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กัณฑ์ท่ี ๓๑๑

พระกับมาร

๑ เมษายน ๒๕๕๐
ความสุขใจทีเ่ กิดจากการทําบุญ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน เกิดจากความสงบของใจใน
ระดับต่างๆ การทําบุญจึงเป็ นการทําจิตใจให้สงบด้วยวิธีต่างๆ อยู่ทค่ี วามสามารถ ความ
เข้าอกเข้าใจของแต่ละท่านจะนําเอามาปฏิบตั ิ ถ้ามีความสามารถมาก มีความเข้าอกเข้าใจ
มาก ก็จะทําได้มาก ทําได้หลายระดับด้วยกัน ถ้ามีความสามารถน้อย มีความเข้าใจน้อย
ก็จะทําได้นอ้ ย พวกทีท่ าํ ได้นอ้ ยก็คอื พวกทีท่ าํ แต่ทานอย่างเดียว คือบริจาคให้สง่ิ ของ
ต่างๆแก่ผูอ้ น่ื เป็ นบุญอย่างหนึ่ง ถ้ามีความสามารถมากกว่านี้ มีความเข้าใจบุญมากกว่า
นี้ ก็จะรักษาศีล เป็ นการทําจิตใจให้สงบมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ถ้ามีความสามารถ
มากกว่านัน้ อีกก็จะภาวนา ทําจิตใจให้สงบขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็ นความสุขทีล่ ะเอียด
ลึกซึ้งและหนักแน่นมากยิง่ ขึ้น ความสุขสงบใจทีห่ นักแน่นและมันคง
่ จะเป็ นเกราะคุม้ กัน
ความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ มาสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจ
เราจึงควรให้ความสําคัญต่อการทําบุญอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง อย่าทําแต่เฉพาะวัน
สําคัญๆเท่านัน้ เพราะเป็ นเหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้ารับประทานเฉพาะวัน
สําคัญๆ เช่น วันเกิดของเรา วันคล้ายวันตายของคนทีเ่ รารัก วันขึ้นปี ใหม่ วันเทศกาล
ต่างๆ ก็จะไม่พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกาย ใจก็เป็ นเหมือนร่างกายทีต่ อ้ งได้รับการ
ดูแลรักษาด้วยบุญ ทําบุญได้มากเท่าไร ใจก็จะมีความสงบ มีความอิม่ มีความสุขมาก
ขึ้นไปเท่านัน้ การทําบุญจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรทํากัน ทําได้ทกุ สถานทีแ่ ละเวลา ไม่ตอ้ งมาทํา
ทีว่ ดั เพียงแห่งเดียว เราทําทานได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ทไ่ี หน เวลาเห็นใครเดือดร้อนเราก็ช่วย
เขาไป ไม่มอี าหารรับประทาน ก็หาอาหารมาให้เขารับประทาน อย่างนี้ก็เป็ นบุญ
เหมือนกัน ไม่วา่ จะทํากับใคร ได้ผลบุญคือความสุขสงบใจเหมือนกัน ทํากับพระก็เป็ น
บุญ ทํากับฆราวาสญาติโยมก็เป็ นบุญ ทํากับสุนขั ทํากับแมวทํากับนกก็เป็ นบุญเหมือนกัน
เพราะทําแล้วมีความสุขใจ
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ความสุขใจนี้แลคือบุญ อย่าไปเข้าใจว่าเวลาทํากับคฤหัสถ์จะไม่ได้บญ
ุ แต่จะได้ทาน ทาน
กับบุญเป็ นคําใกล้เคียงกัน ทานเป็ นเหตุ ทําแล้วก็จะทําให้เกิดผลคือบุญขึ้นมา ทาน
แปลว่าการให้ ให้ใครก็ได้ ให้พระก็ได้ ให้คนธรรมดาก็ได้ ให้สตั ว์เดรัจฉานก็ได้ เป็ น
ทานเหมือนกัน เมือ่ ให้แล้วก็จะเกิดผลคือบุญความสุขใจ จะมากจะน้อยก็ข้นึ อยู่กบั ความ
บริสุทธิ์ใจของผูก้ ระทํา ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากผูร้ บั ไม่
ต้องการให้ขอบอกขอบใจ สํานึกในบุญในคุณ ไม่ตอ้ งการให้ทาํ อะไรให้กบั เราทัง้ สิ้น ก็จะ
ได้บญ
ุ มาก มีความสุขใจมาก ถ้าทําเพราะต้องการสิง่ ตอบแทน ให้ขอบอกขอบใจ ให้
เคารพเชื่อฟัง ถ้าเกิดไม่ทาํ ตามทีต่ อ้ งการ ก็จะเสียใจ ผิดหวัง โกรธขึ้นมาได้ ก็จะ
กลายเป็ นอกุศลไป ทําให้ทกุ ข์ใจ ถ้าอยากจะได้บญ
ุ มากๆ ก็ตอ้ งทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เช่น ปิ ดทองหลังพระ เป็ นการทําทีบ่ ริสุทธิ์ใจ ไม่ตอ้ งการให้ใครรู้วา่ ได้ทาํ ความดี ไม่ตอ้ ง
เขียนชื่อติดไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ ว่าได้มาสร้างแทงค์นาํ้ สร้างกุฏิ สร้างอะไรต่างๆ ซึง่ ก็ได้
บุญเหมือนกัน แต่ได้ไม่มากเท่ากับการไม่เขียนป้ ายติดเอาไว้ การทําบุญทําทานอยู่ทใ่ี จ
เป็ นหลัก ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จะได้ผลมาก สิง่ ทีใ่ ห้ก็มหี ลายอย่างด้วยกัน ไม่เฉพาะ
ข้าวของเงินทองต่างๆเท่านัน้ อย่างทีญ
่ าติโยมนําเอามาถวายพระ เอาเงินทองมาถวายวัด
อย่างนี้เป็ นการให้วตั ถุ เป็ นวัตถุทาน นอกจากวัตถุแล้วยังมีสง่ิ อืน่ ทีใ่ ห้กนั ได้ เช่น
วิทยาทาน ให้วชิ าความรู้ มีความรู้ความสามารถในวิชาอะไร เรานําเอามาสังสอนผู
่
อ้ น่ื
โดยไม่เรียกค่าตอบแทน ถ้ารู้วชิ าวิชาภาษาอังกฤษ ก็สอนภาษาอังกฤษโดยไม่เรียก
ค่าตอบแทน อย่างนี้ก็เป็ นการทําบุญเหมือนกัน เป็ นการให้วชิ าความรู้ เป็ นวิทยาทาน
แล้วก็ยงั มีอภัยทาน การให้อภัย ไม่โกรธแค้นโกรธเคืองผูท้ ส่ี ร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ ความ
เดือดร้อนให้กบั เรา แทนทีจ่ ะโกรธ อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็ถอื โอกาสทําบุญ
ไปเลย ไม่ตอ้ งไปวัดให้เสียเวลา ทําได้ในขณะทีก่ าํ ลังโกรธแค้นโกรธเคือง ถ้าให้อภัยได้
ใจก็จะกลายเป็ นพระเป็ นเทพไป ถ้าให้อภัยไม่ได้ใจก็จะกลายเป็ นยักษ์เป็ นมารไปเพราะ
การจะเป็ นเทพก็ดี เป็ นพระก็ดี เป็ นยักษ์เป็ นมารก็ดี เป็ นกันทีใ่ จนี้เอง ถ้าใจสงบเย็นมี
ความเมตตา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความสงสาร ให้อภัย ใจก็เป็ นพระเป็ นเทพขึ้นมา ถ้าใจมี
ความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทคิดปองร้ายผูอ้ น่ื ก็จะกลายเป็ นยักษ์เป็ นมารไป นี้คอื การ
ให้ชนิดที่ ๓ ทีเ่ รียกว่าอภัยทาน การให้ชนิดที่ ๔ ก็คอื ธรรมทาน ให้ธรรมะ ช่วยกันเผย
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แผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเราเองก็ดี ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆ
แจกให้ฟรี ให้ผูอ้ น่ื ได้มโี อกาสได้รู้ได้เข้าใจถึงสิง่ ทีด่ ี ทีพ่ ระพุทธเจ้านํามาสังสอนให้
่
กบั
พวกเรา เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นสิง่ เดียวในโลก ทีจ่ ะช่วยให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ หลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พ้นจากความทุกข์ทเ่ี กิดจากความ
แก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตาย การพลัดพรากจากกัน ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะทําให้เรา
อยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ สิง่ อืน่ ๆ
ต่อให้มมี ากมายเพียงไรก็ตาม มีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีตาํ แหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทส่ี ูง
ขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย การพลัดพรากจากกันได้ มีพระธรรมคําสอนเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเราได้ ทําให้ไม่วุน่ วาย
ไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากกัน ถ้านําเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั กิ นั
ท่านสอนให้เราทําบุญให้ทานเราก็ตอ้ งทําบุญให้ทานกัน ให้ในสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ ไม่ตอ้ งไปหา
สิง่ ทีเ่ ราไม่มี เพือ่ เอามาให้ผูอ้ น่ื อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นการทําบุญให้ทาน เพราะเป็ นความโลภ
โลภอยากจะทําบุญก็ไม่ดี เพราะไม่ได้ทาํ ให้มีความสุขใจ ควรให้ในสิง่ ทีเ่ รามี ทีเ่ หลือใช้ ที่
เกินความจําเป็ น มีข ้าวของเงินทองต่างๆพอทีจ่ ะให้ผูอ้ น่ื ได้ ก็ให้ไป เมือ่ ให้ไปแล้วเราจะมี
ความสุขใจ เพราะได้ชาํ ระความหวงความห่วง ความตระหนี่ ความกังวล กับข้าวของเงิน
ทอง เมือ่ ให้ไปแล้วความหวง ความห่วง ความกังวล ความตระหนี่ ความยึดติดก็จะ
หายไป เพราะไม่มอี ะไรต้องห่วง ต้องหวง ต้องตระหนี่ ใจก็โล่งสบาย มีความสุข เป็ น
บุญทีเ่ กิดจากการให้ในสิง่ ทีเ่ รามี ถ้าไม่มที รัพย์สนิ ข้าวของเงินทอง แต่มคี วามรู้
ความสามารถในเรื่องหนึ่งเรื่องใด พอทีจ่ ะเอาไปสังสอนให้
่
กบั ผูอ้ น่ื ได้ก็ทาํ ไป จะได้
วิทยาทาน ได้บญ
ุ เหมือนกัน เพราะเมือ่ เราเห็นผูอ้ น่ื ได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ทีเ่ ราสังสอน
่
เช่นสอนให้พูดภาษาอังกฤษได้ เขาก็อาจจะไปทํางานเป็ นมัคคุเทศก์ พาชาวต่างประเทศ
ไปเทีย่ วทีน่ นั้ ทีน่ ่ี ทําให้มรี ายได้ ช่วยตัวเองได้ เราก็จะมีความสุข ทีไ่ ด้ช่วยเหลือผู อ้ น่ื
เช่นเดียวกับการให้อภัย เมือ่ ให้อภัยแล้ว เราก็จะไม่ไปทุบตี ไม่ไปด่า ไม่ไปว่า ไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั เขา เราก็จะมีความสุข จากการได้ทาํ ความดี ทําให้เขาสบายใจ ทัง้ ๆ
ทีเ่ ขามาสร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา แต่เรากลับไม่ถอื โทษโกรธเคือง กลับให้อภัยเขา
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เราก็จะมีความสุขเขาก็มคี วามสุข ถ้าให้ธรรมะแล้วเขานําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ ปฏิบตั อิ ย่างที่
ได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ทําบุญทําทาน ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุทานก็ดี วิทยาทานก็ดี อภัยทานก็ดี
หรือธรรมทานก็ดี ก็จะทําให้เขามีความสุข ทําให้ผูอ้ น่ื ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือมีความสุข ทํา
ให้สงั คมอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุขเพราะธรรมะจะสอนให้เราช่วยเหลือกัน ไม่ให้เห็นแก่
ตัว
ทุกวันนี้โลกเรามีความวุน่ วาย ก็เพราะใจของคนเราขาดธรรมะ ขาดคําสอนของ
พระพุทธเจ้า จึงถูกความหลง คือความเห็นแก่ตวั เข้ามาครอบงํา ทุกคนต้องการสิง่ นัน้ สิง่
นี้ พยายามหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้กนั แล้วก็เกิดการแก่งแย่งชิงดีทาํ ร้ายกัน เพราะเมือ่ แข่งขันกัน
แล้วก็ตอ้ งเอาชนะให้ได้ ด้วยวิธีถูกต้องก็เอา ด้วยวิชามารก็เอา สังคมจึงมีความ
เดือดร้อน วุ่นวาย ไม่ได้เป็ นเพราะมีทรัพยากรไม่พอเพียง เพราะในโลกนี้มสี ง่ิ ต่างๆ
มากมายก่ายกอง เกินกว่าทีพ่ วกเราจะมาใช้ได้ แต่สง่ิ ทีโ่ ลกนี้ขาดก็คอื ธรรมะแสงสว่าง ที่
จะสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข เราสามารถอยู่กนั แบบมีความสุขก็
ได้ หรืออยู่ดว้ ยความเดือดร้อนวุน่ วายก็ได้ ขึ้นอยู่วา่ เราจะอยู่แบบไหนกัน ถ้าอยู่แบบ
เห็นแก่ตวั เห็นแก่ความอยากความต้องการ ไม่คดิ ถึงผูอ้ น่ื โลกก็จะมีแต่ความเดือดร้อน
วุน่ วาย แต่ถา้ อยู่ดว้ ยการเห็นแก่ผูอ้ น่ื ส่วนของเราก็หามาโดยไม่ไปสร้างความเดือดร้อน
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้ามีมากเกินความจําเป็ น มีเหลือกินเหลือใช้ เห็นผูอ้ น่ื ทีไ่ ม่สามารถ
พึง่ พาตัวเองได้ ก็ช่วยเหลือกันไป ถ้าทําแบบนี้โลกของเราก็จะอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
จิตใจของคนเราก็จะเป็ นเทพเป็ นพระกัน ไม่ได้เป็ นยักษ์เป็ นมารกัน อยู่ทว่ี า่ เรารู้จกั คําสัง่
สอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้ารู้จกั และปฏิบตั ติ ามได้ โลกนี้จะอยู่กนั อย่าง
ร่มเย็นเป็ นสุข ทุกคนจะเป็ นพระเป็ นเทพกัน ไม่ชา้ ก็เร็วทุกคนก็จะสามารถปฏิบตั ใิ ห้หลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน เพราะ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอานุภาพอย่างนัน้ ทําให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงแล้ว
ถ้าพวกเรานําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั เิ ราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่าง
แน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว
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เราจึงควรทําบุญกันอยู่เรื่อยๆ ทําในสิง่ ทีเ่ ราสามารถทําได้ เมือ่ ทําบุญให้ทานได้แล้ว ก็
ขยับสู่บญ
ุ ทีส่ ูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง คือการรักษาศีล พยายามละเว้นจากการเบียดเบียนผู ้อืน่
ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา
ถ้าสามารถรักษาศีลได้ใจก็จะสงบมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ความสุขก็จะมีมากขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่ง เมือ่ มีความสุขความสงบมากขึ้นแล้ว ก็จะเห็นคุณค่าของความสุขความสงบ
ก็อยากจะทําให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป ก็ตอ้ งขยับขึ้นสู่บญ
ุ อีกระดับหนึ่ง คือการภาวนา ทีม่ อี ยู่ ๒
ระดับด้วยกัน คือสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา สมถภาวนาก็คอื การเพ่งจิตให้อยู่กบั
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพือ่ ไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง จิตก็
จะสงบตัวลง รวมเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
อารมณ์ทม่ี าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจ ในขณะนัน้ จะไม่สนใจ ถึงแม้จะรู้วา่ มีเสียง มี
กลิน่ หรือมีอะไรก็ตาม แต่ใจจะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย ในขณะนัน้ จะเหมือนกับคนทีน่ อน
หลับสนิท เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น คนหลับจะไม่รู้อะไรทัง้ สิ้น ไม่เหมือนกันตรงที่
จิตมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสุข มีความอิม่ มีความพอ ถ้าได้สมั ผัสกับความสุขแบบ
นี้แล้ว ก็อยากจะให้มอี ยู่เรื่อยๆ แต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา
เพราะต้องออกมาทําภารกิจต่างๆ ต้องไปเรียนหนังสือ ต้องไปทํางาน ถ้าอยากจะรักษา
ความสงบของจิต ให้เป็ นเหมือนกับในขณะทีน่ งั ่ อยู่ในสมาธิ ก็สามารถทําได้ดว้ ยการ
เจริญวิปสั สนา คือการรักษาจิตใจในขณะทีไ่ ปเกี่ยวข้องกับสิง่ ต่างๆ เวลาไปเกี่ยวข้องกับ
อะไร ก็ตอ้ งมีวปิ สั สนาคอยดึงจิตไม่ให้ไปหลง ไปยึดไปติด เพราะถ้าไปหลงยึดติดแล้ว ก็
จะเกิดความกังวลใจ ความหวง ความห่วงขึ้นมา
เวลาได้อะไรมาทีเ่ ราชอบ ทีเ่ รารัก ก็จะยึดติดทันที อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ จะห่วง
กังวลเวลาทีไ่ ม่เห็นสิง่ ทีเ่ รารัก นี้คอื ปัญหาของพวกเราเวลาไปเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร พบ
กับอะไร ก็จะเกิดความอยากได้หรือเกิดความรังเกียจขึ้นมา แต่เราอยู่ในโลกทีส่ ง่ิ ต่างๆ
ไม่ได้เป็ นไปตามความอยาก ความต้องการของเรา เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา เราไม่
สามารถบังคับให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้เสมอไป แต่สง่ิ ทีเ่ ราสามารถบังคับได้กค็ อื
ใจของเรา ถ้ามีวปิ สั สนาสอนใจไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ เพราะสิง่ ต่างๆทีเ่ รารักก็ดี
หรือทีเ่ ราเกลียดก็ดี ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด ถ้ารักแล้วจากเราไปเราก็จะเสียใจ ถ้า
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เกลียดแล้วเกิดโผล่มาให้เห็นหน้าก็ทกุ ข์ใจ ถ้าทําใจให้เฉยๆ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ
กับคนนัน้ คนนี้ จะมาก็ได้จะไปก็ได้ ถ้าสอนใจไม่ให้ไปยึดไปติด ให้วางเฉยเป็ นอุเบกขา
เหมือนกับในขณะทีน่ งั ่ อยู่ในสมาธิ ก็จะทําให้ใจสงบเย็นได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีอะไรมา
กระทบทางตาก็ดี ทางหูก็ดี ทางจมูกก็ดี ทางลิ้นก็ดี ทางกายก็ดี เราสามารถรักษาใจให้
วางเฉยได้ดว้ ยวิปสั สนาภาวนา คือพิจารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึด
ไปติด ไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่ในการควบคุมของเราเสมอไป เราก็ตอ้ งปล่อยวาง เมือ่ ปล่อย
วางแล้วเราจะไม่เดือดร้อน ใครจะทําอะไรจะเป็ นอะไร เราจะไม่เดือดร้อน ถ้าหลงไปยึด
ติด เช่นรักลูกเรามาก อยากจะให้ลูกเราดี แต่เขาไม่ดเี ท่ากับความอยากของเรา ทัง้ ๆทีเ่ ขา
ก็ดอี ยู่แล้ว แต่ใจเราอยากมากไปกว่านัน้ ก็จะทําให้เราทุกข์ ถ้ารับความจริงว่าเขาทําได้
เท่านี้ ดีได้เท่านี้ เราก็พอใจเท่านี้ เราก็มคี วามสุข
เราจึงต้องฝึ กใจให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด อย่าไปอยากมากจนเกินไป เราช่วยเขาได้ สังสอน
่
เขาได้ ก็ทาํ ไป ถ้าไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการก็อย่าไปเสียใจ อย่าไปยึดอย่าไปติด ถือว่า
ได้ทาํ หน้าทีข่ องเราแล้ว ได้ช่วยเหลือเขาแล้ว เหมือนกับเอาเงินไปให้เขา แต่เขาไม่ยนิ ดี
รับ ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร ถ้าเขาไม่ตอ้ งการเงินเราก็เก็บไว้ใช้อย่างอืน่ ไม่ตอ้ งไปเสียใจ
ว่าทําไมจึงไม่รบั เงิน รังเกียจเงินของเราหรืออย่างไร อย่าไปคิดให้เสียเวลา นี่คอื วิปสั สนา
ภาวนา สอนใจให้ปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจจะมีความสุขมีความสงบตลอดเวลา
ไม่วา่ จะนัง่ หรือไม่นงั ่ สมาธิ ไม่วา่ จะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กบั หลายคน ใจจะไม่
เปลีย่ นแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าไม่มวี ปิ สั สนา ใจจะยึดจะติดกับสิง่ ต่างๆ จะ
เปลีย่ นไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าเป็ นเหตุการณ์ทด่ี กี ็จะดีอกดีใจ ถ้าไม่ดกี ็จะเดือดร้อน
วุน่ วายใจ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถป้ องกันได้ สามารถรักษาใจให้สงบสุขได้ตลอดเวลา ถ้า
น้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ มาทําบุญด้วยวิธีต่างๆ ให้ทานรักษา
ศีลภาวนา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม นี่คอื การสร้างความสุข สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลายให้กบั ใจของเรา ไม่มอี ะไรทีจ่ ะทําได้นอกจากพระธรรมคําสอนและการปฏิบตั ิ
ของเราเท่านัน้ ขอให้มคี วามเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
พยายามปฏิบตั ใิ ห้
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มาก เพือ่ จะได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๒

