจาํเป็นก็ทาํไป ตอ้งมปีจัจยั ๔ เลี้ยงดูปากทอ้ง 

ก็หามาพอประมาณ อย่ามากจนเกนิไป แบบกนิอกีสบิชาตกิ็ไมห่มด ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร เสยีเวลาไปเปลา่ๆ เอาเวลามาสรา้งบญุสรา้งกศุลดกีวา่ จะไดพ้ฒันาจติใจขึ้นไป

ตามลาํดบั เป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืถาวร การพฒันาอย่างอืน่เป็นการพฒันาทีไ่มย่ ัง่ยนื จะ

สรา้งอะไรกต็าม ไมก่ี่ปีก็พงัทลายลงมาหมด หรือไมเ่ช่นนัน้เราก็ตอ้งทิ้งมนัไป การพฒันา

ทางโลกเป็นอย่างน้ี ไมถ่าวรมนัไมย่ ัง่ยนื ไมเ่หมอืนกบัการพฒันาจติใจ ทีม่แีต่จะสูงขึ้น
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ไปเรื่อยๆ จะไมเ่สือ่มลงมาถา้ไดพ้ฒันาจนถงึจดุสูงสุด ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกไดพ้ฒันากนั จะเป็นอย่างนัน้ไปตลอดอนนัตกาล ไมม่วีนัเสือ่มอกีต่อไป จติทีไ่ด ้

บรรลถุงึพระนิพพานแลว้ จะไมม่กีารเสือ่มอกีต่อไป จะไมก่ลบัลงมาเกดิเป็นเทพเป็น

พรหมเป็นมนุษยอ์กี เพราะเป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เมือ่ถงึจดุสุดยอดแลว้ ถงึบรมสุขแลว้ 

ก็จะไมม่อีะไรทีต่อ้งทาํอกีต่อไป จงึควรใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน ์ รูจ้กัแยกแยะวา่ควรทาํ

อะไรมากนอ้ยเพยีงไร แลว้การทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา จะไดไ้ม่

สูญเปลา่ ไม่เสยีชาตเิกดิ ไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา ไดส้ะสมบญุบารม ีไดเ้ป็น

พระอรหนัต ์ ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ในทีสุ่ด ทีเ่กดิจากการประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๒๑ 

ทาํสมาธิกอ่น 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

พระพทุธศาสนาสอนวา่ การกระทาํทางกายวาจาใจ เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ ความสุขหรือ

ความทกุข ์ความเจริญหรือความเสือ่ม ไมใ่ช่สิง่อืน่ ไมใ่ช่ชื่อ ไมใ่ช่นามสกลุ ไมใ่ช่ทรงผม 

ไมใ่ช่เสื้อผา้ทีส่วมใส่ อยู่ทีก่ารกระทาํเท่านัน้ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราปฏบิตักินั

อย่างสมํา่เสมอ ใหท้าํในสิง่ทีถู่กทีด่ทีีง่าม ทีจ่ะนาํมาซึง่ผลทีเ่ราตอ้งการ เพราะการกระทาํ

มอียู ่๓ ชนิดดว้ยกนัคือ ทาํด ีทาํไมด่ ีทาํไมด่ไีมช่ ัว่ คอืบญุ บาป ไมใ่ช่บญุไมใ่ช่บาป ทาํ

ได ้ ๓ ทางดว้ยกนัคอื ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืการกระทาํทางใจ 

เพราะเป็นตน้เหตขุองการกระทาํทางวาจาและทางกาย เราจงึควรดูการกระทาํทางใจเป็น

หลกั คอืความคิดของเรา เพราะก่อนทีจ่ะพูดจะทาํอะไรได ้ เราตอ้งคดิก่อน คดิแลว้ถงึ

ค่อยพูด คดิแลว้ถงึค่อยทาํ ถา้ไมม่คีวามคดิ ก็จะไมม่กีารพูด ไมม่กีารกระทาํ เช่นเวลา

คนตายไปแลว้ ไมม่ใีจอยู่กบัร่างกาย ก็จะไมม่คีวามคดิ ปลอ่ยร่างกายไวต้รงไหน กจ็ะ

อยู่ตรงนัน้ ไมพู่ดไมท่าํอะไรท ัง้สิ้น เพราะไมม่ใีจส ัง่ใหค้ดิใหพู้ดใหท้าํนัน่เอง ความคดิก็

เกดิขึ้นจากความเหน็ ๒ ชนิดดว้ยกนัคอื ความเหน็ถูกกบัความเหน็ผดิ ถา้มคีวามเหน็

ถูก ก็จะทาํใหค้ดิถูก พูดถูก ทาํถูก ถา้มคีวามเหน็ผดิ ก็จะทาํใหค้ดิผดิ พูดผดิ ทาํผดิ 

เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะมผีลตามมา ถา้ทาํถูก คอืคดิด ีพูดด ีทาํด ีผลดคีอืความสุขและความ

เจริญก็จะตามมา ถา้คดิผดิ คอืคดิไมด่ ีพูดไมด่ ีทาํไมด่ ีความทกุขแ์ละความเสือ่มก็จะ

ตามมา ตน้เหตขุองการคดิดหีรือไมด่ ี ก็อยู่ทีท่ิฐคิวามเหน็ความเขา้ใจในเรื่องต่างๆ ถา้มี

ความเหน็ผดิเรื่องทีค่ดิวา่ดกีลบัไมด่ ีเรื่องทีค่ดิวา่ไมด่กีลบัด ี 

เราจงึตอ้งพึง่ผูม้คีวามเหน็ถูก ใหส้อนเรา เพือ่เราจะไดท้าํตาม เพราะการกระทาํและผลมี

อยู่ ๒ แบบคอื ความดทีีด่จีริงและความดทีีไ่มด่จีริง ความสุขทีสุ่ขจริงและความสุขทีไ่ม่

สุขจริง ความทกุขท์ีท่กุขจ์ริงและความทกุขท์ีไ่มท่กุขจ์ริง ความเสือ่มทีเ่สือ่มจริงและ
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ความเสือ่มทีไ่ม่เสือ่มจริง ถา้ไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้ ้ เช่นพระพทุธเจา้ เราจะ

ไมม่ปีญัญาแยกแยะไดว้า่ อะไรเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ อะไรเป็นความเจริญทีแ่ทจ้รงิ เรา

จะเหน็ตรงขา้มกบัความจรงิ ทีจ่ะทาํใหเ้ราคดิผดิ ใหเ้ราพูดผดิ ใหเ้ราทาํผดิ ทาํใหเ้รา

ไดร้บัผลทีไ่มด่จีรงิ คอืความสุขและความเจริญทีไ่มแ่ทจ้รงินัน่เอง เราจงึควรเชื่อ

พระพทุธเจา้ เพราะทรงไดส้มัผสัความสุขความเจริญท ัง้ ๒ รูปแบบมาแลว้ ความทกุข ์

ความเสือ่มท ัง้ ๒ รูปแบบก็ทรงสมัผสัมาแลว้ จงึเอามาส ัง่สอนพวกเรา ถา้ฟงัแลว้นาํเอา

ไปปฏบิตั ิ ก็จะไดร้บัประโยชน ์ จะไดพ้บกบัความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ไมต่อ้งพบ

กบัความสุขความเจริญทีไ่มแ่ทจ้ริง คอืความเจริญในลาภยศสรรเสริญสุข ทีไ่มถ่าวร 

ตอ้งสูญตอ้งหมดไป เมือ่ตายไปลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆก็หมดไป จงึเป็นความสุข

ความเจริญทีไ่มแ่ทจ้ริง เพราะความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริงตอ้งตดิไปกบัใจของเรา เมือ่

เราตายไปแลว้ ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ตอ้งเดนิทางต่อไปอกี เหมอืนคนทีน่ ัง่อยู่ในรถ 

เมือ่รถวิง่ไมไ่ด ้ก็ตอ้งทิ้งรถไวแ้ลว้ก็เดนิไปหารถคนัใหม ่มเีงนิมทีองก็เอาตดิตวัไปได ้ ใจ

ก็เป็นอย่างนัน้ เมือ่ตายไปแลว้ ใจเอาร่างกาย เอาลาภยศสรรเสริญสุขไปไม่ได ้ เอาไปได ้

แต่บญุกศุล ความสุขความเจริญของใจ  

ชาตน้ีิเราไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ เพราะใจเป็นมนุษย ์ ถา้ใจเสือ่มจากความเป็นมนุษย ์ เวลา

ไปเกดิชาตต่ิอไปก็จะไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ถา้ใจเป็นเดรจัฉาน ก็ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน 

ถา้เป็นเปรต ก็ตอ้งไปเกดิเป็นเปรต ถา้เป็นสตัวน์รก ก็ตอ้งไปตกนรก ถา้เป็นเทพ ก็จะไป

เกดิเป็นเทพ ถา้เป็นพรหม ก็จะไปเกดิเป็นพรหม ถา้เป็นพระอริยเจา้ ก็จะไปเกดิเป็นพระ

อริยเจา้ น่ีคอืความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ความทกุขค์วามเสือ่มทีแ่ทจ้ริง ทีจ่ะตดิไปกบั

ใจ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน จะตอ้งเป็นไปตามความเจริญหรือความเสือ่มของใจ พระพทุธเจา้

จงึทรงสอนใหพ้วกเราเขา้หาความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้รงิ แต่ตอ้งผ่านความเสือ่ม

ความทกุขท์ีไ่มแ่ทจ้ริงก่อน เพราะตอ้งทาํบญุใหท้าน ตอ้งเสยีสละ ตอ้งปฏบิตัธิรรม นัง่

หลบัหูหลบัตา นัง่สมาธิ เขา้วดัถอืศีล ๘ ถา้มองทางโลกก็เหมอืนกบัการเสือ่มเดนิถอย

หลงั เพราะตอ้งเสยีเงนิเสยีทอง เสยีเวลาทาํมาหากนิ หาลาภยศสรรเสริญสุข ตอ้งทกุข ์

ยากลาํบากกบัการถอืศีล ๘ อยู่วดั อดขา้วเยน็ นอนกบัพื้น แต่ในสายตาของ

พระพทุธเจา้ ทรงเหน็วา่ เป็นความทกุขท์ีไ่มแ่ทจ้ริง เป็นความทกุขเ์พือ่ความสุขในบ ัน้
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ปลาย จงึเป็นความทกุขท์ีไ่มแ่ทจ้ริง เป็นความเสือ่มทีไ่มแ่ทจ้ริง เพราะเสือ่มจากสิง่ทีไ่มจ่ี

รงัถาวร คอืลาภยศสรรเสริญสุข แต่เจรญิอย่างถาวรทางดา้นจติใจ ทีจ่ะสูงขึ้นดขีึ้นไป

ตามลาํดบั เป็นมนุษยท์ีด่ขี ึ้นกวา่เดมิ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ ถา้ปฏบิตัิ

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืเขา้วดั ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ถา้อยู่ที่

วดัได ้ ก็อยู่หลายๆวนัถา้อยู่ไมไ่ดห้ลายวนั ก็อยู่เท่าทีจ่ะอยู่ได ้ ถา้อยู่ไปไดต้ลอด ก็บวช

เลยเพราะจะทาํใหไ้ดค้วามสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ มากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ  

ถา้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน เราก็จะหลงตดิอยู่กบั

ความสุขความเจริญทีไ่มแ่ทจ้ริง กบัการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ดงัทีเ่ป็นกนัอยู่กบั

คนส่วนใหญ่ในโลกน้ี มกัจะหาความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขกนัท ัง้นัน้ แต่ในขณะ

เดยีวก็หาความทกุขเ์ขา้มาใส่ตวัอยู่ตลอดเวลาโดยไมรู่ต้วั ไมม่ใีครในโลกน้ีทีบ่อกวา่ไมม่ี