สมบัติท่แี ท้จริง
๖ เมษายน ๒๕๕๐

ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะมีคุณค่าเท่ากับบุญบารมี เพราะเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา จะอยู่
ติดกับเราไปไม่วา่ จะไปทีไ่ หน ไปเกิดภพไหนชาติไหน ต่างกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือบุคคล ไม่ได้เป็ นสมบัติท่แี ท้จริงของเรา เพราะเมือ่ เรา
ตายไปก็กลายเป็ นสมบัตขิ องคนอืน่ ไป มีรถ มีบา้ น มีสามี มีภรรยา ก็กลายเป็ นของคน
อืน่ ไป เพราะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ถ้าไม่สะสมบุญบารมีมวั แต่สะสมทรัพย์ทางโลก
ตายไปจะไปแบบมือเปล่า ไม่มอี ะไรติดเนื้อติดตัวไป จะไม่ได้ไปสู่ทส่ี ุขทีเ่ จริญ ทีบ่ ริบูรณ์
ด้วยทรัพย์สมบัตติ ่างๆ ต้องไปสร้างใหม่ ไปเกิดเป็ นคนจน ตะเกียกตะกายทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เก็บเงินเก็บทอง กว่าจะรํา่ รวยก็ใกล้ตาย ก็จะตายฟรี เพราะไม่มเี วลา
ทําบุญทํากุศล พอไปเกิดใหม่ก็จะเป็ นอย่างนี้อกี ไปเริ่มต้นใหม่ แต่ถา้ มีเวลาสะสมบุญ
บารมี ทําบุญทําทานอย่างต่อเนื่อง รักษาศีลอย่างสมํา่ เสมอ ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบตั ิ
ธรรม เจริญจิตภาวนา ก็จะมีสมบัตติ ดิ ตัวไป จะไปเกิดดีกว่าเก่า เป็ นลูกเศรษฐี เป็ นลูก
ของกษัตริย ์ ไม่ตอ้ งเสียเวลาหาเงินหาทอง สามารถเสริมสร้างบุญบารมีต่อไปได้เลย
เพราะมีเวลาไปทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ก็จะสามารถสะสมบุญ
บารมีให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปตามลําดับ พัฒนาจิตใจไปสู่ระดับของพระอริยเจ้า ไปสู่ระดับของ
พระอรหันต์ ไปสู่ระดับของพระพุทธเจ้าได้ในทีส่ ุด เป็ นผลทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญบุญ
บารมีอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาหลายภพ
หลายชาติ จนบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ถ้าไม่ได้ทรงบําเพ็ญเลย ตอนนี้ก็ยงั เวียนว่าย
ตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่อยู่ ไปตกนรกบ้าง ขึ้นสวรรค์บา้ ง เป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ น
เทพเป็ นพรหมบ้าง สลับกันไปตามวาระของบุญและกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้
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บุญก็เป็ นเหมือนเงินฝากในธนาคาร บาปเป็ นเหมือนหนี้ทต่ี อ้ งใช้ มีเงินในธนาคารก็เบิก
มาใช้ได้ ฉันใดเมือ่ ทําบุญก็จะได้เสวยบุญ ได้เกิดในสุคติ เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ น
พรหม เป็ นพระอริยเจ้า ถ้าไปก่อกรรมทําเข็ญก็ตอ้ งไปใช้หนี้ในอบาย ไปตกนรก เป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นผี บุญและบาปเป็ นของจริง พระพุทธเจ้าตรัสรู้กต็ รัสรู้เรื่องบุญ
และบาปนี้แล ไม่ได้ตรัสรู้เรื่องอะไร ทรงตรัสรู้วา่ ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ การกระทําเป็ น
เหตุ ผลคือความสุขความเจริญ ความทุกข์ความเสือ่ ม ภพชาติทด่ี หี รือภพชาติทไ่ี ม่ดี ก็
เกิดจากการกระทําของเราในแต่ละภพในแต่ละชาติ ในแต่ละวัน ในแต่ละเวลา เช่นวันนี้
เรามาทําความดี มาทําบุญ สะสมบารมี ก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญ เมือ่
เราเดินทางไปข้างหน้า ก็จะสามารถเบิกเอาบุญทีไ่ ด้ฝากไว้ในธนาคารบุญมาใช้ได้ ก็จะไป
เกิดดีกว่าเก่าสูงกว่าเก่า เป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้าทีด่ ที ส่ี ูงกว่าเก่า
เกิดจากการกระทําไม่ได้เกิดจากการปรารถนา ถ้าปรารถนาจะไปนิพพาน แต่ไม่ทาํ บุญให้
ทาน ไม่รกั ษาศีล ไม่ตดั กิเลส ไม่ปฏิบตั ธิ รรม ต่อให้ปรารถนาไปกีร่ อ้ ยภพกี่รอ้ ยชาติ ก็
จะเป็ นเพียงแต่ความปรารถนาเท่านัน้ เป็ นเพียงจุดเริ่มต้น เช่นปรารถนาจะมาวัดในวันนี้
ก็ตอ้ งคิดก่อนว่าวันนี้อยากจะมาวัด เมือ่ อยากแล้วก็ทาํ ในสิง่ ทีท่ าํ ให้มาวัดได้ เตรียมตัว
เตรียมข้าวเตรียมของ เมือ่ ถึงเวลาก็ออกจากบ้านเดินทางมา ก็จะมาถึงวัดได้ แต่ถา้
อยากจะมาวัดเฉยๆ พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุก อยากจะนอนต่อ ก็เลยไม่ได้มาวัด
ถ้านอนต่อป่ านนี้ก็ยงั ไม่ต่นื
ความปรารถนาจึงไม่ใช่เหตุทจ่ี ะพาให้ไปถึงทีห่ มายได้ เป็ นจุดเริ่มต้นทีต่ อ้ งมาก่อน ถ้า
วันนี้ไม่คดิ จะมาวัด ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปไหนดี ก็อาจจะไม่ได้ไปไหน ถ้ามีใครมาชวนให้
ไปทีน่ นั้ ทีน่ ่ี ก็อาจจะไปกับเขา แต่ถา้ ได้ตงั้ ใจไว้แล้วว่าวันนี้จะมาวัด ถึงแม้จะมีใครมาชวน
ให้ไปทีอ่ น่ื ก็จะปฏิเสธ เพราะได้ตงั้ ใจจะมาวัดแล้วนัน่ เอง ตัง้ ใจแล้วก็ตอ้ งทํา การตัง้ ใจ
ในภาษาพระเรียกว่าอธิษฐานบารมี ให้อธิษฐานในเหตุ อย่าไปอธิษฐานในผล อย่า
อธิษฐานให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เพราะการอธิษฐานขอไม่เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ต้องทําเหตุทจ่ี ะทําให้สง่ิ นัน้ เกิดขึ้นมา อยากจะได้ข ้าวของก็ตอ้ งไปทีร่ า้ น ไปซื้อมา ถ้าอยู่ท่ี
บ้านแล้วอธิษฐานขอให้สง่ิ ของต่างๆมา มันก็จะไม่มา ต้องไปซื้อทีร่ า้ น ฉันใดถ้าอยากจะ
ไปสู่ภพชาติทด่ี ี ไปสู่สุคติ ไปเกิดเป็ นมนุ ษย์อยู่ทกุ ภพทุกชาติ เป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ น
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พระอริยเจ้า ก็ตอ้ งเจริญเหตุทจ่ี ะทําให้ได้ผลนัน้ คือการสะสมบุญบารมีน้ เี อง ไม่ได้อยู่
กับอะไร อย่างทีพ่ วกเราได้มาทํากันในวันนี้ เรากําลังสะสมบุญบารมี จะอธิษฐานหรือไม่
ก็ตาม ขอหรือไม่ก็ตาม ถ้าทําบุญอยู่เรื่อยๆแล้ว เมือ่ ตายไปก็จะไปเกิดทีด่ อี ย่างแน่นอน
จะปรารถนาหรือไม่ก็ตาม เพราะการทําบุญเป็ นเหตุให้ไปเกิดในทีด่ นี นั ่ เอง ไม่อยากติด
คุกติดตะรางแต่ไปทําผิดกฎหมาย ก็ตอ้ งไปติด เพราะการทําผิดกฎหมายเป็ นเหตุ ถ้าไม่
อยากจะติดคุกติดตะรางเราก็ตอ้ งไม่ทาํ ผิดกฎหมาย ต้องเคารพกฎหมาย นอกจากการมี
ความตัง้ ใจทีด่ แี ล้ว ก็ตอ้ งทําดีดว้ ย ไม่ตงั้ ใจเฉยๆ อยากจะมาวัด พอถึงเวลาก็ไม่มา
อยากไปจนวันตายก็ไม่ได้มา
คนบางคนชอบพูดเสมอว่า ไม่ได้มาวัดเลย ไม่มเี วลา จะมาได้อย่างไร จะมีเวลาได้
อย่างไร ถ้าไม่ตงั้ ใจจะมา ไม่ให้เวลากับการมาวัด เอาเวลาไปใช้อย่างอืน่ หมด เอาเวลาไป
นอน ไปเทีย่ ว ไปทําอย่างอืน่ ก็ไม่ได้มาวัด ไม่ได้มาทําบุญ ไม่ได้สะสมบารมี ไม่ได้ในสิง่
ทีอ่ ยากจะได้กนั ได้แต่สง่ิ ทีไ่ ม่อยากจะได้กนั ถ้าทําบาป ก็ตอ้ งไปตกนรก เป็ นเดรัจฉาน
เป็ นต้น จึงควรดูการกระทําของเราเสมอ ในแต่ละวัน ในแต่ละเวลา ในแต่ละขณะ ว่า
กําลังทําอะไรกันอยู่ กําลังทําบุญสะสมบารมี หรือกําลังทําบาปทํากรรม ทําสิง่ ทีไ่ ร้สาระ
การกระทําของเรามี ๓ ลักษณะด้วยกันคือ ทําดี ทําชัว่ ทําไม่ดไี ม่ชวั ่ ทําดีก็จะได้ผลดี
ทําชัว่ ก็จะได้ผลชัว่ ทําไม่ดไี ม่ชวั ่ ก็จะไม่ได้ผลดีหรือผลชัว่ คือจะไม่ได้ไปไหน เป็ น
อย่างไรก็จะเป็ นอย่างนัน้ ต่อไป ถ้าอยากจะให้ชวี ติ ของเราดีข้นึ มีความสุขมากขึ้น มีความ
เจริญมากขึ้น ก็ตอ้ งทําความดี ถ้าไม่ตอ้ งการให้ชวี ติ ของเราตกตํา่ ลงเราก็ตอ้ งไม่ทาํ ความ
ชัว่ เพราะหลักกรรมเป็ นหลักตายตัว จะเชื่อหรือไม่ ก็ไม่สามารถลบล้างความจริงของ
หลักกรรมได้ ถ้าปฏิบตั ดิ ถี งึ แม้จะไม่เชื่อก็จะได้ผลดี ถ้าปฏิบตั ชิ วั ่ ถึงแม้จะไม่เชื่อก็จะ
ได้รบั ผลของความชัว่ ทีท่ าํ ไว้ จึงควรเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระอริยสงฆ์ทงั้ หลาย เพราะได้
สัมผัสได้พสิ ูจน์มาแล้วว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ จริงๆ ทําดีได้ไปเกิดทีด่ ี ไปสวรรค์ ไป
พระนิพพาน ทําบาปทํากรรมก็ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดในอบาย ไปตกนรก ไปเป็ น
เดรัจฉาน สลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆ เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ได้รู้ได้เห็นแล้วนําเอามาสังสอนพวกเรา
่
ถ้าเชื่อเราก็จะได้กาํ ไร เพราะเมือ่
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เชื่อแล้วเราก็จะปฏิบตั ติ าม ถ้าไม่เชื่อเราก็จะขาดทุน จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระศาสนา
จากการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
เพราะพระพุทธศาสนาและการได้เกิดเป็ นมนุษย์น้ ีเท่านัน้
ทีจ่ ะทําให้เราสามารถสร้าง
ความดี สร้างบุญและกุศล สร้างบุญบารมี ให้เราได้ไปสู่จดุ สูงสุดของชีวติ คือการสิ้นสุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มอี ย่างอืน่ ทีจ่ ะทําได้ ต้องมีทงั้ ศาสนาและการได้เกิดเป็ น
มนุษย์ เพราะถ้ามีศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากศาสนา เช่น
ได้มาเกิดเป็ นสุนขั ได้มาอยู่ในวัด แต่จะไม่รู้เรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะ
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ไม่สามารถสะสมบุญบารมีได้ มีมนุษย์เท่านัน้ ในบรรดาสัตว์โลก
ทัง้ หลาย ทีจ่ ะสามารถสะสมบุญบารมีได้ เป็ นสัตว์เดรัจฉาน ไปตกนรก ก็สะสมบุญ
บารมีไม่ได้ ไปเกิดเป็ นเทวดาก็ไม่ได้สะสมบุญบารมี เพราะมัวแต่เสวยความสุข เสวย
อาหารทิพย์ มีความสุขอยู่กบั อาหารทิพย์ต่างๆ ก็เลยไม่สนใจทีจ่ ะสะสมบุญบารมี มี
มนุษย์น้ เี ท่านัน้ ทีจ่ ะมีโอกาส มีเวลาและมีสติปญั ญา ทีจ่ ะรับรู้คาํ สอนของพระพุทธเจ้า
แล้วนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ ภพชาติของมนุษย์จงึ เป็ นเหมือนกับปั๊มนํา้ มัน เป็ นทีเ่ ติมนํา้ มัน
เป็ นทีเ่ ติมเสบียง จิตใจทีย่ งั มีความโลภโกรธหลงอยู่ยงั ต้องเดินทาง ยังต้องเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ ถ้าต้องการไปทีด่ ี ไปด้วยความสุขความอิม่ หนําสําราญใจ ก็ตอ้ งแวะเติมนํา้ มัน
เติมเสบียง ถ้าไม่เติมก็เหมือนเกิดมาเป็ นมนุษย์แล้วไม่ทาํ บุญทําทาน รักษาศีล ภาวนา
ปฏิบตั ธิ รรม
มัวแต่หาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปกินไปใช้ไปเทีย่ วไปดืม่ ไปหา
ความสุขจากกามารมณ์ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ถึงแม้จะมีความสุขแต่ก็เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่นาน เป็ นความสุขในขณะทีเ่ สพ พอไม่ได้เสพก็จะว้าวุน่ ขุน่ มัวเบือ่ หน่าย
เศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาเสพ เป็ นเหมือนคนติดยาเสพติด ไม่มี
ความสุขถ้าอยู่เฉยๆ ต้องมีสง่ิ นัน่ สิง่ นี้มาบํารุงบําเรออยู่เรื่อยๆ
แต่ถา้ ได้ทาํ บุญอยู่เรื่อยๆ ได้ทาํ ทาน รักษาศีล ภาวนา ก็จะมีบญ
ุ หล่อเลี้ยงจิตใจ ทําให้มี
ความอิม่ หนําสําราญใจ ไม่ตอ้ งไปหาสิง่ นัน่ สิง่ นี้มาให้ความสุข มาบํารุงบําเรอจิตใจ เพราะ
บุญและกุศลเป็ นอาหารทีแ่ ท้จริงของใจ สิง่ อืน่ ไม่ใช่อาหาร ต่อให้ได้มามากน้อยเท่าไร ได้
เสพมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่อม่ิ หนําสําราญใจ ได้แต่เพลิดเพลินไปขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง
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แล้วก็เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เกิดเป็ นมนุษย์จงึ ควรรีบ
ขวนขวายสะสมบุญบารมีให้มากๆ เพราะมีเวลาไม่มาก ไม่รู้วา่ จะอยู่ถงึ อายุเท่าไร บางคน
ก็อยู่ไปถึงร้อยกว่า บางคนอายุไม่ก่ปี ี ก็ตายไปแล้ว จะตายเมือ่ ไรไม่มใี ครรู้ เพราะอยู่ใน
โลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน โลกของอนิ จจัง ถ้าร่างกายเกิดพิการไปก็จะไม่สามารถ
ทําบุญสะสมบารมีได้เท่าทีค่ วร ในขณะทีม่ รี ่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง จึงควรทําบุญให้
มากๆ สะสมบารมีให้มากๆ เพราะไม่มอี ะไรเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง ทีเ่ ราจะพึง่ พาอาศัยได้
ไม่วา่ จะเป็ นในภพนี้หรือในภพต่อๆไป มีบญ
ุ บารมีเท่านัน้ ทีเ่ ราจะพึง่ พาอาศัยได้อย่าง
แท้จริง เพราะบุญบารมีจะคุม้ ครองปกป้ องรักษาใจ ไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆเหยียบยํา่
ทําลาย ถ้ามีบญ
ุ บารมีสมบูรณ์แล้ว เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็จะ
ไม่มคี วามทุกข์มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจเลย เพราะมีเกราะคุม้ กัน เหมือนเกราะป้ องกัน
กระสุน เวลาถูกปื นยิงก็จะยิงไม่เข้า จิตใจทีไ่ ด้สะสมบุญบารมีแล้วก็จะมีเกราะคุม้ กัน ถ้า
มีบญ
ุ บารมีมากก็จะคุม้ กันได้มาก ถ้ามีนอ้ ยก็คุม้ กันได้นอ้ ย เหมือนกับประกันภัย ถ้าซื้อ
ประกันภัยราคาไม่มากก็คมุ ้ ครองไม่ได้มาก ถ้าราคามากๆก็จะคุม้ ครองได้มาก บุญบารมี
จึงเป็ นเหมือนกับประกันภัย
ประกันความทุกข์ของจิตใจ
จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
ผัดวันประกันพรุ่ง คิดว่าพรุ่งนี้จะเป็ นเหมือนวันนี้ เพราะไม่มใี ครรู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ดวง
อาทิตย์อาจจะดับไปก็ได้ แผ่นดินอาจจะไหวก็ได้ นํา้ อาจจะท่วมก็ได้ มีอะไรต่างๆเกิดขึ้น
ได้มากมาย ไม่เป็ นเหมือนวันนี้เสมอไป
วันนี้เรามีโอกาสจึงควรรีบตักตวงบุญบารมีเสีย ถ้าไม่มธี ุระอย่างอืน่ ทีจ่ าํ เป็ นต้องทํา ก็
อย่าให้หมดเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ เช่นไปเทีย่ วไปดืม่ ไปกินไปหาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ทีท่ างศาสนาเห็นเป็ นเรื่องไร้สาระ คนทีจ่ ะบวชในพุทธศาสนาต้องละสิง่ เหล่านี้ให้
ได้ เพราะไม่ใช่เหตุทจ่ี ะทําให้จติ ใจเจริญรุ่งเรือง มีแต่จะฉุดลากเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้พบกับ
ความสุขทีแ่ ท้จริง คนทีย่ งั ติดอยู่กบั เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเทีย่ วเรื่องอะไรต่างๆ จะไม่
สามารถมาอยู่วดั ถือศีล ๘ หรือมาบวชได้ เพราะจิตใจยังผูกพันอยู่กบั กามารมณ์ต่างๆ
ผูกพันกับความสุขทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนเร้นอยู่
เป็ นเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด ถ้าฮุบเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด ก็จะต้องถูกเบ็ด
เกี่ยวคอ ฉันใดถ้ายังยินดีกบั กามสุข ทีไ่ ด้จากการได้ดูได้ฟงั ได้กนิ ได้ดม่ื ก็จะต้องติดอยู่
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กับสิง่ เหล่านี้ไปตลอด จะกลายเป็ นทาสของสิง่ เหล่านี้ไป อยู่ไปวันๆหนึ่งก็อยู่เพือ่ สิง่
เหล่านี้ แต่จติ ใจไม่ได้เจริญก้าวหน้าเลย ไม่ได้บญ
ุ บารมีเพิม่ เติมเลย ไม่ได้ศีล ไม่ได้ทาน
ไม่ได้ภาวนาเพิม่ เติมเลย ก็จะเสียชาติเกิด ไม่ได้อะไรติดตัวไปเลย เพราะสิง่ ต่างๆทีห่ าได้
ในโลกนี้ เมือ่ ตายไปแล้วก็ตอ้ งทิ้งไว้ในโลกนี้ เอาติดตัวไปไม่ได้ เอาไปได้แต่ความหิว
ความอยาก กับรูปกับเสียงกับกลิน่ กับรสกับโผฏฐัพพะต่างๆ เพราะทําจนติดเป็ นนิสยั
ถ้ามีความอยากก็จะมีแต่ความหิวความกระหาย ตายไปก็ไปเกิดเป็ นเปรตเป็ นผี เพราะ
ไม่มอี าหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ไม่มบี ญ
ุ กุศลหล่อเลี้ยงจิตใจ จึงไม่ควรประมาทนอนใจ ควร
เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา
เห็นคุณค่าของการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์เพราะไม่ได้
เกิดขึ้นพร้อมๆกันเสมอ
การเกิดเป็ นมนุษย์ก็ลาํ บากยากเข็ญอยู่แล้ว ไม่ได้เกิดทุกภพทุกชาติ ตายจากชาติน้ ไี ป
อาจจะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก ไปเป็ นเปรต ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหมก่อน แล้ว
ค่อยกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครัง้ หนึ่ง
ช่วงว่างระหว่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์กห็ ่างกันเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เป็ นเวลาทีย่ าวนานจนไม่สามารถนับได้วา่ ทรงเปรียบ
เวลาของกัปหนึ่งว่า เหมือนทุกร้อยปี เอาผ้าไปลูบภูเขาหิมาลัย ๑ ครัง้ ทุกๆ ๑๐๐ ปี กไ็ ป
เอาผ้าไปลูบ ๑ ครัง้ ทําอย่างนี้ไปจนกว่าภูเขาจะสึกหายไปหมด จึงจะได้เวลา ๑ กัป ๑
กัลป์ คิดดูซวิ า่ จะนานสักแค่ไหน ขณะลูบทุกวันทุกคืนยังไม่สกึ หรอเลย แล้วทุก ๑๐๐ ปี
ถึงจะมาลูบเพียง ๑ ครัง้ แล้วเมือ่ ไรจะสึกหายไปหมดได้ จึงเป็ นเวลาอันยาวนานมาก
คราวหน้าเมือ่ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็อาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนา เมือ่ ไม่ได้
เจอก็จะไม่รู้เรื่องบุญบารมี เรื่องเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้เรื่องการทําให้การเวียนว่ายตาย
เกิดหมดสิ้นไป ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น ไปทุกข์ทรมานกับ
การเกิดแก่เจ็บตาย การพลัดพรากจากกัน ชาติน้ ีเรามีบญ
ุ มีวาสนามาก ทีไ่ ด้เกิดเป็ น
มนุษย์และได้เจอพระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบตั ติ ามก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ไปได้ ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะได้สะสมบุญบารมีทจ่ี ะพาให้ไปสู่ทด่ี ี ไปรอพระพุทธเจ้าองค์
ต่อไป เพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ ่อจนได้บรรลุ ไม่ตอ้ งไปตกนรก เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรตเป็ นผี
เพราะบุญบารมีจะป้ องกันไม่ให้ไปเกิดในอบาย ทําบุญจึงมีแต่ได้เสมอ จึงควรเห็นคุณค่า
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อย่าปล่อยให้เวลาทีม่ คี ่านี้ผ่านไป มีเวลาว่างก็ให้รีบทําบุญสะสมบุญบารมีกนั ถ้าไม่ได้มา
วัดก็ทาํ ทีไ่ หนก็ได้ เห็นใครเดือดร้อนพอทีจ่ ะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไป อยากจะได้
อะไรก็หามาด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต อย่าไปทําผิดศีลผิดธรรม ก็มศี ีลแล้ว อยู่ทบ่ี า้ นก็ฟงั
เทศน์ฟงั ธรรมได้ ไหว้พระสวดมนต์ได้ นัง่ สมาธิได้เหมือนกัน ถ้าไม่มเี วลามาวัดก็ทาํ ที่
บ้าน ทําได้เสมอ ไม่ข้นึ กับกาลและสถานที่ เรื่องการทําบุญทํากุศล ขึ้นอยู่กบั ความ
ศรัทธาความพากเพียรเท่านัน้ ถ้ามีศรัทธามีความพากเพียรแล้ว จะสามารถทําบุญสะสม
บารมีได้ตลอดเวลา ได้ทกุ สถานที่ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๓