ความทกุข ์ ความกงัวล ความวุน่วาย ความห่วงใย ความเศรา้โศกเสยีใจ ทีแ่ถมมากบั

ความสุขทางลาภยศสรรเสริญสุข จงึเรียกวา่เป็นความสุขทีไ่มแ่ทจ้ริง เพราะไมไ่ดสุ้ข

อย่างเดยีว มคีวามทกุขแ์ถมมาดว้ย ส่วนความสุขทีแ่ทจ้ริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนนัน้ ก็

มคีวามทกุขท์ีไ่มแ่ทจ้ริงแถมมาดว้ยเช่นเดยีวกนั ทีจ่ะค่อยๆหมดไป ถา้ปฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จะไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทีจ่ะลบลา้ง

ความทกุขท์ีไ่มแ่ทจ้ริงใหห้มดไป จนไมม่เีหลอือยู่เลย เช่นจติของพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีใ่นเบื้องตน้ก็ตอ้งทกุขท์รมานกบัการอยู่แบบขอทาน เคยเป็นราช

โอรสอยู่ในวงั มคีวามสุขกบัลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ เมือ่ตอ้งสละไป แลว้ไปอยู่แบบ

ขอทาน บณิฑบาตตามมตีามเกดิ อยู่ตามมตีามเกดิ อยู่ตามโคนไมบ้า้ง อยู่ตามถํา้บา้ง 

อยู่ตามเรือนรา้งบา้ง ไมไ่ดม้คีวามสุขเลย มแีต่ความทกุข ์ แต่ในขณะเดยีวกนั ก็สรา้ง

ความสุขขึ้นทางจติใจ จากการเสยีสละ ปลอ่ยวาง ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆไป เมือ่

ปลอ่ยวางแลว้ความทกุขท์ีต่ดิอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญสุข ก็ไมม่ตีามมา เหลอืแต่

ความสุขทีเ่กดิจากการรกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา 

พจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย จนเหน็ตามความเป็นจริงวา่ ไมเ่ทีย่งเป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัตน 

ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา จงึตดัอปุาทานความยดึตดิกบัสภาวธรรม เช่นร่างกายไปได ้ 
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ถา้ไมเ่จริญปญัญา จะไมเ่หน็วา่ร่างกายเป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัตน ไม่ใช่

เรา ไมใ่ช่ของเรา เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ถา้ไดเ้จริญปญัญาหลงัจากทีจ่ติสงบแลว้

ก็จะเหน็ ถา้ยงัไมส่งบแลว้เจริญปญัญา จะเหน็ช ัว่แวบเดยีวเท่านัน้ เพราะไมส่ามารถ

เจริญปญัญาไดอ้ย่างต่อเน่ือง การเจริญปญัญาเพือ่ปลอ่ยวางอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

จะตอ้งเจริญอย่างต่อเน่ือง ทกุลมหายใจเขา้ออกเลย ถงึจะสามารถเหน็ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ถงึจะสามารถตดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ได ้ ถา้พจิารณาเป็นครัง้เป็นคราว จะไมเ่หน็

ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จะไมส่ามารถตดัอปุาทานได ้การจะพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง จติตอ้งมี

สมาธิสงบน่ิง ไมม่อีารมณ์ต่างๆรบกวนใจ เพราะถา้จติไมส่งบน่ิง จะมอีารมณ์ต่างๆ คอย

มารบกวนใจ ทาํใหไ้มส่ามารถคดิหรือทาํอะไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงัทีเ่ราไดย้นิเสมอวา่ ไม่

มสีมาธิ จะทาํอะไรมกัจะทาํเป็นชิ้นเป็นอนัไมไ่ด ้ คดิอะไรก็คดิเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได ้

เพราะคดิไดเ้ดีย๋วเดยีว ก็มเีรื่องอืน่มาฉุดลากไป จงึไมส่ามารถคดิอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัได ้

ถา้มสีมาธิก็จะคดิไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนสาํเร็จลลุว่งได ้การเจริญปญัญาเพือ่ตดัอปุาทาน จงึ

ตอ้งมสีมาธิก่อน ถา้ไมม่สีมาธิจะตดัอปุาทานไมไ่ด ้ จะไมเ่หน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

ตลอดเวลา จะเหน็เป็นบางครัง้บางคราว ก็จะไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะตดัอปุาทาน ตดัความยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกาย ถา้ตดัไมไ่ด ้ ความกลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย กลวัความตายก็จะไม่

หายไปจากใจ คนเราทกุคน ไมม่ใีครไมก่ลวัความแก่ ความเจ็บ ความตาย กลวัดว้ยกนั

ท ัง้นัน้ จะมากหรือนอ้ยเท่านัน้เอง ขึ้นอยู่ทีป่ญัญา ถา้มปีญัญามาก เหน็ไตรลกัษณ์มาก 

ก็จะมคีวามกลวันอ้ย ถา้มปีญัญานอ้ย เหน็ไตรลกัษณ์นอ้ย ก็จะมคีวามกลวัมาก  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหท้าํสมาธิกอ่น ทาํจติใจใหส้งบน่ิงเสยีก่อน ใหร้วมลงเป็นหน่ึง 

เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา เพราะเมือ่จติเป็นหน่ึง เป็นอเุบกขาแลว้ เวลาถอน

ออกมา จะไมม่อีารมณ์ต่างๆมารบกวน ความโลภความโกรธความหลง จะไมม่ารบกวน 

ถา้มาก็ไมรุ่นแรงเหมอืนกบัตอนทีไ่มม่สีมาธ ิ ความโลภความโกรธความหลง จะมคีวาม

รุนแรงมาก มคีวามถีสู่ง จะคอยรบกวน คอยฉุดลากจติใจ ใหไ้ปทาํตามคาํส ัง่ของความ

โลภความโกรธความหลง จนไมม่เีวลาวา่ง ทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทีจ่ะเขา้วดัรกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม เพราะมวัแต่ไปหาความสุขจอมปลอม ความสุขทีไ่มแ่ทจ้ริง คอืลาภยศ