สมบัติของใจ
๗ เมษายน ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันดี เพราะท่านทัง้ หลายได้มาประกอบความดีกนั มาทําบุญทํากุศล ละเว้นจาก
การทําบาป ชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การทําความดีไม่ได้ข้นึ กับกาลกับเวลา
ไม่ได้ข้นึ กับสถานที่ อยู่ทก่ี ายวาจาใจเป็ นหลัก อยู่ทไ่ี หนก็มกี ายวาจาใจ จึงสามารถทํา
ความดีได้เสมอ ไม่ตอ้ งรอวันเกิด วันขึ้นปี ใหม่ วันเทศกาลสําคัญๆ เพราะจะไม่พอเพียง
ควรทําอย่างสมํา่ เสมอ ทําให้มากเท่าไหร่ได้ยง่ิ ดี เพราะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กบั ชีวติ
และจิตใจ นํามาซึง่ ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญรุ่งเรือง การทําอย่างอืน่ แม้จะได้มา
มากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่มคี ุณค่าเหมือนกับการทําความดี เพราะความดีเป็ นสมบัติ
คู่กบั ใจ เป็ นสมบัติของใจ เป็ นทรัพย์ภายใน ทีจ่ ะอยู่กบั ใจไปตลอด ไม่มใี ครสามารถ
แย่งหรือขโมยไปได้ เพราะอยู่ภายในใจ ต่างกับสมบัตภิ ายนอกทีไ่ ม่แน่เสมอว่าจะอยู่กบั
เราไปตลอด ถ้าเผลอวางไว้เดีย๋ วก็หายไปได้ หรือแม้จะเก็บไว้อย่างดี ใส่กญ
ุ แจไว้อย่างดี
ก็ยงั ถูกขโมยไปได้ ไม่ได้ให้ความสุขความอิ่มเอิบใจเหมือนกับสมบัตภิ ายใน ตายไปก็เอา
ไปไม่ได้ แต่สมบัตภิ ายในจะไปกับเรา จะส่งให้ไปสู่ทด่ี ี ร่มเย็นเป็ นสุข บริบูรณ์ดว้ ย
ทรัพย์และสิง่ ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ จึงควรให้ความสําคัญต่อการทําความดียง่ิ
กว่าการทําสิง่ อืน่ ๆ ถ้ามีความจําเป็ นต้องทําก็ทาํ พอประมาณ พอกับความจําเป็ นของ
ร่างกาย ทีไ่ ม่ตอ้ งการอะไรมากนัก นอกจากปัจจัย ๔ คือทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่มและอาหาร ถ้ามีพอเพียง สามารถอยู่ได้ ไม่ขดั สนไม่ลาํ บากลําบน ก็ถอื ว่า
ใช้ได้แล้ว อย่าไปหลงกับการหาปัจจัย ๔ ทีล่ ะเอียด ทีม่ รี าคาแพงๆ เพราะไม่ได้ทาํ ให้
ดีกว่าการดูแลร่างกายด้วยสิง่ ของทีม่ รี าคาถูก เพราะทําหน้าทีไ่ ด้เหมือนกัน
จะรับประทานอาหารมื้อละร้อยบาท หรือมื้อละห้าร้อยก็อม่ิ เหมือนกัน ทําให้ร่างกายอยู่
ต่อไปได้เหมือนกัน เสื้อผ้าทีใ่ ส่จะมีราคาชุดละสองสามร้อยหรือจะชุดละสองสามพัน ก็
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ทําหน้าทีป่ กปิ ดอวัยวะต่างๆของร่างกาย ป้ องกันไม่ให้แมลงสัตว์กดั ต่อยได้เหมือนกัน
จึงไม่ควรเสียเวลากับการหาสิง่ ทีม่ รี าคาแพงๆ เพราะของยิง่ แพงเท่าไหร่ก็ตอ้ งเสียเวลาหา
เงินมากเท่านัน้ จะไม่มเี วลาทําความดี ให้อยู่แบบสมถะเรียบง่าย เล็งประโยชน์ของสิง่ ที่
หามา อย่าไปเล็งทีค่ วามสวยงาม ตามรสนิยม ถ้าเป็ นอย่างนัน้ จะลําบาก เพราะรสนิยม
เป็ นของพวกทีไ่ ม่มปี ญั ญา จะหลงใหลกับสิง่ ของทีม่ รี าคาแพงๆ เพราะคิดว่าจะต้องวิเศษ
เมือ่ นําเอามาใช้ก็จะวิเศษด้วย จะวิเศษเฉพาะในสายตาของคนทีม่ คี วามหลงเท่านัน้ ถ้า
ขับรถกระบะจะไม่มใี ครมอง แต่ถา้ ขับรถราคาสิบล้านขึ้นไป จะมีแต่คนจ้องมอง เพราะ
หลงทัง้ นัน้ ดูทร่ี ถไม่ได้ดูทค่ี น คนฉลาดมีปญั ญาจะไม่ดูทร่ี ถ จะราคาสิบล้านหรือแสน
สองแสนก็เป็ นเพียงรถ เป็ นพาหนะทีจ่ ะพาให้ไปจากจุดหนึ่งไปสู่อกี จุดหนึ่งเท่านัน้ รถ
ราคาหนึ่งแสนหรือราคาสิบล้านก็พาไปได้เหมือนกัน แต่คนทีม่ คี วามหลงพอเห็นใครขับ
รถราคาสิบล้าน หูตาจะลุกวาวขึ้นมา ด้วยความโลภความอยากได้ เห็นเขามีก็อยากจะมี
เหมือนเขา คิดว่าเมือ่ มีแล้วจะวิเศษ แต่ถา้ ใจมีแต่บาปกรรม ไม่คาํ นึงถึงศีลธรรม ทําตาม
ความอยาก เบียดเบียนสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ที่
ปรารถนา ก็จะไม่วเิ ศษอย่างไร จะเป็ นคนตํา่ ทราม ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย ไม่มใี คร
อยากจะคบค้าสมาคมกับคนทีไ่ ม่ซอ่ื สัตย์สจุ ริต ฉ้อโกง โกหกหลอกลวง เพราะจะมีแต่
ความเสียหายตามมาอย่างแน่นอน เอารัดเอาเปรียบ หลอกได้ก็จะหลอก
จึงไม่ควรไปหลงติดอยู่กบั ของแพงๆ ไม่ได้วเิ ศษวิโสอะไร แพงเพราะหายาก มีคน
ต้องการมาก ก็เลยแย่งกันซื้อ เช่นเพชรนิลจินดาก็เป็ นเพียงวัตถุเท่านัน้ เอง เหมือนก้อน
ดินก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทราย ต่างกันตรงทีม่ จี าํ นวนน้อยหาได้ยาก มีคนอยากได้มาก
ก็เลยมีราคาแพง ส่วนก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทรายมีมาก หาได้อย่างง่ายดาย จึงมีราคา
ถูก เสื้อผ้า อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรคก็เช่นเดียวกัน แพงหรือไม่แพงก็ทาํ หน้าที่
ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้เหมือนกัน แต่สง่ิ ทีจ่ ะทําให้วเิ ศษวิโสเราไม่ค่อยสนใจหากัน
เพราะถูกความหลงคอยกีดกัน เราจึงต้องเข้าหาผูร้ ู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
สาวกทัง้ หลาย ทีร่ ู้จริงเห็นจริงถึงสิง่ ทีด่ ที เ่ี ลิศทีป่ ระเสริฐ ถ้าได้เข้าหาแล้ว ก็จะได้รู้วา่ อะไร
มีคุณค่า ทีจ่ ะทําให้เราวิเศษวิโส ก็คอื บุญกุศลการกระทําความดีต่างๆนัน้ เอง เพราะจะทํา
ให้ร่มเย็นเป็ นสุข อิม่ เอิบใจ เจริญก้าวหน้า จิตใจของคนทีท่ าํ ความดีกบั คนทีไ่ ม่ทาํ ความ
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ดีมคี ุณค่าต่างกัน พวกเราไม่ยกย่องสรรเสริญคนทีไ่ ม่ทาํ ความดี ยกย่องสรรเสริญแต่คน
ทีท่ าํ ความดีกนั เพราะคนทําความดีมแี ต่ทาํ คุณทําประโยชน์ ไม่ทาํ ความเดือดร้อนให้กบั
ใคร กับผูอ้ น่ื หรือกับตนเอง คนทีไ่ ม่ทาํ ความดีจะไม่ได้ทาํ คุณทําประโยชน์ ทําความ
ร่มเย็นเป็ นสุขให้กบั ตนเองและผูอ้ น่ื การทําความดีจงึ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ยิง่ กว่าสิง่
ต่างๆในโลกนี้ จึงไม่ควรมองข้ามการทําความดีไป ถ้าอยากจะเป็ นเศรษฐีทแ่ี ท้จริง มี
ทรัพย์ทแ่ี ท้จริง ก็ตอ้ งสะสมความดี เพราะความดีน้ แี ลคือทรัพย์ทแ่ี ท้จริง เป็ นทรัพย์
ภายในใจ สะสมได้มากเท่าไหร่ เราก็จะมีคุณค่ามากเท่านัน้
เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรา ทรงสละทรัพย์ภายนอกทีท่ รงเห็นว่าไม่มคี ุณค่าอะไร มีแต่
สร้างความทุกข์ความกังวลความวุน่ วายใจ จึงได้ทรงสละทรัพย์ภายนอกแล้วก็มงุ่ สะสม
ทรัพย์ภายใน ตัง้ อยู่ในศีลธรรมความดีงาม ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ระงับดับความโลภความ
โกรธความหลงต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นจิตในใจให้หมดไป เมือ่ ทําได้แล้วจิตใจของพระองค์ก็ทรง
เต็มเปี่ ยมไปด้วยความดี ความบริสุทธิ์ใจนี้แลคือความดีทแ่ี ท้จริง เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง
เพราะเมือ่ บริสุทธิ์แล้วจะมีความสุขเต็มที่ มีความอิม่ มีความพอเต็มที่ ไม่ตอ้ งการอะไร
อีกต่อไป ตลอดอนันตกาล ไม่ตอ้ งไปหาสิง่ นัน้ มาเพิม่ มาเติม ต่างกับจิตใจของพวกเรา
ไม่วา่ จะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็ยงั ไม่พอไม่อม่ิ สักที ต้องคอยหามาเพิม่ มาเติมอยู่
เรื่อยๆ ไปตลอดอนันตกาลเช่นเดียวกัน เพราะไม่ได้เป็ นวิธีเติมความอิม่ ความพอ
ความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐให้กบั จิตใจนัน่ เอง ถ้ายังไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอกมาเติม
ให้กบั จิตใจ เช่นลาภยศสรรเสริญสุข เติมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม เป็ นมหาเศรษฐี
ระดับไหนก็ตาม มีฐานะสูงขนาดไหนก็ตาม มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอมากน้อย
เพียงไรก็ตาม มีความสุขทีไ่ ด้จากการสัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ มากน้อย
เพียงไรก็ตาม ก็จะไม่ทาํ ให้จติ ใจมีความอิม่ มีความพอ มีความสุขอย่างแท้จริง มีแต่การ
ทําความดีเท่านัน้ ทีจ่ ะทําได้ ตามแบบฉบับทีพ่ ระบรมศาสดาของพวกเราได้ดาํ เนินมา
แล้วนําเอามาเผยแผ่สงสอน
ั่
ถ้าเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบตั ิ ก็จะได้รบั ผลเช่นเดียวกัน
เพราะการทําความดีและผล ไม่ได้ข้นึ กับกาลกับเวลาสถานที่ ไม่วา่ จะเป็ นในสมัย
พุทธกาลก็ดี
หรือในสมัยปัจจุบนั นี้ก็ดี
การทําความดียงั ให้ผลดีเช่นเดียวกับที่
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พระพุทธเจ้าทรงได้รบั คือความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ ความสุขสุดยอด ทีเ่ รียกว่า
ปรมังสุขงั ความอิม่ ความพอไปตลอดอนันตกาล
ไม่เหนือวิสยั ของพวกเราทีจ่ ะทํากันได้ ถ้าเหนือวิสยั แล้วจะไม่ทรงเสียเวลามาสังสอน
่
สัง่
สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สอนไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทําตามได้ แต่ทรงเห็นว่าพวก
เราก็เป็ นเหมือนพระองค์ ก่อนทีจ่ ะตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า ก็เป็ นเป็ นปุถชุ นคนธรรมดา มี
ความโลภความโกรธความหลงเหมือนกัน แต่เมือ่ มีความขยันหมันเพี
่ ยร มุมานะกล้า
หาญทีจ่ ะทําในสิง่ ทีต่ อ้ งทํา ลดละตัดสิง่ ต่างๆทัง้ หลายทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ
ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ปฏิบตั ริ กั ษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็จะสามารถบรรลุถงึ ขัน้ ที่
พระพุทธเจ้าได้บรรลุถงึ ได้ อยู่ในวิสยั ของมนุษย์อย่างพวกเราทุกๆคน เพราะมีมนุษย์
อย่างพวกเราทีไ่ ด้ปฏิบตั ไิ ด้ทาํ กันมาแล้ว ได้กลายเป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้ว เป็ น
จํานวนมากมายก่ายกองนับไม่ถว้ น ตัง้ แต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบนั นี้ มีผูน้ อ้ มเอา
คําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ ด้วยความกล้าหาญอดทน ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร
จนได้บรรลุผลเช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ มีเป็ นจํานวนมาก เป็ นพระอริย
สงฆ์สาวกทีเ่ ป็ นหนึ่งในพระรัตนตรัย ทีพ่ วกเรายึดถือเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นผูย้ นื ยันว่า
พวกเราอยู่ในวิสยั ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ ทีจ่ ะบรรลุถงึ ผลทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถงึ
อย่างแน่นอน เพียงแต่ขอให้มศี รัทธาความเชื่อ มีฉนั ทะความยินดี มีวริ ิยะความ
พากเพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ ขอให้ทาํ ไป อย่าไปคิดว่า
ไม่มบี ญ
ุ ไม่มวี าสนา เพราะไม่มใี ครจะมีบญ
ุ มีวาสนามากเท่ากับพวกเราแล้ว การทีไ่ ด้เกิด
เป็ นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันนี้ เป็ นบุญวาสนาเต็มร้อยแล้ว ไม่มบี ุญ
วาสนาอย่างอืน่ ทีจ่ ะมีมากเท่านี้แล้ว
เป็ นโอกาสทองอันประเสริฐ
ทีจ่ ะตักตวง
ผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ ตายไปแล้วจะไม่มโี อกาสอย่างนี้อกี ทีจ่ ะ
ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีก
เพราะคราวหน้ากว่าจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ อาจจะอีกหลายพันปี ก็ได้ เพราะต้องไป
เวียนว่ายตายเกิดเป็ นอย่างอืน่ ก่อน ไปตกนรกบ้าง ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้างถ้าทําบาป ถ้า
ได้ทาํ บุญไว้ก็ไปเกิดเป็ นเทพบ้างเป็ นพรหมบ้าง ก็จะหมดเวลาไปกับการเวียนว่ายตาย
20