สรรเสริญสุขต่างๆนัน่เอง เราจงึตอ้งต่อสูก้บักเิลส ความโลภความโกรธความหลง ดว้ย



69 
 

การปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหเ้ขา้วดับ่อยๆ เขา้วดัอยู่

เรื่อยๆ ใหท้าํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมอยู่เรื่อยๆ อย่าใหส้ิง่อืน่มาเป็นขอ้อา้ง

ไมใ่หเ้ราทาํ ควรจะกาํหนดเวลาแบ่งเวลาไวเ้ลย เพราะเราสามารถแบ่งเวลาได ้วนัหน่ึงๆมี

อยู่ถงึ ๒๔ ชัว่โมง เราแบ่งเวลาไปหลบัไปนอนได ้ แบ่งเวลาไปทาํงานเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้งได ้ เราก็ควรแบ่งเวลามาปฏบิตักิจิทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัไิด ้ แต่เราไมแ่บ่ง

กนัเท่านัน้เอง ส่วนใหญ่จะแบ่งเวลาใหก้บักเิลสเสยีมากกวา่ แทนทีจ่ะแบง่เวลาใหก้บั

ธรรมะ กลบัแบง่เวลาใหก้บักเิลส จงึไมค่่อยไดพ้บกบัสิง่ทีด่ทีีธ่รรมะจะใหก้บัเรา มกัจะ

พบกบัสิง่ทีก่เิลสใหก้บัเรา คอืความทกุข ์ความวุน่วายใจ ความหวาดกลวัความแก่ ความ

เจ็บ ความตาย การพลดัพรากจากกนั  

ต่อใหม้ลีาภยศสรรเสริญสุขมากเพยีงไรก็ตาม ความกลวัก็จะไมห่มดไปจากจติจากใจ 

กลบัจะมมีากยิง่ขึ้น เพราะยิง่มมีากเท่าไร กย็ิง่รกัยิง่หวงมากขึ้นไปเท่านัน้ ยิง่มคีวามกลวั

มากขึ้นไปเท่านัน้ คนทีไ่มม่อีะไร มกัจะไมค่่อยกลวั เพราะไมม่อีะไรจะตอ้งเสยี คนจน

ทกุขน์อ้ยกวา่คนรวย ในเรื่องของความหวาดกลวั คนรวยมคีวามหวาดกลวัมากกวา่คน

จน เพราะคนจนไมรู่จ้ะไปกลวัอะไร สมบตัขิา้วของเงนิทองก็ไมม่ ี ไมต่อ้งกลวัขโมย ไม่

ตอ้งกลวัไฟ ไมต่อ้งกลวัเศรษฐกจิจะตกตํา่ แต่คนทีม่มีาก ยิง่มคีวามหวาดกลวัมาก 

นอกจากมธีรรมะมปีญัญา ก็จะไมห่วาดกลวั มมีากนอ้ยเพยีงไรก็จะไมย่ดึไมต่ดิ มแีต่จะ

เอาไปทาํประโยชน ์ เอาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เพราะไมม่คีวามจาํเป็นกบัตนเอง ช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ก็ทาํใหเ้กดิบญุเกดิกศุล เกดิความสุขขึ้นมาในจติในใจ ท ัง้ของผูร้บัและผูใ้ห ้ เราจงึ

ควรแบ่งเวลาใหถู้กตอ้ง สิง่ไหนทีจ่าํเป็นตอ้งทาํก็ทาํ เช่นการทาํมาหากนิก็ตอ้งมเีวลาทาํ 

การหลบันอนก็ตอ้งมเีวลาหลบันอน การปฏบิตัธิรรมตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็ตอ้งมี

เวลาปฏบิตั ิ เพราะจาํเป็นต่อจติใจ แต่การไปเทีย่วไปดืม่ไปกนิไปเลน่ไมจ่าํเป็น ไมไ่ดด้ืม่ 

ไมไ่ดก้นิ ไม่ไดเ้ทีย่ว ไมไ่ดดู้ ไมไ่ดเ้ลน่อะไรต่างๆ ก็ไมต่าย ไมม่ผีลเสยีกบัร่างกายหรือ

จติใจเลย แต่เรากลบัใหค้วามสนใจ ใหเ้วลากบัสิง่เหลา่น้ีมากจนเกนิไป เป็นสิง่ทีไ่มไ่ด ้

สรา้งคุณสรา้งประโยชน ์ ไมไ่ดส้รา้งความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิใหก้บัจติใจ ถา้ปลอ่ยให ้

เวลาหมดไปกบัการเทีย่ว การเลน่ การดู การฟงัเรื่องบนัเทงิต่างๆ ก็จะเสยีเวลาไป ชวีติที่
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มค่ีาก็จะหมดไป โดยไมไ่ดส้รา้งความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะตดิกบัใจไปเมือ่ตาย

จากโลกน้ีไป จะไมไ่ดไ้ปดกีวา่เก่า แต่จะแยก่วา่เก่า  

จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินตาม พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหแ้บ่งเวลา

ไวส้าํหรบัภารกจิน้ี อย่าใหส้ิง่อืน่มาเป็นเหตอุา้งวา่ไมม่เีวลาทาํบญุ รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม 

เพราะจะขาดทนุ ถูกกเิลสถูกความหลงหลอก เพราะความหลงจะใหค้วามสาํคญัต่อการ

แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข มากกวา่การหาบญุหากศุลหาธรรม เราจงึตอ้งกาํหนด

ตารางเอาไวเ้ลย แลว้ปฏบิตัติามใหไ้ด ้ คอยตดิตามดูวา่ไดท้าํตามทีไ่ดก้าํหนดไวห้รือไม ่

ถา้ไมไ่ดท้าํก็ตอ้งแกไ้ข ไมเ่ช่นนัน้แลว้ชีวติจะตกตํา่ไปเรื่อยๆ จะพบกบัความทกุขม์าก

ยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆในโลกน้ี ก็จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ เพราะสงัขาร

ร่างกายจะแก่จะเจ็บไขไ้ดป่้วยมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะใกลค้วามตายมากเขา้ไปเรื่อยๆ ความ

ทกุข ์ ความกงัวล ความหวาดกลวัต่างๆ ก็จะมมีากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เขา้หาพระธรรมคาํ

สอน ศึกษาและปฏบิตัติาม ก็จะใกลค้วามสุขความสบายใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะห่างไกล

จากความกลวัต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะทาํให ้

ปลอ่ยวางได ้ จะไมห่วาดกลวักบัอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม จะไม่

กระทบกระเทอืนกบัจติใจ น่ีคอืผลทีเ่ราจะไดร้บั จากการศึกษา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม และ

ปฏบิตัติาม ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จากความทกุข ์ ความหวาดกลวั

ต่างๆได ้ มแีต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และการปฏบิตัติามเท่านัน้ ไมม่ใีครทาํ

ใหเ้ราได ้ไมม่ใีครช่วยเราได ้มเีราเท่านัน้ที่จะทาํใหเ้ราได ้ ช่วยเราได ้อย่าไปหวงัพึง่สิง่อืน่ 

อย่าไปหวงัพึง่ใครท ัง้นัน้ เพราะพึง่ไมไ่ด ้ มบีญุกศุลหรือธรรมะเท่านัน้ทีพ่ึง่ได ้ ทีเ่ราสรา้ง

ขึ้นมาในจติในใจ ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองดูแลรกัษา ใหเ้ราอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ท่ามกลาง

ความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความตาย การพลดัพรากจากกนั จะไมส่ามารถ

กระทบกระเทอืนจติใจไดเ้ลย จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้หาพระธรรมคาํสอน ต่อ

การศึกษา ต่อการปฏบิตั ิ เพราะจะทาํใหเ้ราไดพ้บกบัความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริง 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



71 
 

กณัฑท์ี่ ๓๒๒ 

ทางที่ถกู 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ 

การปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นทางที่ถูก ทีจ่ะพาไปสู่จดุหมาย

ปลายทางทีเ่ราปรารถนากนั ไปสู่ความสุขสุดยอด ทีไ่มม่วีนัเสือ่ม ไมม่วีนัหมด ไมม่ี

ความทกุขค์วามวุน่วายใจเจอืปนอยู่เลย มทีางน้ีทางเดยีวเท่านัน้ คอืทางทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงดาํเนินไป แลว้นาํเอามาส ัง่สอนใหพ้วกเราไดรู้ ้ ไดป้ฏบิตั ิ ไดเ้ดนิตามกนั ถา้ไมเ่ดนิ

ตามพระพทุธเจา้ ก็จะไมไ่ดพ้บกบัสิง่ทีเ่ราอยากจะพบ จะพบกบัสิง่ทีไ่มอ่ยากจะพบ คอื

ความทกุข ์ความวุน่วาย ความเดอืดรอ้น ความเศรา้โศกเสยีใจ ทีพ่วกเรากาํลงัเผชญิกนั

อยู่ ทีเ่ราสามารถทาํใหห้ายไปหมดไปได ้ถา้เดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพราะ

เป็นทางทีถู่ก ทีด่ ีทีป่ระเสริฐ ทีไ่ดท้รงสมัผสัพสูิจนแ์ลว้ จนมคีวามแน่ใจวา่เป็นทางเดยีว

เท่านัน้ เพราะทางอืน่ๆก็เคยไปมาแลว้ ทางทีพ่วกเรากาํลงัไปกนัอยู่ ทางแห่งการหาเงนิหา

ทอง หาความสุขทางกามารมณ์ต่างๆ ความสุขทีไ่ดจ้ากการไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดด้มกลิน่ ได ้

ลิ้มรส ไดส้มัผสักบักาย ทีท่รงเหน็วา่เป็นความสุขทีไ่มพ่อเพยีง เพราะไมอ่ยู่ตดิไปกบัใจ 

เป็นความสุขในขณะทีไ่ดส้มัผสั เมือ่ผ่านไปแลว้ก็ปลอ่ยใหใ้จอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว 

เหมอืนกบัไมไ่ดส้มัผสัเลย จงึตอ้งสมัผสัอยู่เรื่อยๆ ตอ้งหาความสุขทางกามารมณ์อยู่

เรื่อยๆ จนตดิงอมแงม ตอ้งเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถงึจะมคีวามสุข ถา้ไมไ่ดเ้สพ

ก็จะเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา วา้เหว ่ อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว พระพทุธเจา้ทรงไดส้มัผสัมาแลว้ 

ทรงเหน็แลว้วา่ไมใ่ช่ทาง จงึทรงเปลีย่นทศิทาง แทนทีจ่ะไปแสวงหาเงนิหาทอง หา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็หนักลบัเขา้มาหาความสุขทางใจ จนไดพ้บกบัความสุข

สุดยอด ทีไ่มม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย ที่ไมเ่สือ่มคลาย ทีอ่ยู่ตดิกบัใจไปตลอดอนนัต

กาล จงึไดน้าํเอาทางน้ีมาสอนพวกเรา ถา้พวกเราอยากจะพบกบัความสุขสุดยอด ทีไ่มม่ี

การเสือ่มหายไป เราก็ตอ้งเดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทีม่จีดุเริ่มตน้อยู่ที่

ความเหน็ที่ถูกตอ้ง  



72 
 

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ความเหน็มอียู ่๒ ชนิดดว้ยกนัคอื ความเหน็ทีถู่กกบัความเห็นที่