เกิดในภพเหล่านัน้ เมือ่ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี พระพุทธศาสนาก็อาจจะหายไปจาก
โลกนี้แล้ว จะไม่มใี ครรู้เรื่องพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญ
เพือ่ บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า ในสมัยนัน้ ไม่มพี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ
หลงเหลืออยู่เลย พระองค์จงึ ต้องคลําหาทางเอง หาธรรมะเอง จึงต้องเสียเวลาและ
ลําบากลําบนอย่างยิง่ กว่าจะได้พบกับทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเป็ นพวก
เรารับรองได้วา่ จะไม่มที างปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย ถ้าไม่มคี รู
สอน เพราะขนาดมีครูสอนอยู่ทกุ วันก็ยงั ไม่ทาํ กันเลย ถ้าไม่มคี รูสอนจะทําได้อย่างไร
ขอให้เราคิดให้ดวี า่ ความสุขของเราอยู่ตรงไหน อยู่ตรงลาภยศสรรเสริญสุข หรืออยู่ทก่ี าร
ทําความดี ถ้าเลือกเอาความสุขทีไ่ ด้จากลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะมีความทุกข์ตามมา
เพราะเป็ นของไม่เทีย่ ง ทีจ่ ะต้องหมดไป ต้องจากไปไม่ชา้ ก็เร็ว เมือ่ ถึงเวลาเสือ่ มหมดไป
หรือเราจากมันไป ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ มีความทุกข์เป็ นอย่างมาก ถ้าเลือกเอา
ความสุขภายในใจทีเ่ กิดจากการทําความดี เราจะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลา ไม่จากไป
จากใจ อยู่กบั ใจไปตลอด นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องเลือก จะเอาความสุขแบบไหน ความสุขที่
มีความทุกข์ก็เหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ ปลายเบ็ด หรือจะเอาเหยือ่ ทีไ่ ม่มเี บ็ดห้อยติดอยู่ดว้ ย
ให้เลือกเอา ถ้าเลือกฮุบเอาเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เบ็ดก็ตอ้ งเกี่ยวปากเกี่ยวคอ ถ้าเลือก
เอาเหยือ่ ทีไ่ ม่มเี บ็ดติดอยู่ ก็จะเป็ นอาหารล้วนๆ
ฉันใดความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมก็เป็ นอย่างนี้ ความสุขทางโลกมีความทุกข์
คลุกเคล้าไปด้วย ส่วนความสุขทางธรรมทีเ่ กิดจากการทําความดี ละเว้นการทําบาป
ชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ
เป็ นความสุขทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ ไม่มคี วามทุกข์เจือปนเลย เป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย
ได้มาเป็ นสมบัติ แล้วนําเอามาสังสอนพวกเรา
่
ชักชวนพวกเราให้ไปสู่ความสุขแบบนี้ ถ้า
คิดสักหน่อยใช้ปญั ญาสักหน่อย ก็จะเห็นว่า เป็ นความสุขทีด่ ที ส่ี ุด ระหว่างความสุขเพียง
ไม่ก่ปี ี กบั ความสุขตลอดอนันตกาล จะเลือกเอาอย่างไหน เหมือนให้เลือกระหว่างเงิน ๑
บาท กับเงิน ๑ ล้านบาท จะเลือกเอาเงินอย่างไหน จะเอา ๑ บาท หรือจะเอา ๑ ล้านบาท
คนฉลาดย่อมเอาเงิน ๑ ล้านบาทอย่างแน่นอน ฉันใดคนฉลาดก็จะเลือกเอาความสุขทีม่ ี
อยู่กบั ตนไปตลอดอนันตกาลอย่างแน่นอน ถ้ายังโง่อยู่ก็จะเลือกเอาความสุขทีม่ คี วาม
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ทุกข์เจือปน ทีไ่ ม่ยาวนาน เพียงไม่ก่ปี ี ก็ตอ้ งตายจากโลกนี้ไปแล้ว ความสุขต่างๆทีไ่ ด้
สะสมมาก็จะต้องหมดไป นี่คอื การดําเนินชีวติ การเดินทางของพวกเรา เราได้มาถึงทาง
แยกแล้ว จะไปทางไหนดี จะไปทางธรรมหรือจะไปทางโลก ไม่มใี ครบังคับเราได้ เรา
จะต้องตัดสินใจเอง ต้องรับผลของการตัดสินใจ เวลาทีม่ คี วามทุกข์มคี วามเศร้าโศก
เสียใจก็อย่าไปโทษใคร โทษตัวเราเองทีเ่ ลือกทางนี้ ไม่มใี ครบังคับเรา ให้คดิ พินิจ
พิจารณาให้ดี เปรียบเทียบให้ดี ระหว่างทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ดาํ เนินไป กับทางทีพ่ วกเรา
ดําเนินอยู่น้ ี ทางไหนจะวิเศษกว่ากัน ทางไหนจะดีกว่ากัน ขอให้เลือกทางทีด่ ี จะได้พบ
กับสิง่ ทีด่ งี าม จึงขอฝากเรื่องการทําบุญทําทาน การทําความดีตลอดเวลา ทุกกาลสถานที่
ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ติ ่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๔