ผดิ ความเหน็ทีถู่กคอืเหน็ตามความจริง ความเหน็ทีผ่ดิคอืเหน็ตรงกนัขา้มกบัความจริง 

เช่นเหน็สุนขัวา่เป็นแมว ถา้เหน็สุนขัวา่เป็นสุนขั เหน็แมววา่เป็นแมว ถงึจะเหน็ถูก 

ความเหน็ทีถู่กตอ้งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้หน็ก็คอื เหน็วา่มนีรกมสีวรรค ์มบีญุมบีาป 

บญุเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหข้ึ้นสวรรค ์บาปเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหต้กนรก เหน็วา่เมือ่ตายไปแลว้เรา

ไมสู่ญหมดไป ยงัตอ้งไปเกดิใหม ่ เพราะใจของเราเป็นสิง่ทีไ่มต่าย สิง่ทีต่ายคอืร่างกาย 

แต่ใจไมต่าย ชวีติของเราประกอบขึ้นดว้ยกายและใจ กายมาจากดนินํา้ลมไฟ มาจาก

อาหารทีเ่รารบัประทาน เมือ่ตายไปร่างกายก็คนืสู่ดนินํา้ลมไฟ ใจก็เดนิทางต่อไป ใจไม่ได ้

สูญ ไมไ่ดห้ายไปไหน ถา้มบีญุพาไปก็ไดไ้ปสวรรค ์ ถา้มบีาปพาไปก็ไปตกนรก เป็น

ความเหน็ทีถู่กตอ้งตามหลกัความจรงิ เพราะความจริงเป็นอย่างนัน้จริงๆ นรกมจีริง 

สวรรคม์จีริง นรกเกดิจากบาปทีท่าํใหใ้จรุ่มรอ้น ทกุขวุ์น่วายใจ สวรรคเ์กดิจากบญุ ทีท่าํ

ใหใ้จร่มเยน็เป็นสุข นรกและสวรรคอ์ยู่ในใจของเรา ท ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ มร่ีางกายอยู่ 

และในขณะทีไ่มม่ร่ีางกายแลว้ ในขณะทีม่ชีวีติอยู่มร่ีางกายอยู่ ใจเราก็ขึ้นสวรรคต์กนรก

อยู่เรื่อยๆ วนัไหนเรามคีวามสุข เช่นวนัน้ีไดม้าทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม รกัษาศีล 

ใจของเราก็มคีวามสุข ใจก็ขึ้นสวรรค ์ วนัไหนเราไปมเีรื่องมรีาว ไปทาํผดิศีล ฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี ใจของเราก็จะทกุข ์ หวาดกลวั ใจก็จะตกนรก 

ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ใจของเราจะเปลีย่นไปเรื่อยๆ ขึ้นสวรรคล์งนรกอยู่เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กบั

การกระทาํของเรา ทีจ่ะสะสมไปเรื่อยๆ 

ผลของบาปบญุทีเ่รารบัในขณะทีม่ชีวีติอยู่ เป็นเพยีงหนงัตวัอย่าง ยงัไมใ่ช่หนงัจริง ทีจ่ะ

เกดิขึ้นตอนทีร่่างกายตายไปแลว้ ตอนนัน้จะไดเ้จอนรกจริง จะไดเ้จอสวรรคจ์ริง เพราะ

จะเป็นนรกหรือสวรรคท์ีย่าวนาน ถา้ไดร้บัผลบญุก็จะอยู่ในสวรรคน์าน ถา้รบัผลบาปก็

จะตอ้งตกนรกนาน ไมเ่หมอืนในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ทีท่กุขห์รือสุขเพยีงไมก่ี่วนั สลบักนัไป

เรื่อยๆ เป็นเหมอืนหนงัตวัอย่าง ยงัไมใ่ช่หนงัจริง ทีม่แีน่ๆ พอตายไปแลว้ก็ตอ้งไปรบัผล

บญุในสวรรค ์รบัผลบาปในนรกอย่างแน่นอน น่ีคอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง ทีเ่ราควรปลูกฝงั 

ถา้มคีวามเหน็ทีถู่ก ก็จะทาํใหเ้ราคดิถูก พดูถูก ทาํถูก ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลด ีทาํใหใ้จเจริญ 

ใหข้ึ้นสวรรค ์ใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ปในทีสุ่ด ถา้ไมม่คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็จะปฏเิสธ
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ความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้หน็ จะไมเ่ชื่อวา่มนีรกมสีวรรค ์ ไมเ่ชื่อวา่ตายไปแลว้

ตอ้งไปใชบ้ญุใชก้รรม ถา้ไมเ่ชื่อก็จะไมค่ดิถูก ไมพู่ดถูก ไมท่าํถูก จะคดิผดิพูดผดิทาํผดิ 

จะคดิวา่ไมม่ผีลบญุผลบาปตามมา จะทาํอะไรก็ได ้จะฆ่าใครก็ไมต่กนรก เพราะไมเ่ชื่อวา่

มนีรก จะทาํบญุทาํความดกี็ไมม่ผีลตามมาเช่นเดยีวกนั ไมไ่ดข้ึ้นสวรรคเ์พราะไมม่ี

สวรรค ์ ตายไปแลว้ก็จบ ร่างกายกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ไมม่ผูีไ้ปใชเ้วรใชก้รรมไปเสวย

บญุ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะทาํตามความอยาก ตามความชอบ ซึง่ส่วนใหญ่ก็จะไปชอบในสิง่ที่

ไมด่ ี เพราะมกีเิลสคอืความหลงคอยผลกัดนั ทีช่อบแต่สิง่ทีไ่มด่ ีชอบกนิ ชอบดืม่ ชอบ

เทีย่ว ชอบเลน่ ชอบใชเ้งนิ แต่ไมช่อบหาเงนิ ไมช่อบเรียนหนงัสอื ไมช่อบทาํงาน  

ถา้ปลอ่ยใหท้าํไปตามความชอบของกเิลส ก็จะพาใหไ้ปทาํผดิศีล ทาํผดิกฎหมาย ไปพบ

กบัปญัหาต่างๆ จนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ ก็ตอ้งแกด้ว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ไปฆ่าผูอ้ืน่ แลว้ก็