เสริมสิรมิ งคล
๘ เมษายน ๒๕๕๐

วันนี้พวกเราผูม้ คี วามเชื่อมัน่ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มาวัดเพือ่ มาเสริม
สิริมงคลให้แก่ชวี ติ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ด้วยการบูชาพระรัตนตรัย ถวาย
อาหารคาวหวาน ถวายสังฆทาน ให้กบั พระภิกษุสามเณร รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา ไม่ได้เสริมสิริมงคลด้วยการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไป
เล่นการพนัน ไปเสพสุรายาเมา ทีจ่ ะทําให้ชวี ติ เสือ่ มลงตํา่ ลงไปเรื่อยๆ เพราะพระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัสรู้เห็นแล้ว ถึงเหตุทจ่ี ะเสริมมงคลให้แก่ชวี ติ และเหตุทจ่ี ะนําความอัปมงคล
ทัง้ หลายมาให้เรา ถ้าทําในสิง่ ทีท่ รงสังสอนให้
่
ทาํ ละเว้นจากสิง่ ทีท่ รงสังสอนให้
่
ละเว้น ก็
จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีแต่สริ ิมงคล แต่ถา้ เดินสวนทางกับพระธรรมคําสอน ก็จะ
ไม่เป็ นมงคล สอนให้มาวัดก็ไปบ่อนการพนัน ให้ทาํ บุญก็ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ให้รกั ษาศีล
ก็ไปยิงนกตกปลา ถ้าทําอย่างนี้แล้วต่อให้อยากได้สริ ิมงคลมากน้อยเพียงไร ก็จะเป็ น
เพียงแต่ความอยาก จะไม่ได้สริ ิมงคลเลย เพราะจะเกิดขึ้นจากการกระทําตามพระธรรม
คําสอนเท่านัน้ ถ้าเดินเข้าหาไฟก็ตอ้ งถูกไฟเผา ถ้าเดินเข้าหาร่มไม้ก็จะได้รบั ความร่มเย็น
จึงต้องดูการกระทําของเราเป็ นหลัก ดูการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจ ว่ากําลังคิด
อะไร พูดอะไร ทําอะไร เป็ นไปตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
คดิ ให้พูดให้ทาํ หรือเปล่า
ถ้ามีสติเฝ้ าดูการกระทําอย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง จะรู้ทนั ทีเวลาคิดอยากจะไปเทีย่ ว
ไปเล่นการพนัน ไปเสพสุรายาเมา ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ จะรู้วา่ ไม่ใช่ความคิดที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ ก็จะเลิกคิด คิดตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้เข้าวัด
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะจะนําความเป็ นสิริมงคลมาให้แก่เรา ไม่
มีอย่างอืน่ อยู่ทก่ี ารกระทําทางกายวาจาใจตามพระธรรมคําสอนเท่านัน้
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ถ้าไม่รู้วา่ พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
คดิ ให้พูดให้ทาํ อย่างไร ก็ตอ้ งหมันศึ
่ กษาด้วยการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เวลาฟังเทศน์ก็ตงั้ ใจฟังให้ดี ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆ เพราะจะไม่รู้วา่ กําลัง
ฟังอะไรอยู่ การฟังธรรมต้องมีสติรบั รู้กระแสธรรม ทีม่ าสัมผัสกับหูแล้วเข้าไปสู่ใจ ถ้าฟัง
ด้วยสติ ด้วยการใคร่ครวญ พิจารณาตาม ก็จะเกิดปัญญาความฉลาด รู้ถูกรู้ผดิ รู้ดรี ู้ชวั ่
แต่ถา้ สักแต่วา่ ฟัง ร่างกายฟังอยู่ แต่ใจไปอยู่แถวบาร์ แถวไนต์คลับ แถวสถานเริงรมย์
ต่างๆ ฟังไปอีกร้อยชาติก็ไม่เกิดความฉลาดขึ้นมา ต้องฟังด้วยสติ มีการรับรู้อยู่
ตลอดเวลา คิดพิจารณาตามเหตุตามผล ก็จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรม ดังทีท่ รงตรัส
ไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็ นมงคล
อย่างยิง่ แก่ชวี ติ เพราะเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วจะได้รู้เรื่องทีไ่ ม่รู้มาก่อน เรื่องผิดถูกดีชวั ่ ถ้า
เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชวั ่ ยังเห็นผิดเป็ น
ชอบอยู่ เห็นว่าการกระทําทีไ่ ด้กล่าวมานี้ไม่เสียหายอย่างไร ไม่มผี ลร้ายตามมา แต่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแจ้งชัดว่า การกระทําเหล่านี้จะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
ความทุกข์ความหายนะ ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั จิตใจจะมีแต่ความรุ่ม
ร้อนวุน่ วาย ตายไปก็ไม่ได้ไปเกิดในสุคติ ไม่ได้ไปเกิดเป็ นมนุ ษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม
เป็ นพระอริยเจ้า แต่ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ นผีบา้ ง ไปตกนรกบ้าง
เพราะจิตใจได้เสือ่ มจากความเป็ นมนุษย์ จากความเป็ นเทพ จากความเป็ นพระอริยเจ้า
ไปแล้ว ถ้าไม่อยากไปเกิดเป็ นสุนขั เป็ นแมว เป็ นนก เป็ นกา เป็ นมด เป็ นสัตว์ต่างๆ ก็
ต้องละเว้นการกระทําบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด
มดเท็จ เสพสุรายาเมา
ถ้าไม่อยากให้ชวี ติ ของเราถูกดึงไปสู่ความเสื่อมเสีย สู่การทําบาปทํากรรม ก็ตอ้ งหักห้าม
ใจ ไม่ให้ไปเทีย่ วมากจนเกินไป ไปเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว ไปคบคนชัว่ เป็ น
มิตร เพราะเมือ่ ทําแล้วก็จะไปทําบาปทํากรรม ถ้าเทีย่ วจนไม่มเี งินเหลือแต่ยงั อยากจะ
เทีย่ วอีก เพราะยิง่ เทีย่ วมากเท่าไร ยิง่ อยากจะเทีย่ วมากขึ้นไปเท่านัน้ ก็ตอ้ งหาเงินด้วยวิธี
ต่างๆ ถ้าหาด้วยวิธีสุจริตไม่ได้ ขอพ่อขอแม่ไม่ได้ ขอยืมไม่ได้ ก็จะไปลักขโมย ไปปล้น
ไปจี้ ถ้าพบคนชัว่ เป็ นมิตรก็จะชวนให้ไปทําบาปทํากรรม เพราะคนชัว่ ทําความดีไม่เป็ น
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ทําบุญไม่เป็ น รักษาศีลไม่เป็ น เข้าวัดไม่เป็ น มีแต่คนดีทจ่ี ะเข้าวัด ทําบุญให้ทาน รักษา
ศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราจึงต้องรู้วา่ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะฉุดลากให้ไปสู่ความเสือ่ ม สู่ความ
ทุกข์ จะได้หลีกเลีย่ ง เพราะเป็ นเหมือนกองไฟ ถ้ามีคนจะลากเราเข้ากองไฟ เราก็ไม่ไป
อย่างแน่นอน เพราะรู้วา่ จะถูกไฟเผาไหม้เป็ นเถ้าถ่านไป ฉันใดบาปกรรมก็ดี อบายมุข
ต่างๆก็ดี ก็เป็ นเหมือนกองไฟของจิตใจ ทีจ่ ะทําให้จติ ใจมีแต่ความรุ่มร้อนความวุน่ วาย
หาความสุขความอิม่ ความพอไม่ได้ ต่างกับความดี บุญและกุศล สิง่ ทีเ่ ป็ นสิริมงคล
ทัง้ หลาย ทีท่ าํ ให้อม่ิ หนําสําราญใจ สุขสดชื่นเบิกบาน ถ้าทําแล้วจะรู้เพราะไม่ได้เป็ นสิง่ ทีล่ ้ ี
ลับอย่างไร ทุกคนสามารถพิสูจน์กนั ได้ ขอให้ทาํ ให้ถูกและทําให้มากเท่านัน้ เอง ถ้าทําไม่
ถูกและทําไม่มากก็จะไม่เห็นผล เช่นนานๆจะมาวัดสักครัง้ หนึ่ง นานๆจะฟังเทศน์สกั ครัง้
หนึ่ง แล้วก็ฟงั ไม่ถูก ไม่ได้ตงั้ ใจฟัง นัง่ พนมมือไปแต่ใจนัง่ คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ อย่างนี้
เรียกว่าทําไม่ถูก ผลก็จะไม่เกิดขึ้น
เวลาทําบุญให้ทานก็หวังผลตอบแทน อยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะได้สง่ิ นี้ พอทําไปแล้ว
ไม่ได้ตามความอยาก ก็จะว่าทําแล้วไม่ได้ผล ก็ไม่อยากทําต่อ ไม่อยากฟังต่อ ฟังไปแล้ว
ไม่เกิดปัญญา ไม่ฉลาด เพราะฟังไม่ถูก ทําบุญไม่ถูก วิธีทจ่ี ะทําบุญให้ถูกก็คอื ต้องทํา
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่าไปโลภไปปรารถนาอะไรทัง้ สิ้น ทําเพือ่ ความอิม่ เอิบใจ ความสุข
ความพอ ทําเพือ่ ชนะความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั ความอยากต่างๆ ถ้าเราทําอย่างนี้
แล้วใจจะสุขจะอิม่ จะพอ อย่าไปหวังอะไรจากผูท้ เ่ี ราทําบุญด้วย ให้เคารพรักเราชอบเรา
ให้เขาขอบใจ ถ้าไม่ได้เป็ นไปตามความหวังก็จะเสียใจ จะคิดว่าทําบุญให้ทานแล้วไม่ได้
บุญ ทําดีไม่ได้ดี ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิด เพราะผลบุญไม่ได้จากผูอ้ น่ื แต่จากใจของเราเอง
ใจทีม่ คี วามร่มเย็นเป็ นสุข มีความอิม่ มีความพอ ใจทีช่ นะความตระหนี่ความเห็นแก่ตวั
แล้วเราจะติดอกติดใจ เพราะความสุขทีเ่ กิดจากการได้ช่วยเหลือคนอืน่ เป็ นความสุข
มากกว่าการได้ไปเทีย่ ว ไปเสพสุรายาเมา เพราะการไปเทีย่ วไปเสพสุรายาเมา จะได้แต่
ความเพลิดเพลินความสนุกสนาน หลังจากนัน้ แล้วก็เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ วใจ
อยากจะไปเทีย่ วไปเสพสุราอีก แต่การทําบุญให้ทานช่วยเหลือผูอ้ น่ื เมือ่ ทําไปแล้วจะมี
ความอบอุ่นใจ ถึงแม้จะอยู่คนเดียว จะไม่รู้สกึ อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเศร้าสร้อยหงอยเหงา
แต่อย่างใด ถ้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีถ่ ูกวิธีใจก็จะมีความสงบเย็นผ่องใส ไม่ขนุ่ มัวเศร้า
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สร้อยหงอยเหงา ไม่สงสัยในเรื่องนรกสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องบาปเรื่องบุญ
ถ้าไม่ได้ฟงั ธรรมก็จะเข้าใจว่านรกสวรรค์เป็ นสถานที่ ซึง่ ไปหาทีไ่ หนในโลกนี้ก็หาไม่เจอ
เพราะอยู่ในใจ เวลามีความสุขใจนัน้ แลคือสวรรค์ เวลามีความทุกข์นนั้ แลคือนรก
เวลามีความทุกข์มากๆจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ ต้องฆ่าตัวเองและฆ่าผูอ้ น่ื ไปด้วย ดังทีเ่ ป็ น
ข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ เพราะไม่ได้ทาํ บุญ มัวแต่หาเงินหาทอง หามาได้กซ็ ้อื
ของฟุ่มเฟื อยของหรูหรา แต่จติ ใจไม่ได้รบั ความสุขเลย พอมีปญั หาก็จะเกิดความโกรธ
ความแค้น แล้วก็จะระงับความโกรธแค้นด้วยการฆ่าผูอ้ น่ื และฆ่าตัวเอง ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอน ได้ทาํ บุญทําทานอยู่เรื่อยๆแล้ว เวลามีปญั หาจะมีขนั ติความอดทน จะ
ปลงจะรับได้ ว่าเป็ นอย่างนี้ จะไม่ทกุ ข์ ถ้าแก้ได้ก็ดี แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ไม่โกรธแค้น
โกรธเคือง ไม่ทาํ ร้ายใคร ก็จะไม่เกิดโทษ เพราะจิตใจมีธรรมะ มีบญ
ุ มีกศุ ลคอยดูแล
คอยหักห้าม เพราะรู้วา่ ฆ่าผูอ้ น่ื หรือฆ่าตนเองเป็ นบาปเป็ นกรรมมาก บาปกรรมเก่าที่
กําลังใช้อยู่น้ ี ก็ยงั ไม่มากเท่ากับฆ่าคนอืน่ และฆ่าตนเอง ทีเ่ ป็ นบาปเป็ นกรรมมากกว่า
หลายเท่า ถ้าได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมจะรู้วา่ เกิดมาก็เพือ่ มาใช้บญ
ุ ใช้กรรม เวลามีความสุข
เป็ นเวลารับผลบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ เวลามีความทุกข์มปี ญั หาต่างๆ ก็เป็ นเวลาใช้บาปใช้กรรมที่
ได้ทาํ ไว้ ยอมรับผลของบาปและบุญ ว่าเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ทําบุญแล้วผลของบุญก็
จะต้องปรากฏขึ้นมาสักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว ไม่ชาติน้ กี ็ชาติหน้า เช่นเดียวกับบาป เมือ่ ทําไป
แล้วก็ตอ้ งใช้บาป ถ้ายังไม่ได้แสดงผลในชาติก่อนก็อาจจะแสดงผลในชาติน้ ี อาจจะทําให้
คิดว่า ทําไมเราทําแต่บญ
ุ ทําแต่ความดี แต่กลับต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ ก็เป็ น
เพราะว่าเคราะห์กรรมต่างๆทีเ่ ราประสบอยู่น้ ี เป็ นผลของบาปกรรมทีท่ าํ ไว้ในอดีตนัน่ เอง
หรือเห็นคนอืน่ ทําแต่บาปแต่กรรม แต่กลับได้รบั ความสุข ได้รบั ความเจริญ ก็เป็ นเพราะ
บุญในอดีตได้มาส่งผลในชาติน้ ี เราต้องเข้าใจว่าการทําบาปทําบุญนัน้ มีผลตามมา ช้าหรือ
เร็ว บุญบางอย่างก็ส่งผลเร็ว บางอย่างก็ชา้ เช่นเดียวกับบาป เหมือนกับการปลูกต้นไม้
บางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็ว บางชนิดก็ใช้เวลานานหลายปี
โดยหลักแล้วการทําบุญทําบาปมีผลตามมาอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เมือ่ ตาย
ไปก็ตอ้ งไปเกิดตามบาปบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้อย่างแน่นอน ไม่ตอ้ งสงสัย เพราะพระพุทธเจ้าทรง
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รู้ทรงเห็นแล้ว มีพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเป็ นจํานวนมาก ทีไ่ ด้รู้ได้เห็นตาม ได้
รับรองสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้แล้ว
่
ว่าเป็ นสวากขาโต ภควาตา ธัมโม เป็ นธรรมที่
ตรัสไว้ชอบแล้ว ถูกต้องตามความเป็ นจริงทุกอย่าง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ตรัสสอนไว้ ล้วนเป็ นความจริงทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นนรกสวรรค์ บาปบุญ การเวียนว่าย
ตายเกิดหรือมรรคผลนิพพาน เป็ นความจริงทัง้ นัน้ ทีผ่ ู ้ปฏิบตั สิ ามารถพิสูจน์ได้ ผูป้ ฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ชิ อบตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นได้อย่างแน่นอน ไม่มอี ะไรจะ
มาปกปิ ด จึงควรมีความเชื่อมันในการทํ
่
าความดี ละเว้นการทําบาป ละเว้นอบายมุข
ทัง้ หลาย เทีย่ วพอหอมปากหอมคอ เป็ นครัง้ เป็ นคราว นานๆที อย่าเทีย่ วจนติดเป็ นนิสยั
เงินทองจะไม่พอใช้ ก็จะต้องหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในทีส่ ุดก็จะต้องไปทําผิดกฎหมาย ทํา
ผิดศีลผิดธรรม แล้วก็ตอ้ งใช้บาปใช้กรรม ถูกฆ่าตายบ้าง ฆ่าตัวเองตายบ้าง เป็ นสิง่ ที่
เกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างพวกเรา เปิ ดหนังสือพิมพ์ดูทกุ วันก็จะเห็นข่าวเหล่านี้ เพราะไม่เชื่อ
หรือไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง มัวแต่หาเงินหาทองแล้ว
ก็เอาไปกินไปเทีย่ วไปใช้ไปดืม่
ทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เลยไม่รู้วา่ ความดีชวั ่ ความผิด
ความถูกอยู่ตรงไหน พอไปทําความผิดเข้าก็สายไปเสียแล้ว ถ้าได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั
ธรรม อย่างทีพ่ วกเราทํากันอย่างสมํา่ เสมอ ก็จะมีพระธรรมคําสอนคอยเตือนสติเตือนใจ
อยู่เสมอ เวลาคิดจะทําอะไรไม่ดี จะมีธรรมคอยเตือนคอยต้าน ว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะ
หลวงพ่อเทศน์อยู่เสมอว่า ทําไปแล้วมีแต่จะได้ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ตายไปก็ตอ้ ง
ตกนรก
สูห้ กั ห้ามจิตใจไว้ดีกว่า ถึงแม้จะยากจะลําบาก แต่ก็ไม่สุดวิสยั ตอนเป็ นเด็กนอนแบเบาะ
ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ได้ ไม่เทีย่ วก็อยู่ได้ ไม่เล่นการพนันก็อยู่ได้ ไม่ดม่ื เหล้าก็อยู่ได้ อยู่
มาได้ตงั้ หลายปี ทําไมพอโตขึ้นมาแล้วกลับอยู่ไม่ได้ เพราะไม่สนใจศึกษา จึงไม่รู้วา่ การ
ทําดีชวั ่ นัน้ เราจะต้องเป็ นผูร้ บั ผล ไม่ใช่คนอืน่ พ่อแม่ไม่ได้รบั ผลแทนเรา มีแต่เราเท่านัน้
ทีจ่ ะรับสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ดังทีไ่ ด้ตรัสไว้ว่า สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมเป็ นของๆตน จะทํา
กรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ไม่มใี ครมาไถ่บาปไถ่กรรม
ให้กบั เราได้ เมือ่ ผลกรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็ตอ้ งรับมันเต็มๆ ถ้าไม่อยากจะประสบกับสิง่ ที่
เลวร้ายทัง้ หลาย ก็ตอ้ งหักห้ามจิตใจ อย่าริทาํ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงห้าม ทรงสอนให้ละ
27

ให้เว้น เพราะทําครัง้ แรกๆก็อาจจะไม่มผี ลร้ายแรง แต่เมือ่ ทําไปเรื่อยๆก็จะสะสมมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ จากจอมปลวกก็จะกลายเป็ นภูเขาไป ความชัว่ ต่างๆ บาปกรรมต่างๆ อบายมุข
ต่างๆทีเ่ ราทํา ตอนต้นก็เป็ นเพียงเล็กๆน้อยๆ พอทําไปเรื่อยๆก็จะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ
จนไม่สามารถหักห้ามหยุดยัง้ มันได้ ก็จะไปทําบาปสร้างความทุกข์ความเสือ่ มเสียให้กบั
เราอย่างแน่นอน ถ้ามีสติคอยดูความคิด ดูการพูด ดูการกระทําของเรา จะมีโอกาสหัก
ห้ามยับยัง้ ความคิดทีไ่ ม่ดี การกระทําทีไ่ ม่ดี การพูดทีไ่ ม่ดไี ด้ จึงควรมีสติอยู่เสมอ ไม่วา่
จะคิดอะไร พูดอะไร ทําอะไร พิจารณาให้ดีเสียก่อน ว่าเป็ นไปตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนหรือไม่ ทรงสอนให้ละให้เว้นก็อย่าไปทํา สิง่ ทีท่ รงสอนให้ทาํ แต่ยงั ไม่ได้ทาํ ก็ควร
รีบทําเสีย เพราะจะพาให้ไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุขความเจริญ ทัง้ ในปัจจุบนั และใน
อนาคต ไม่มอี ะไรทีจ่ ะพาเราไปได้ มีแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบตั ิ
ด้วยความขะมักเขม้น เข้มแข็ง อดทน ไม่ทอ้ แท้ ไม่หยุดยัง้ ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วรับรอง
ได้วา่ ความเป็ นสิริมงคลต่างๆ จะเป็ นผลตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควร
แก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๕