กลบัมาฆ่าตนเอง เพราะเวลาทีอ่ยากไดอ้ะไรก็ตอ้งไปทาํผดิกฎหมาย ไปจี้ ไปปลน้

ธนาคาร ปลน้รา้นทอง ถา้มเีจา้หนา้ทีต่าํรวจก็ตอ้งต่อสูก้นั ก็ตอ้งถูกยงิตายไป หรือไปยงิ

เขาตาย ก็ตอ้งหลบหนี จนกวา่จะถูกจบัหรอืถูกฆ่าไป เพราะคดิผดิ คดิไมถู่ก คดิวา่ทาํ

อะไรตามความอยาก ตามความตอ้งการแลว้ จะมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่ ทาํมากนอ้ย

เพยีงไรก็จะไมไ่ดค้วามสุข ไดเ้พยีงเดีย๋วเดยีว แลว้ก็จางหายไปเหมอืนควนัไฟ ไมไ่ดอ้ยู่

ตดิกบัจติใจไปตลอด ไมท่าํใหอ้ิม่พอ ตอ้งหาอยู่เรื่อยๆ ตอ้งทาํอยู่เรื่อยๆ ถา้ทาํดว้ยการ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ความทกุขก์็จะเป็นผลตามมา ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ก็มแีต่ความทกุข ์

วุน่วายใจ มปีญัหาต่างๆ เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปตกนรก จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ไม่สาํคญั เพราะ

ความจริงไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความเชื่อหรือไมเ่ชื่อ ความจริงขึ้นอยู่กบัการกระทาํ เหมอืนกบั

ไมเ่ชื่อวา่ไฟรอ้น ถา้เอามอืไปจบัไฟ ไฟก็จะเผามอือย่างแน่นอน ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่มเ่ชื่อแลว้จะ

ทาํใหไ้ฟไมเ่ผามอื ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ไปจบัของรอ้นก็ตอ้งรอ้น ไปจบัของเยน็ก็ตอ้งเยน็ 

บญุก็เป็นเหมอืนของเยน็ ทาํบญุก็ทาํใหใ้จเยน็ มคีวามสุข บาปก็เป็นเหมอืนของรอ้น ทาํ

บาปแลว้ก็จะทาํใหท้กุขใ์จรอ้นใจ จงึตอ้งสรา้งความเหน็ทีถู่กตอ้งใหเ้กดิขึ้นในใจของเรา 

ไดย้นิไดฟ้งัแลว้จะเชื่อหรือไมก่็อยู่ทีต่วัเรา ถา้เชื่อแลว้นาํเอาไปคดิอยู่เรื่อยๆ เพือ่ไมใ่ห ้

ลมื เวลาจะทาํอะไรตามความอยากของกเิลส จะไดม้เีบรก มธีรรมะคอยยบัย ัง้  
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ถา้มเีงนิไมพ่อใช ้ก็ไมไ่ปกูย้มื เพราะพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่การมหีน้ีสนิเป็นทกุข ์จะตอ้ง

กงัวลกบัการหาเงนิมาใชห้น้ี ถา้ใชห้น้ีไมไ่ดก้็จะตอ้งลาํบาก จะตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง 

ถูกทาํรา้ย ถา้มคีวามอดกล ัน้ เวลาอยากจะไดอ้ะไร อยากจะทาํอะไร ถา้ไมม่เีงนิพอ ก็ไม่

ทาํ ไมไ่ปเอามา อยู่เฉยๆก็มคีวามสุขไดเ้หมอืนกนั ไม่เหน็จะตอ้งมอีะไรเลย ถา้ไมม่ี

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง พออยากไดอ้ะไรขึ้นมา ก็ตอ้งดิ้นรนหามาใหไ้ด ้ ไมค่าํนึงถงึผลเสยีที่

จะตามมา ถา้ไปกูห้น้ียมืสนิก็จะทกุขก์บัการใชห้น้ี ถา้กูไ้มไ่ดก้็ตอ้งไปฉอ้โกง ก็จะถูกจบั

เขา้คุกเขา้ตะราง สิง่ทีไ่ดม้าไมช่่วยใหเ้ราพน้จากความทกุขค์วามวุน่วายใจได ้ แต่การหกั

หา้มยบัย ัง้จติใจ ไมใ่หค้ดิ ใหพู้ด ใหท้าํ ในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ทีจ่ะช่วยเราได ้ เพราะผลทีไ่ม่

ดกี็จะไมเ่กดิขึ้นมา จะไมม่ปีญัหาอะไรกบัใคร ใจของเราไมต่อ้งการอะไรเลย เพยีงแต่ถูก

ความหลงหลอกใหอ้ยากไดส้ิง่นัน้ อยากมสีิง่น้ี มแีลว้ก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จวเิศษวโิสขึ้นมา 

ไมไ่ดท้าํใหห้ายอยาก แต่กลบัเพิม่ความอยากใหม้มีากยิง่ขึ้นไปอกี ทาํใหห้ยุดความอยาก

ยากยิง่ขึ้นไปอกี ถา้หกัหา้มระงบัความอยากได ้ ความอยากก็จะเบาลงไป จะเหน็วา่อยู่

เฉยๆก็อยู่ได ้ ไมต่อ้งทาํตามความอยาก ก็มคีวามสุขได ้ เพราะการชนะความอยากน้ีแล

จะทาํใหใ้จสงบมคีวามสุข ไมต่อ้งไปหาความสุขจากสิง่ใด ไมเ่ช่นนัน้แลว้พระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตท์ ัง้หลายก็จะปรากฏขึ้นมาไมไ่ด ้ เพราะจะตอ้งอยู่เหมอืนกบัพวกเราอยู่เฉยๆ

ไมไ่ด ้ตอ้งมนี ัน่มน่ีี ตอ้งทาํนัน่ตอ้งทาํน่ีถงึจะมคีวามสุข ทาํไปแลว้ก็ตอ้งทาํอยู่เรื่อยๆ ถา้

ไมไ่ดท้าํก็จะหงดุหงดิ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เพราะการทาํตามความอยาก ไมไ่ดท้าํใหเ้รา

พบกบัความสุขความพอ แต่การฝืนความอยาก การต่อสูก้บัความอยาก การชนะความ

อยากเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราไดพ้บกบัความสุข ความอิม่ความพอ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้บกนั เพราะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เหน็วา่การคดิดพีูดดทีาํ

ดเีท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหสุ้ขใจ ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ 

เมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งก็จะทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง แทนทีจ่ะไปหาเงนิหาทอง หาความสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย ก็มาหาความสุขทางใจ ดว้ยการบริจาคทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง

ต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น ถา้จะออกบวชก็ไมต่อ้งเก็บ

อะไรไวเ้ลย เพราะเวลาบวชแลว้จะมคีนอืน่คอยดูแลในเรื่องปจัจยั ๔ อาหารก็บณิฑบาต 

จวีรก็มคีนถวายใหใ้ส่ กฏุกิ็มคีนสรา้งใหอ้ยู ่ ยารกัษาโรคก็มคีนถวายใหต้ลอดเวลา ไม่
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จาํเป็นจะตอ้งมสีมบตัอิะไร สละไปไดห้มด บริจาคไปไดห้มด จะไดส้รา้งความดใีหม้มีาก

ยิง่ขึ้นไป ดว้ยการรกัษาศีล รกัษาไดม้ากเทา่ไร ก็จะทาํใหเ้ป็นคนดมีากขึ้นไปเท่านัน้ เมือ่

มศีีลก็จะมคีวามสงบสุขเพิม่ขึ้น มเีรื่องเดอืดรอ้นวุน่วายใจนอ้ยลง ต่างกบัคนทีไ่มร่กัษา

ศีล ทีจ่ะมปีญัหาต่างๆตามมาอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น นอกจากรกัษาศีลแลว้ก็จะไดป้ฏบิตัิ

ธรรม นัง่สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ มคีวามสุขความเยอืกเยน็ มคีวามอิม่มคีวามพอ ที่

มากกวา่การเสยีสละบริจาคทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง มากกวา่การรกัษาศีล เป็น

ความสุขทีสู่งขึ้น มนีํา้หนกัมากขึ้น ถา้เป็นธนบตัรก็เป็นใบละ ๕๐๐ ไมใ่ช่ใบละ ๒๐ ใบ

ละ ๑๐๐ แต่เป็นใบละ ๕๐๐ แต่ยงัไมเ่ป็นความสุขทีสู่งสุด ยงัไมเ่ป็นธนบตัรใบละ 

๑,๐๐๐ ถา้อยากจะไดค้วามสุขทีสู่งกวา่น้ีอกี ก็ตอ้งเจริญธรรมทีสู่งขึ้นไปอกีข ัน้หน่ึง 

เรียกวา่วปิสัสนา หรือการเจริญปญัญา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี 

รวมท ัง้ร่างกายของเราและของผูอ้ืน่ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา 

เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้ยดึตดิกบัร่างกายก็จะมคีวามทกุข ์ ถา้ยดึตดิก็

จะตอ้งทกุขก์บัสิง่ทีย่ดึตดิ ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจเวลาจากกนัไป ขณะทีย่งัไมจ่ากกนั เราก็

ตอ้งห่วงกงัวลวา่จะจากไปเมือ่ไร  

ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ยอมรบัความจริง วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนจะตอ้งจากกนัไป

สกัวนัหน่ึง ก็พรอ้มทีจ่ะจากกนั ก็จะไมท่กุข ์ เพราะเหน็วา่ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของ

เรา เหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา ถา้เป็นตวัเราก็ตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด เป็นเหมอืนเสื้อผา้ที่

สวมใส่ ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้ริง พอขาดก็ตอ้งทิ้งไป ถา้พจิารณาวา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

ในโลกน้ี ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์ไมใ่ช่สมบตัขิองเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ก็จะไมย่ดึตดิ จะ

ปลอ่ยวาง จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัอะไรท ัง้นัน้ ใจจะสงบ มคีวามสุขท่ามกลางความแก่ความ

เจ็บความตาย ท่ามกลางการพลดัพรากจากกนั จะไมท่กุขเ์ลย น่ีคอืความสุขระดบัสูงสุด 

ถา้เป็นธนบตัรก็เป็นธนบตัรใบละ ๑,๐๐๐ เป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกไดบ้รรลถุงึ แลว้นาํเอามาสอนพวกเรา เพราะอยากใหพ้วกเราพบกบัความสุขแบบน้ี

บา้ง ถา้อยากไดก้็ตอ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เพือ่จะไดม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง 

วา่นรกมจีริง สวรรคม์จีริง บญุมจีรงิ บาปมจีริง การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง จะไดค้ดิดี

พูดดทีาํด ี จะไดพ้บกบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดพ้บอย่างแน่นอน น่ีคอืทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรง



76 
 

สอนใหเ้ราเดนิ พยายามเดนิตามไปเถดิ ถงึแมจ้ะยากลาํบากในเบื้องตน้ก็เป็นเพราะไม่

ถนดั เราถนดัแต่หาเงนิหาทอง หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย พอตอ้งนัง่หลบัตาทาํ

จติใจใหส้งบก็เลยรูส้กึวา่ยาก พอตอ้งเสยีสละบริจาคเงนิทองขา้วต่างๆ ก็จะรูส้กึวา่ยาก 

ถา้ทาํไปจนเหน็ผล ก็จะรูส้กึวา่งา่ย จะเหน็วา่ดกีวา่เก็บสิง่ต่างๆไว ้ดกีวา่ความสุขทีไ่ดจ้าก

การไปดูไปดืม่ไปเทีย่วไปเลน่ เป็นความสุขทีด่ทีีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่

เลย การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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