วันสงกรานต์

๑๓ เมษายน ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันมงคลอย่างยิง่ สําหรับชาวไทย เนื่องจากเป็ นวันสงกรานต์เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของ
คนไทย แต่ถา้ เป็ นชาวต่างประเทศ จะถือว่าวันนี้เป็ นวันทีไ่ ม่ค่อยดีเท่าไหร่ เนื่องจากตรง
กับวันศุกร์ท่ี ๑๓ ฝรัง่ ถือมากว่าเป็ นวันไม่ดี ก็เป็ นเพียงความเชื่อแบบไม่มเี หตุไม่มผี ล
เพราะเดีย๋ วก็ผ่านไป ไม่มอี ะไรเกิดขึ้น เพราะสิง่ ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่กบั วันที่ ไม่ได้
อยู่กบั วัน แต่อยู่กบั การกระทําเป็ นหลัก ถ้าทําความดีวนั ไหนก็ดที งั้ นัน้ ถ้าทําความชัว่ วัน
ไหนก็ชวั ่ ทัง้ นัน้ นี่คอื หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ให้ยดึ ถือวันเวลา เพียงแต่อาศัยวัน
เวลาเป็ นเหตุให้ได้ทาํ ความดี อย่างวันนี้เราถือว่าเป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของคนไทย ก็ตอ้ ง
เริ่มต้นปี ใหม่ดว้ ยการทําความดีกนั ก็จะเป็ นมงคลแก่ชวี ติ จึงมีธรรมเนียมให้ทาํ ความดี
กัน เช่นรดนํา้ ดําหัว ขอพรจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กบั ผูท้ ่ี
ล่วงลับไปแล้ว เป็ นความกตัญ�ูกตเวที มีสมั มาคารวะ รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ รู้จกั ผูม้ พี ระคุณ
เช่นบิดามารดาของเราเป็ นต้น ไม่มใี ครในโลกนี้ทจ่ี ะมีบญ
ุ คุณมากยิง่ กว่าพ่อแม่ของเรา ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ตอบแทนเท่าไร ก็ตอบแทนไม่หมด เพราะบุญคุณของท่าน
ล้นฟ้ านัน่ เอง ถึงแม้จะเลี้ยงดูท่านอย่างดี แบกท่านไว้บนบ่าบนไหล่ของเราทัง้ สองข้าง ให้
ท่านขับถ่ายรดตัวเรา ก็ยงั ไม่สามารถทดแทนบุญคุณของท่านได้ อย่างน้อยเราก็ควร
คํานึงรําลึกถึงบุญคุณ และพยายามตอบแทนเท่าทีจ่ ะทําได้ เช่นวันนี้เราก็ไปกราบพ่อ
กราบแม่ ไปรดนํา้ ไปขอพรจากท่าน มีอะไรทีท่ ่านใช้ได้เราก็เอาไปฝาก ถ้าท่านล่วงลับไป
แล้วก็ทาํ บุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่าน เป็ นการนําสิริมงคลมาให้กบั เรา ดังในพระ
บาลีทท่ี รงตรัสไว้ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาบุคคลทีส่ มควรแก่
การบูชาเป็ นมงคลอย่างยิง่
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บุคคลทีส่ มควรแก่บูชาก็คอื บิดามารดาของเรานัน่ เอง นอกจากพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์แล้ว ก็มบี ดิ ามารดา ครู บาอาจารย์ กษัตริยท์ รงธรรม ทีเ่ ป็ นบุคคลสมควรแก่
การบูชา การบูชาก็มอี ยู่ ๒ วิธี คืออามิสบูชาและปฏิบตั บิ ูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วย
เครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธู ปเทียน อย่างวันนี้เราก็เอานํา้ อบนํา้ หอมโปรยด้วยดอกไม้
ไปคารวะไปรดนํา้ ให้ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ทีเ่ ราเคารพสํานึกในบุญคุณของท่าน เป็ นอามิสบูชา
ส่วนปฏิบตั บิ ูชาซึง่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็ นการบูชาทีด่ ที ส่ี ุด ทีเ่ ลิศทีส่ ุด ถ้าไม่ได้ไป
กราบพ่อกราบแม่เพราะไม่ได้อยู่ใกล้กัน ท่านก็สอนให้ปฏิบตั บิ ูชา ทําตัวให้เป็ นคนดี
ซือ่ สัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่เสียสละ อย่างนี้ก็ได้บูชาพระคุณของ
คุณพ่อคุณแม่แล้ว เพราะบิดามารดาไม่ได้ปรารถนาอะไรจากเรา นอกจากให้เรามี
ความสุข ความเจริญเท่านัน้ เวลาทีเ่ ราสุขเราเจริญเป็ นคนดี บิดามารดาก็สุขไปกับเรา
ด้วย แต่ถา้ เราไปทําบาปทํากรรม ไปติดคุกติดตะราง ใช้ชวี ติ แบบสํามะเลเทเมา มีแต่
ความเสือ่ มเสีย พ่อแม่ก็จะเสียอกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ มีแต่ห่วงกังวล ถ้าไม่
อยากให้พ่อแม่ตกนรก อยากจะให้ข้นึ สวรรค์ ก็ตอ้ งทําความดีกนั ถ้าบวชได้ยง่ิ จะดีใหญ่
เพราะจะดึงให้พ่อแม่ได้ข้นึ สวรรค์ไปกับเราด้วย เวลาทีเ่ ราบวชพ่อแม่ก็จะต้องมาวัดมาหา
เรา มาทําบุญใส่บาตร มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ เป็ นเหมือน
บันไดทีจ่ ะพาให้ข้นึ ไปสู่สวรรค์ ตามปกติแล้วถ้าเราไม่ได้บวช พ่อแม่จะไม่ได้มาวัด
เพราะมีธุระมีเรื่องอะไรต่างๆทีต่ อ้ งทําอยู่ตลอดเวลา แต่พอเรามาบวชมาอยู่ทว่ี ดั ด้วย
ความห่วงใยด้วยความรัก พ่อแม่ก็ตอ้ งมาวัด อาจจะมาอยู่ทว่ี ดั กับเราครัง้ ละ ๓ วันบ้าง
๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ก็จะทําให้เขาได้ทาํ บุญ ได้รกั ษาศีล ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ได้ปฏิบตั ิ
ธรรม ถ้าได้ทาํ แล้ว รับรองได้วา่ เมือ่ ตายไป จะได้ไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน ไม่เป็ นอย่าง
อืน่ ไปได้เลย
จะไม่ตอ้ งไปตกนรก เพราะนรกเกิดจากการทําบาปทํากรรม ไม่รกั ษาศีล ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน
เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน ต่างหากทีจ่ ะเป็ นบันไดพาเราไปสู่นรก ไปสู่
อบาย ไปเป็ นเดรัจฉานเป็ นเปรตเป็ นผี อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ไม่ได้อยู่กบั ใครทัง้ สิ้น ถ้า
เราทําดีแล้ว ไม่มใี ครเอาความดีของเราไปได้ ไม่มใี ครสามารถส่งให้เราไปนรก ไปเกิด
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เป็ นเดรัจฉานได้ แต่ถา้ เราทําแต่บาปทําแต่กรรม ก็ไม่มใี ครทีจ่ ะยับยัง้ ห้ามไม่ให้เราไปตก
นรกได้เช่นเดียวกัน ทางศาสนาจึงถือเรื่องของการกระทําเป็ นเรื่องสําคัญทีส่ ุด เป็ น
ต้นเหตุของผลต่างๆ อย่างเช่นพวกเราทีม่ าเกิดเป็ นมนุษย์ในวันนี้ เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ น
พระเป็ นฆราวาส มีความแตกต่างกัน เพราะบุญกรรมทีเ่ ราได้ทาํ มาในอดีตชาติต่างกัน ถ้า
เคยทําบุญมามาก ก็จะชอบทําบุญชอบเข้าวัด ถ้าเคยบวชก็อยากจะมาบวชอีก ถ้าเคยดื่ม
สุราเล่นการพนัน ก็จะไม่อยากเข้าวัด แต่อยากไปเทีย่ ว ไปดืม่ สุรา ไปเล่นการพนัน ฐานะ
ของพวกเราก็มคี วามแตกต่างกัน บางคนก็มรี ู ปร่างหน้าตาสวยงามกว่า รํา่ รวยมากกว่า
กัน มีอาการ ๓๒ ครบถ้วนบ้าง ไม่ครบบ้าง บางคนก็ฉลาดกว่า เหล่านี้ล ้วนเป็ นผลของ
บุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในอดีตชาติ จึงทําให้เรามีความแตกต่างกัน ทัง้ ในรูปร่างหน้าตา ฐานะ
การเงินการทอง ความรู้ความฉลาด ทีไ่ ม่สูญหายตอนทีต่ ายไป แต่ตดิ ไปกับใจ ทีไ่ ม่ได้
ตายตามร่างกายไป ใจเป็ นเหมือนกับนํา้ ทีอ่ ยู่ในขวด ทีถ่ ่ายจากขวดเก่าไปขวดใหม่ได้
ฉันใดบุญกรรมทีเ่ ราทําไว้ในชาติก่อนๆก็จะติดไปกับใจ เมือ่ ตายจากชาติก่อนมาเกิดชาติ
นี้ ก็บญ
ุ กรรมนี้แลทีส่ ่งให้เราไปเกิดทีส่ ูงหรือตํา่ เราจึงมีความแตกต่างกันในชาติน้ ี เพราะ
ได้ทาํ บุญทํากรรมมาไม่เท่ากัน
แต่อย่างน้อยก็ได้ทาํ ในระดับเดียวกัน เพราะการจะมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้ ก็ตอ้ งได้รกั ษา
ศีลกันมา ถ้าไม่รกั ษาศีลเลยก็จะต้องเกิดเป็ นเดรัจฉาน เช่นสุนขั ทีถ่ ูกปล่อยไว้ในวัด
ไม่ได้รกั ษาศีลมาในอดีต จึงต้องมาเกิดเป็ นสุนขั ส่วนพวกเราเคยรักษาศีลมาจึงได้เกิด
เป็ นมนุษย์ ถ้าเคยทําบุญให้ทานมากๆก็จะมีฐานะดี มีเงินมีทองมากกว่าคนทีท่ าํ บุญน้อย
ถ้าหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมหมันศึ
่ กษาอยู่เรื่อยๆ ก็จะเป็ นคนฉลาด ถ้าไม่เบียดเบียนผู อ้ น่ื
ก็จะมีอาการ ๓๒ ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่พกิ ลพิการ ไม่มโี รคภัยเบียดเบียน มีอายุยนื
ยาวนาน นี่คอื อานิสงส์ของบุญและบาปทีเ่ ราได้ทาํ กันมา ในแต่ละภพในแต่ละชาติ จึงไม่
ควรประมาทเรื่องการทําบุญทําบาป พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมันทํ
่ าบุญอยู่เสมอ ให้
หมันละบาปอยู
่
่เสมอ เวลาจะทําบาปก็ให้ละเว้นเสีย อย่าทํา ถึงแม้จะได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
มา แต่จะไม่คมุ ้ ค่ากับสิง่ ทีเ่ สียไป คือเสียความเป็ นมนุษย์ไป เวลาไปทําบาป ฆ่าสัตว์ลกั
ทรัพย์ประพฤติผดิ ประเวณี จิตใจของเราได้กลายเป็ นเดรัจฉาน กลายเป็ นสัตว์นรกไป
แล้ว เนื่องจากไม่มศี ีลธรรมนัน่ เอง เพราะศีลธรรมเป็ นคุณสมบัตขิ องมนุษย์ ถ้าไม่มี
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ศีลธรรมก็ไม่เป็ นมนุษย์ ถึงแม้จะมีร่างกายของมนุษย์ แต่ใจไม่ได้เป็ นมนุษย์เสียแล้ว
คนเราถึงแม้จะมีร่างกายเหมือนกัน แต่ใจอาจจะมีความแตกต่างกัน ใจของคนบางคน
เป็ นพรหมก็มี คนทีร่ กั ษาศีล ๘ นัง่ สมาธิเข้าฌานได้ ใจอย่างนี้เป็ นพรหม แต่ร่างกายเป็ น
มนุษย์ ถ้ามีหริ ิโอตตัปปะ มีความละอายและกลัวบาป ทําบุญทําทานรักษาศีล ใจก็จะ
เป็ นเทวดา ถ้ารักษาศีลแต่ไม่ชอบทําบุญให้ทาน มีความตระหนี่ ใจก็เป็ นมนุษย์ ถ้าไม่
รักษาศีลเลยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ทําบาปทํากรรม ใจก็เป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ น
สัตว์นรกบ้าง เมือ่ ร่างกายแตกสลายไป ใจก็ตอ้ งเป็ นไปตามสถานภาพทีเ่ ป็ นอยูใ่ น
ขณะนัน้ ถ้าใจเป็ นนรกก็จะต้องตกนรก ถ้าเป็ นเทพก็จะขึ้นสวรรค์ ถ้าเป็ นเดรัจฉานก็ตอ้ ง
เกิดเป็ นเดรัจฉาน
เราเป็ นผูส้ ร้างสิง่ เหล่านี้ข้นึ มา ด้วยการกระทําของเรา ไม่มใี ครเป็ นคนสร้างเรา ให้เป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่า อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของตน เป็ นผูส้ ร้างสิง่ ทีด่ แี ละไม่ดใี ห้กบั ตน ถ้าอยากจะได้แต่สง่ิ ทีด่ ๆี มีแต่ความสุข
ความเจริญ ก็ตอ้ งทําแต่ความดี ถ้าไม่อยากจะตกนรก ก็อย่าไปทําบาป เป็ นหลักตายตัว
ไม่วา่ เราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ถ้าทําไปแล้วจะต้องได้รบั ผลอย่างแน่นอน เหมือนกับไฟที่
เผาเราได้ เราจะเชื่อหรือไม่วา่ มันเผาเราได้ก็ตาม ถ้าเข้าไปหาไฟแล้ว ไฟก็จะต้องเผาเรา
อย่างแน่นอน ไม่มยี กเว้น เชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะความจริงเป็ นอย่างนี้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั
ความเชื่อหรือไม่เชื่อ ความเชื่อเป็ นเหตุให้เราทําตามคําสอนของผูร้ ู้ เพราะเรายังไม่รู้วา่
อะไรดีอะไรชัว่ ยังไม่ได้สมั ผัส เราก็ตอ้ งเชื่อไว้ก่อนจะดีกว่า เหมือนกับเชื่อหมอทีใ่ ห้ยา
เรา ว่ายาจะรักษาโรคของเราให้หายได้ ถ้าไม่เชื่อหมอ กลัวว่ากินยาแล้วจะตาย โรคจะไม่
หาย เราก็จะไม่กล้ากิน เมือ่ ไม่กล้ากิน ก็จะไม่รู้วา่ ยาจะรักษาโรคให้หายได้หรือเปล่า ไม่
ช้าก็เร็วก็จะต้องตายด้วยโรคนัน้ ไป
แต่ถา้ เชื่อว่ายาทีห่ มอให้มาจะรักษาโรคได้ เราก็รบั ประทานเข้าไป ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะรู้วา่
รักษาโรคได้หรือไม่ ถ้ารักษาได้โรคก็หาย ถ้ารักษาไม่ได้โรคก็ยงั ไม่หาย อย่างน้อยเราจะ
ได้รู้ เช่นเดียวกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่รู้วา่ จริงหรือไม่ ถ้าเชื่อแล้ว
ลองปฏิบตั ดิ ู จะรู้ได้ในชาติน้ ีเลยไม่ตอ้ งรอชาติหน้า ไม่ตอ้ งรอให้ตายไปก่อนว่า นรกมี
32

จริงหรือไม่ สวรรค์มจี ริงหรือไม่ การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ บาปบุญมีจริงหรือไม่
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราเห็นได้ในชาติน้ ีเลย ในขณะทีป่ ฏิบตั ิ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็ น
สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถรู้ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นอกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา สมัย
พระพุทธเจ้าเป็ นอย่างไร สมัยนี้ก็เป็ นเหมือนกัน คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสือ่ มไป
กับกาลกับเวลา มีอานุภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากันทุกยุคทุกสมัย ถ้าปฏิบตั กิ ็จะได้ผล
อย่างแน่นอน จึงขอให้เชื่อและพยายามปฏิบตั ติ าม แล้วจะได้รบั แต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ได้แต่
ความสุขและความเจริญ ขอให้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ เป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ เนื่องในวันสงกรานต์น้ ีกนั ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๖

เรื่องที่ควรรู ้

๑๔ เมษายน ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันที่ ๒ ของเทศกาลสงกรานต์ พวกเราจึงมาวัดกัน มาทําบุญสร้างกุศล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาด ให้รู้ในสิง่ ทีไ่ ม่รู้มาก่อน ให้จติ ใจสงบ
ผ่องใส มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เพือ่ จะได้ดาํ เนินชีวติ ไปอย่างราบรื่นดีงามและเจริญรุ่งเรือง
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า การฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยก็
อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะทําให้รู้เรื่องที่ควรรู ้ ทีจ่ ะทําให้เกิด
ประโยชน์สุขกับตนและผูอ้ น่ื ถ้าไม่รู้ก็จะทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ไม่ถูกต้อง สร้างความเสียหาย
ให้กบั ตนและผูอ้ น่ื เช่นการรู ก้ าลเทศะ รู้กาลและสถานที่ ว่าควรจะทําอย่างไร เช่นเวลา
มาวัดก็ตอ้ งรู้วา่ เวลาไหนเป็ นเวลาประเคนของ เวลาไหนไม่ควรประเคน เช่นในขณะทีท่ าํ
พิธีกรรมกล่าวคําถวายสังฆทานก็ดี กําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ดี เป็ นเวลาทีไ่ ม่ควรทํากิจ
อย่างอืน่ เพราะจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ น่ื เกิดความรําคาญใจ จะฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ก็ไม่สามารถฟังได้อย่างสงบ เพราะมัวแต่ประเคนของกัน มัวแต่คุยกัน ส่งเสียงดัง
รบกวนสมาธิ ถ้ารู้จกั กาลเทศะก็จะไม่ทาํ เวลาทีพ่ ระกําลังเทศน์ ควรสงบกายสงบวาจา
ให้เป็ นศีล สงบใจให้เป็ นสมาธิ เพือ่ ให้เกิดปัญญา คือความเข้าอกเข้าใจ ถ้ามัวแต่ทาํ สิง่
นัน้ สิง่ นี้ คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ กระแสธรรมทีม่ าสัมผัสกับหูจะไม่เข้าไปในใจ จะไม่รู้วา่ พระ
เทศน์อะไร ประโยชน์ทเ่ี กิดจากการฟังธรรม เช่นความเห็นทีถ่ ูกต้อง ความสงบร่มเย็น
เป็ นสุข ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา แล้วก็จะไปโทษว่าฟังเทศน์ฟงั ธรรมไม่เห็นได้อะไรเลย
เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะฟังไม่เป็ นนัน่ เอง ไม่ได้ฟงั ด้วยความตัง้ ใจ ถึงแม้จะตัง้ ใจฟัง ถ้า
ฟังเพือ่ จดจําก็จะไม่เป็ นประโยชน์นกั สูฟ้ งั เพือ่ ความเข้าใจไม่ได้ ถ้าจดจําก็จะได้แต่คาํ พูด
แต่จะไม่เข้าใจความหมาย จะไม่สามารถนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
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อย่างวันนี้เรารู้แล้วว่า เวลาทําพิธีกรรมต่างๆ ต้องหยุดการกระทําต่างๆไว้หมด ต้องร่วม
ทําพิธีกรรม เขาตัง้ นะโมเราก็ตอ้ งตัง้ นะโมตาม กล่าวคําถวายก็กล่าวตาม จนกว่าจะถึง
เวลาทีจ่ ะถวายของได้ จึงค่อยถวายพร้อมๆกัน เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็ตอ้ งไม่ทาํ อย่าง
อืน่ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม ถ้ามีความจําเป็ นต้องทําอะไร ก็ควรออกไปข้างนอก จะได้ไม่
รบกวนผูอ้ น่ื ถึงแม้จะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ไม่ได้รบั ประโยชน์ อย่างน้อยก็จะไม่ไปสร้างความ
เสียหายให้แก่ผูอ้ น่ื ทําให้ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการฟังธรรมเนื่องจากการกระทําของเรา
ควรฟังให้เข้าใจ ไม่ตอ้ งจดจํา ถ้าเข้าใจแล้วจะจําได้ จะสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง ถ้าจดจําเดีย๋ วก็ลมื ได้ พอไปทําอะไรอย่างอืน่ ไปคิดเรื่องอย่างอืน่ ก็จะลืม การ
ฟังธรรมจึงไม่ฟงั เพือ่ จดจํา แต่ฟงั ให้เข้าใจ จึงต้องมีสมาธิ จดจ่ออยู่กบั การฟัง ไม่ไปคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ต้องมีศีล ไม่พูดไม่ทาํ อะไร ต้องสงบกายวาจาใจ เพือ่ จะได้เกิดปัญญา
วันนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จกั กาลเทศะ เวลาทําอะไรต้อง
สังเกตดูก่อนว่า เขากําลังทําอะไรกันอยู่ สิง่ ทีเ่ ราจะทํานัน้ ควรหรือไม่ควร ถ้าไม่ควรก็รอ
ไว้ก่อน ไม่เสียหายอะไร ทําไปแล้วจะเสียหาย อย่างน้อยก็จะต้องปล่อยไก่ ประจานตัว
เราว่าไม่รู้จกั กาลเทศะ เป็ นคนโง่ ไม่ใช่คนฉลาด นี่คอื ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จาก การฟัง
ธรรม ทําให้รู้จกั กาลเทศะ
นอกจากนัน้ ก็ทรงสอนให้รูจ้ กั สังคม คือขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของสังคม เขา
ถืออะไรกันก็ไม่ควรลบหลู่ ดังทีม่ ขี า่ วเมือ่ ไม่นานนี้วา่ มีชาวต่างประเทศไปกระทําการลบ
หลูด่ ูหมิน่ ด้วยการเอาสีไปป้ ายภาพในหลวง ก็เลยถูกตํารวจจับขึ้นศาล ถูกตัดสินจําคุก
๑๐ ปี เพราะไปลบหลูด่ ูหมิน่ ในสิง่ ทีค่ นไทยให้ความเคารพนับถือ แต่เนื่องจากในหลวง
ทรงมีพระเมตตา ทรงพระราชทานอภัยโทษ จึงไม่ตอ้ งติดคุกติดตะรางเพราะการไม่รู้
สังคมนัน่ เอง เวลาไปอยู่ในสังคมใดก็ตาม ต้องศึกษาให้รู้วา่ ต้องปฏิบตั ติ นอย่างไร ไม่ใช่
ถือว่าเคยทําอย่างนี้ทบ่ี า้ น ก็จะไปทําทีอ่ น่ื ได้ อยู่เมืองไทยเราสามารถขับรถผิดกฎจราจร
กันได้อย่างสบาย ตํารวจไม่จบั ฝ่ าไฟแดงก็ได้ วิง่ ย้อนศรก็ได้ ไม่ตอ้ งเข้าคิวก็ได้ แซง
ซ้ายแซงขวาปาดหน้ากันได้อย่างสบาย แต่ถา้ ไปทําในต่างประเทศ ก็จะถูกตํารวจจับเข้า
คุกเข้าตะราง โดนปรับอย่างหนัก ถูกยึดใบขับขีด่ ว้ ย เพราะทีต่ ่างประเทศเขาเคารพ
กฎระเบียบ เคารพกฎหมายมาก จะอ้างว่าอยู่เมืองไทยทําได้ ไม่มปี ญั หาอะไร ตํารวจจะ
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ไม่สน อยู่บา้ นเขาก็ตอ้ งทําตามกฎของเขา อยู่ในสังคมใดก็ตอ้ งศึกษาวิถชี ีวติ วัฒนธรรม
อันดีงามของสังคมนัน้ แล้วก็ปฏิบตั ติ าม ถึงแม้จะไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ตาม แต่ไม่ควรลบ
หลู่ เพราะจะเป็ นโทษกับเราได้ ถ้ารูแ้ ล้วปฏิบตั ติ ามก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ถูก
ตํารวจจับเข้าคุกเข้าตะราง
ให้รูจ้ กั บุคคล รู้จกั คนทีเ่ ราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดว้ ย ว่ามีฐานะไม่เหมือนกัน พ่อแม่ก็มฐี านะ
อย่างหนึ่ง พีน่ อ้ งก็มฐี านะอีกอย่างหนึ่ง เพือ่ นก็มฐี านะต่างไปอีก ลูกหลานก็เช่นกัน จึง
ต้องรู้จกั ปฏิบตั ติ ่อบุคคลแต่ละชนิดให้ถูกต้อง บิดามารดาก็ตอ้ งให้ความเคารพนับถือยก
ย่องเชื่อฟัง ลูกก็ตอ้ งให้ความเมตตาอบรมสังสอนดู
่
แลช่วยเหลือ เพือ่ นฝูงก็ปฏิบตั ไิ ปอีก
รูปแบบหนึ่ง ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ถูกก็จะเกิดความเสียหาย เช่นปฏิบตั กิ บั พ่อแม่เหมือนกับปฏิบตั ิ
กับเพือ่ นๆ อย่างนี้ก็ไม่เหมาะ ลูบหัวพ่อลูบหัวแม่ไม่ได้ แต่ในบางสังคมเขาไม่ถอื กัน พ่อ
กับลูกเล่นหัวกันได้ แต่ในสังคมของเราไม่ทาํ อย่างนัน้ ต้องรู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ แล้วปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้องเหมาะสม
ให้รูจ้ กั ตน เพราะคนเรามีฐานะแตกต่างกัน เป็ นหญิงก็ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างหนึ่ง เป็ นชายก็
ต้องปฏิบตั อิ ย่างหนึ่ง เป็ นฆราวาสก็ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างหนึ่ง เป็ นพระภิกษุเป็ นสามเณรเป็ น
แม่ชกี ็ตอ้ งปฏิบตั อิ กี อย่างหนึ่ง การปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับฐานะเป็ นสิง่ สําคัญ ถ้า
ปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสมแล้ว คนอืน่ ก็จะว่าเราเสียสติ ว่าเราบ้า
ให้รูจ้ กั ประมาณ ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป เหมือนกับใส่เสื้อผ้าก็ตอ้ ง
ขนาดทีพ่ อดี ใหญ่เกินไปก็หลวม ดูไม่สวยงาม เล็กเกินไปก็คบั ดูไม่สวยงาม
เช่นเดียวกัน ต้องให้พอดี พอดีในการบริโภคปัจจัย ๔ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม ให้มคี วามพอดี ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป บ้านมีหลังเดียวก็พอแล้ว
ราคาก็ให้สมกับฐานะ ถ้าไม่มฐี านะทีจ่ ะซื้อบ้านได้ ก็เช่าอยู่ก็ได้ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยเหมือนกัน
ไม่ตอ้ งกังวลว่าไม่มบี า้ นตนเองอยู่ ไม่จาํ เป็ น ไม่สาํ คัญ อาหารก็รบั ประทานพอประมาณ
ไม่มากจนเกินไปไม่นอ้ ยจนเกินไป ถ้ามากไปก็จะนํา้ หนักเกิน มีโรคภัยเบียดเบียน ถ้าไม่
พอเพียง ร่างกายก็จะซูบผอมเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องรับประทานพอประมาณ เสื้อผ้าก็
เช่นเดียวกัน ให้มพี อเพียงกับการใช้ ไม่ตอ้ งมีจนล้นตู ้ สําหรับพระภิกษุทรงสอนให้มผี า้
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เพียง ๓ ผืน ก็อยู่ได้แล้ว มีผา้ นุ่ง ๑ ผืน เรียกว่าสบง มีผา้ ห่ม ๑ ผืน เรียกว่าจีวร มีผา้
ห่มกันหนาวอีก ๑ ผืน เรียกว่าสังฆาฏิ ก็พอเพียงแล้วสําหรับนักบวช ส่วนฆราวาสก็
อาจจะมีมากหน่อย เพราะมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งแต่งตัวในฐานะต่างๆ เวลาทํางานก็ตอ้ ง
แต่งแบบหนึ่ง ไปเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจก็แต่งอีกแบบหนึ่ง อยู่กบั บ้านก็แต่งตัวอีกแบบ
หนึ่ง แต่งให้พอประมาณ อย่าซื้อเสื้อผ้าตามความอยาก เพราะถ้าไม่รู้จกั พอ พอเห็นชุด
ใหม่ก็อยากจะได้อกี จะทําให้ต้องเสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์ แทนทีจ่ ะเอามา
ทําประโยชน์ เช่นทําบุญทําทาน ก็จะไม่ได้ทาํ หรือเอาเก็บไว้เผือ่ วันข้างหน้า เวลาตกทุกข์
ได้ยาก อาจจะตกงาน อาจจะพิกลพิการ ไม่สามารถทํางานทําการได้ ก็จะได้อาศัยเงินที่
เก็บไว้ดูแลเราได้ ถ้าเอาไปซื้อเสื้อผ้าหมด เวลาต้องการใช้จะไม่มใี ช้ เอาเสื้อผ้าไปขายก็
ไม่ได้ราคา ไม่มใี ครอยากจะได้ของเก่ากัน
อย่าใช้แบบฟุ่มเฟื อย ต้องใช้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล แล้วเราจะไม่ถูกกดดันในเรื่องเงินทอง จะ
มีเหลือใช้อยู่เสมอ ส่วนใหญ่ทไ่ี ม่พอใช้กนั ก็เพราะใช้อย่างไม่รู้จกั ประมาณนัน่ เอง ใช้กนั
แบบฟุ่มเฟื อย เปิ ดนํา้ ไฟทิ้งไว้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ต่อไปโลกเราจะมีปญั หาเรื่องนํา้ กัน
เพราะมีคนมากขึ้นก็ตอ้ งใช้นาํ้ กันมากขึ้น นํา้ เสียก็จะมีมากขึ้น ทําให้นาํ้ ดีทม่ี นี อ้ ยอยู่แล้ว
ยิง่ มีนอ้ ยมากขึ้นไปอีก แต่ถา้ รู้จกั ประมาณกันกับการใช้ของต่างๆ ไม่ให้เกิดโทษ ไม่ให้
เกิดความเสียหาย เราก็จะมีสง่ิ ต่างๆทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพไว้ใช้อย่างมากมาย แต่ถา้ ไม่
รู้จกั ประมาณ ใช้กนั ไปแบบไม่มสี ติไม่มปี ญั ญาแล้ว ต่อไปโลกเราจะวุน่ วายเดือดร้อน
ต้องแก่งแย่งกัน ต้องฆ่าฟันกัน เพือ่ การดํารงชีพ ทัง้ ๆทีโ่ ลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล มีอะไร
มากมาย แต่กลับถูกพวกเราทําลายไป ด้วยการไม่มปี ญั ญา ไม่รู้จกั ประมาณ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จกั ประมาณ นี่คอื เรื่องทีค่ วรจะรู้กนั จะทําให้เราฉลาด ให้เรา
อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข มีอยู่ ๗ ประการด้วยกันคือ ๑. รู้จกั กาลเทศะ ๒. รู้จกั สังคม ๓.
รู้จกั ตน ๔. รู้จกั บุคคล ๕. รู้จกั ประมาณ และอีก ๒ เรื่องทีค่ วรจะรู้ก็คอื ๖. รู้จกั เหตุ ๗.
รู้จกั ผล เพราะเหตุและผลเกี่ยวข้องกับความสุขความเจริญ ความทุกข์และความเสื่อม
เสีย ทีเ่ กิดจากเหตุคอื การกระทําทางกายวาจาใจ คิดอะไรพูดอะไรทําอะไร ก็จะทําให้
เกิดผลดีบา้ ง เสียบ้าง สุขบ้าง ทุกข์บา้ ง จึงต้องรู้ทงั้ เหตุและผล ว่าเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน
ส่วนใหญ่เราอยากจะได้ผลกัน อยากจะมีความสุขความเจริญ ปลอดภัยจากทุกข์ภยั
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อันตรายทัง้ หลาย แต่ไม่รู้เหตุกนั ถ้าไม่รู้แล้วต่อให้อยากได้มากน้อยเพียงไร ก็จะไม่เกิด
ขึ้นมา
เพราะผลดีเกิดจากการคิดดีพูดดีทาํ ดี เช่นวันนี้เราคิดดีกนั คิดจะมาวัดมาทําบุญ ก็ชวน
เพือ่ นฝูงชวนญาติพน่ี อ้ งให้มากัน แล้วก็ออกเดินทางมาวัด มาทําบุญถวายทาน ฟังเทศน์
ฟังธรรมกัน ทีท่ าํ ให้เรามีความสุข เป็ นคนดี ไม่มใี ครประณาม เพราะไม่ได้ไปทําในสิง่ ที่
ไม่ดี แต่ถา้ ไปกินเหล้าเมายา แล้วไปขับรถชนคนตาย ก็จะต้องถูกว่าเป็ นคนไม่ดี ถูกจับ
เข้าคุกเข้าตะราง เพราะคิดไม่ดี คิดอยากจะกินเหล้า กินแล้วก็อยากจะไปเทีย่ วต่อ จึง
ต้องขับรถในขณะทีม่ นึ เมาไม่มสี ติ ไม่รู้จกั หยุดรถในเวลาทีต่ อ้ งหยุดอย่างกะทันหัน ก็
ต้องไปชนคนตาย แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ว่าเป็ นความซวย ความจริงไม่ได้
เป็ นความซวย เป็ นเพราะไม่รู้จกั เหตุรู้จกั ผล ถ้ารู้ก็จะไม่กนิ เหล้า ผลเสียก็ไม่มตี ามมา
เมือ่ ไม่กนิ เหล้าก็จะไม่เมา จะขับด้วยความระมัดระวัง ก็จะไม่มอี บุ ตั เิ หตุไม่มโี ทษตามมา
โทษส่วนใหญ่ปญั หาส่วนใหญ่ เกิดจากการกระทําของเราทัง้ นัน้ การทีเ่ ราไม่เจริญรุ่งเรือง
ส่วนหนึ่งก็เพราะเราขี้เกียจ ขี้เกียจเรียนหนังสือ ขี้เกียจหาความรู้เพิม่ เติม ก็จะไม่
สามารถแข่งกับคนทีร่ ู้มากกว่าเราฉลาดกว่าเราได้
ต้องมีความรู้มปี ญั ญาจึงจะเจริญได้ ถ้ามีแล้วจะไม่มที างยากจนได้เลย ถ้ามีเงินทองแต่
ไม่มปี ญั ญา เงินทองก็จะหมดได้ เช่นพ่อแม่ท้งิ สมบัตใิ ห้กบั เรา แต่เราไม่รู้จกั เหตุไม่รู้จกั
ผล พอได้เงินมาก็ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย เอาไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ ไม่เคยคิดทีจ่ ะเก็บ ไม่เคย
คิดทีจ่ ะหามาเพิม่ มีแต่ใช้อย่างเดียว ต่อให้มมี ากมายเพียงไร สักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมด แต่
ถ้ามีปญั ญาก็จะรู้วา่ เงินทองเป็ นสิง่ ทีม่ คี ่า เป็ นสิง่ ทีห่ ายาก รักษาไว้ให้ดี เพราะไม่รู้วา่
อนาคตจะเป็ นอย่างไร อาจจะต้องอาศัยเงินทองเพือ่ ทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใดก็ได้ ถ้าไม่มแี ล้ว
ต่อไปก็จะลําบาก จึงต้องรู้จกั หามาเพิม่ ด้วย ไม่ใช้อย่างเดียว คนทีม่ ปี ญั ญาจะคิดอย่างนี้
จะไม่จนตรอกไม่จนมุม ไม่ลาํ บาก ถ้าอยากจะเป็ นคนฉลาดก็ตอ้ งใฝ่ รู้ใฝ่ ศึกษา พยายาม
เรียนอยู่เรื่อยๆ ไม่เฉพาะแต่เด็กเท่านัน้ ทีต่ อ้ งเรียน ผูใ้ หญ่อย่างพวกเราก็ยงั ต้องเรียนกัน
เพราะมีอะไรอีกมากทีเ่ รายังไม่รู้ ทีย่ งั สร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กบั เรา ถ้า
หมันศึ
่ กษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปเราจะอยู่เหนือความทุกข์ความวุน่ วาย
38

ใจได้ เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เป็ นเครื่องดับทุกข์นนั ่ เอง ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว
นําเอาไปปฏิบตั ิ จิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข จึงควรเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยู่เรื่อยๆ แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ รับรองได้วา่ จะมีแต่ความสุขความเจริญ การแสดงก็เห็น
ว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๗

ของใครของมัน
๑๕ เมษายน ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันที่ ๓ ของเทศกาลสงกรานต์ เป็ นเวลาทีเ่ หมาะแก่การทําบุญทํากุศล เพราะไม่
มีอะไรทีจ่ ะมีคุณมีประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจเท่ากับบุญและกุศล มีบญ
ุ มีกศุ ลมากเพียงไร ก็
จะมีความอบอุ่นใจสุขใจ ปลอดภัยจากทุกข์ภยั ต่างๆ ทีค่ อยเหยียบยํา่ จิตใจมากเพียงนัน้
เพราะบุญกุศลนี้แลเป็ นเกราะคุม้ กันป้ องกันจิตใจ
ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะปกป้ อง
คุม้ ครองจิตใจได้เท่ากับบุญและกุศล ต่อให้มเี งินทองกองเท่าภูเขา เป็ นนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานาธิบดี ก็ไม่สามารถป้ องกันความทุกข์ให้เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจได้
นายกฯและประธานาธิบดีก็ยงั ร้องไห้ยงั เครียดได้ มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
เท่านัน้ ทีไ่ ม่เครียดไม่ทกุ ข์กบั อะไรทัง้ สิ้น เพราะมีบญ
ุ กุศลคอยคุม้ ครองคอยปกป้ อง
นัน่ เอง บุญและกุศลนี้แลคือสิง่ ทีว่ เิ ศษทีป่ ระเสริฐ สิง่ ต่างๆในโลกนี้ล ้วนเป็ นวัตถุทงั้ นัน้
ไม่วเิ ศษวิโสอะไร เราไปสมมติวา่ วิเศษอย่างนัน้ วิเศษอย่างนี้เอง แต่ความจริงเป็ นเพียง
ดินนํา้ ลมไฟ ไม่อยู่กบั เราไปตลอด สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งคืนทุกสิง่ ทุกอย่างไป รวมทัง้
ร่างกายของเรา กลับคืนไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ถ้าไม่มบี ญ
ุ มีกศุ ล เวลาทีต่ อ้ งคืนสิง่ ต่างๆไป
จิตใจจะวุน่ วาย จะทุกข์อย่างมาก จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถา้ ได้สะสมบุญกุศลไว้ใน
จิตใจแล้ว จะมีทพ่ี ง่ึ ทางใจ เพราะบุญและกุศลเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของใจ อยู่กบั ใจไป
ตลอด ไม่วา่ จะเป็ นหรือตาย จะไปเกิดทีไ่ หน ชาติไหนภพไหน บุญกุศลจะดูแลเรา
ตลอดเวลา ส่วนสมบัตแิ ละบุคคลต่างๆทีเ่ รามีอยู่ในชาติน้ ี จะไม่ได้ตดิ ตามเราไป ไม่
สามารถไปกับเราได้ อย่างมากก็ทาํ บุญอุทศิ ส่วนบุญให้เราไป ซึง่ เป็ นส่วนเล็กๆน้อยๆ
เหมือนกับเงินค่ารถเท่านัน้ เอง
ไม่มากเหมือนบุญทีเ่ ราทําในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ทีเ่ ราได้ ๑๐๐ ทัง้ ๑๐๐ แต่บญ
ุ อุทศิ เราอุทศิ
ได้เพียง ๑ ใน ๑๐๐ เท่านัน้ เอง อีก ๙๙ ส่วนเป็ นของผูท้ าํ เพราะฐานะของผูร้ บั บุญอุทศิ
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เล็กนิดเดียว เป็ นเหมือนแก้วใบหนึ่ง ไม่ได้เป็ นแทงค์ใหญ่ๆ จึงไม่สามารถรับบุญอุทศิ ได้
ทัง้ หมด รับไปพอช่วยส่งให้ไปเกิด ไปเสวยบุญเสวยกรรมต่อไปเท่านัน้ เอง เราจึงอย่า
หลงยึดติดกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้มากจนเกินไป เราได้สมั ผัสกันมาแล้วมากมายก่ายกอง
ถ้าจะทําให้เราพ้นทุกข์ เราก็ควรพ้นทุกข์ไปนานแล้ว แต่ทกุ วันนี้เรากลับมีความทุกข์มาก
ยิง่ กว่าสมัยทีเ่ ป็ นเด็ก เพราะเรามีสง่ิ ต่างๆมากขึ้น ก็มคี วามยึดติดมากขึ้น ความทุกข์จงึ มี
มากขึ้น ต้องแบกสิง่ ต่างๆไว้ในอกในใจ ไม่เหมือนตอนเป็ นเด็ก วันๆหนึ่งไม่มอี ะไรต้อง
ยึดติด เพียงมีอะไรเล่น มีอะไรกิน แล้วก็ได้นอน ก็มคี วามสุขแล้ว แต่พอโตขึ้นมากิเลส
ก็โตตาม หลอกเราว่าถ้าได้มามากๆแล้วจะมีความสุขมากๆ เราจึงหากันอย่างไม่รู้จกั
เหน็ดจักเหนื่อย พอได้มาแล้วก็ตอ้ งวุน่ วายใจ เพราะไม่ได้ให้ความสุขดังใจ ไม่ได้เป็ น
อย่างทีค่ ดิ ไว้ แทนทีจ่ ะให้ความสุขกลับกลายเป็ นความทุกข์ไป จึงต้องไปหาใหม่มาอยู่
เรื่อยๆ ถ้าได้สมความอยาก ก็เกิดความหวงแหน ไม่อยากจะให้จากเราไป เวลาไม่เห็น
กันก็จะกังวล ไม่รู้วา่ จะได้เห็นกันอีกหรือเปล่า เพราะอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเกิดได้ก็มดี บั ได้ มาได้ก็ไปได้ นี้แลคือ
ต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเรา ไม่รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีก่ เิ ลสหลอกให้ไปหาไม่ได้ให้ความสุข
อย่างแท้จริง ให้เพียงเล็กน้อย แต่แถมความทุกข์มาให้อกี มากมายก่ายกอง
ถ้ามีบญ
ุ มีกศุ ลจะทําให้เราปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ มีความสุขกับสิง่ ต่างๆตามความจริง
ของเขา ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่านัน้ ถ้าเขาดีก็ดไี ป ถ้าไม่ดกี ็ไม่เป็ นไร รับได้ทงั้ ๒
อย่าง ถ้าอยู่ก็อยู่ไป ถ้าจะจากไปก็ได้ เพราะเรามีปญั ญา รู้วา่ ถ้าไปยึดไปติดกับอะไรแล้ว
จะต้องทุกข์ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์ อยู่ดว้ ยกันก็ไม่ทกุ ข์ จากกันก็ไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ยึด
ติด อยู่ดว้ ยกันก็ทกุ ข์ จากกันก็ทกุ ข์ เพราะความหลงทําให้ไม่รู้จกั พอ ไม่มองตามความ
จริง มีอะไรมากน้อยเพียงไร ก็ไม่ดพี อ อยากจะให้ดกี ว่านี้ มีสามีก็อยากจะให้ดกี ว่านี้ มี
ภรรยาก็อยากจะให้ดกี ว่านี้ มีลูกก็อยากจะให้ดกี ว่านี้ ไม่เคยมองความจริงเลยว่าเขาดีได้
เท่านี้ เขาเป็ นได้เท่านี้ ถ้าเขาดีกว่านี้ได้ ก็ดไี ด้ไปนานแล้ว ไม่ตอ้ งให้เรามาคอยเคี่ยวเข็ญ
มาคอยบ่น เพราเราทําบุญทํากรรมมาไม่เท่ากัน จึงรับผลของบุญและกรรมไม่เท่ากัน ดี
บ้างไม่ดบี า้ งผสมกันไป เวลาอยู่กบั ใครจึงไม่ควรมองแต่ส่วนทีไ่ ม่ดี เพราะจะไม่สบายใจ
มองในส่วนทีด่ จี ะสบายใจ ต้องมองในเวลาทีต่ อ้ งจากกันด้วย ไม่เช่นนัน้ แล้วจะเสียอก
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เสียใจ เวลาอยู่ร่วมกันก็ควรเมตตากันรักกัน สงสารกันช่วยเหลือกัน มีปญั หาอะไรพอจะ
ช่วยแก้ได้ก็ช่วยกันไป อย่าด่าอย่ามาว่ากัน ไม่เกิดประโยชน์อะไร ช่วยแก้ปญั หากันดีกว่า
ความผิดพลาดนัน้ เกิดได้กบั ทุกคน เมือ่ เกิดขึ้นแล้วก็อย่าโทษอย่าว่ากัน ไม่เกิดประโยชน์
อะไร นอกจากสอนกันว่า เพราะทําอย่างนี้จงึ ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมา อย่าไปทําอีกก็แล้ว
กัน อย่าไปโกรธ อย่าไปโมโห เวลาใครทําอะไรผิดพลาด สร้างความเสียหายขึ้นมา
เพราะไม่ได้ทาํ อะไรให้ดขี ้นึ ถ้ามีสติมปี ญั ญาก็จะรู้จกั แยกแยะ คนอืน่ จะดีจะชัว่ ก็เรื่อง
ของเขา ถ้าช่วยได้ก็ช่วยไป ถ้าช่วยไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยไปตามบุญตามกรรม
แม้แต่ตวั เราเองบางทีก็ยงั ช่วยไม่ได้เลย อยากจะให้ดกี ว่านี้ก็ยงั ทําไม่ได้เลย เช่นมาอยู่วดั
ก็ยงั ทําไม่ได้ ถือศีล ๘ ก็ยงั ถือไม่ได้ แล้วเรื่องของคนอืน่ จะไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ได้อย่างไร ถ้ารู้วา่ อะไรดีก็สอนกันได้บอกกันได้ ถ้ารับได้ก็เป็ นประโยชน์เป็ นบุญ
ไป ถ้าไม่ยนิ ดีไม่ตอ้ งการก็ไม่เสียหายอะไร เพราะความหลงทําให้เรารัก ทําให้เรายึดติด
ทําให้เราห่วงคนใกล้ตัวเรา เช่นสามีภรรยาลูก ญาติพน่ี อ้ งของเรา อยากจะให้เขาดี แต่
ความอยากบางทีก็ทาํ ให้เราทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ป ไปจํา้ จี้จาํ้ ไช ไปพูดไปบ่น จนเขารําคาญ ไม่
อยากจะเจอหน้าเรา เวลาสอนใครต้องรู้จกั ประมาณ พูดพอสมควร พอให้รู้เรื่อง พอรู้
แล้วก็จบ ไม่ตอ้ งไปพูดซํา้ ๆซากๆ ถ้าเขาอยากจะทําเขาทําไปนานแล้ว ถ้าไม่อยากทําก็ไม่
ทําอยู่นนั ่ แหละ ต่อให้พูดอีกกี่รอ้ ยครัง้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แทนทีจ่ ะเห็นบุญเห็นคุณ
กลับเกลียดชังเรา ไม่อยากจะฟังเราพูด ไม่อยากจะเห็นหน้าเรา แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งหนี
จากเราไป ทัง้ ๆทีเ่ ราอยากจะให้เขาอยู่กบั เราไปนานๆ แต่การกระทําของเรานัน่ เองทีท่ าํ ให้
เขาต้องจากเราไป เพราะเขาไม่มคี วามสุข เวลาเห็นหน้าเราทีไรก็ทาํ หน้ายักษ์หน้ามารใส่
เขาทุกที แทนทีจ่ ะเป็ นพระ เป็ นแม่พระ เป็ นพ่อพระ ก็เป็ นยักษ์เป็ นมารใส่เขา เราจึงต้อง
ดูตวั เราว่ากําลังเป็ นอะไร เป็ นพระเป็ นยักษ์ ถ้าเป็ นยักษ์ก็ตอ้ งรีบแก้ไข เช่นเวลาเราโกรธ
เพราะเขาทําอะไรไม่ดไี ม่ถูกใจเรา อย่าไปแก้เขา อย่าไปว่าเขา ควรระงับความโกรธก่อน
เมือ่ หายโกรธแล้วค่อยพูดกัน ถ้าพูดเวลาโกรธเขาจะไม่ฟงั เราอยู่ดี เพราะพูดด้วยอารมณ์
พูดเพือ่ จะเอาชนะกัน
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นี่คอื เรื่องของพวกเรา เราขาดบุญขาดกุศลกัน เพราะไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมกัน มัวแต่หา
เงินหาทอง แล้วก็เอาเงินทองไปเทีย่ วกันไปเล่นกัน เมือ่ หมดเงินหมดทองก็ไปหามาใหม่
แล้วก็เทีย่ วเล่นกันใหม่ วนไปอย่างนี้ แล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั เรื่องนัน้ ทุกข์กบั เรื่องนี้ วุน่ วาย
กับเรื่องนัน้ วุน่ วายกับเรื่องนี้ เพราะไม่มบี ญ
ุ กุศลคอยปกป้ องคุม้ ครอง เราจึงต้องเข้าวัด
กัน พระพุทธเจ้าทรงกําหนดวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ ให้เราได้มเี วลาปล่อย
วางการหาเงินหาทอง การใช้เงินใช้ทอง แล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลกัน สร้างความสุข
สร้างปัญญาความฉลาดให้กบั จิตใจ เพือ่ จะได้อยู่เป็ นสุข เมือ่ ตายไปจะได้ไปเกิดทีด่ กี ว่า
เก่า ถ้ากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่า ฉลาดกว่าเก่า มีเงิน
ทองมากกว่าเก่า แต่ถา้ ไม่ทาํ บุญทํากุศลเลย มัวแต่หาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทอง พอ
ตายไปก็จะไม่มบี ญ
ุ กุศลไว้ดูแล ไปเกิดข้างหน้าก็จะแย่กว่าเดิม เพราะใช้บญ
ุ เก่าเสีย
หมดแล้ว ชาติน้ ีเรากําลังใช้บญ
ุ เก่า จึงมีเงินทองใช้กนั แต่ใช้ไม่ถูกวิธี แทนทีจ่ ะเอามา
สร้างบุญไว้สําหรับชาติหน้า เราก็ใช้เสียหมด เกิดมาชาติน้ มี ากินบุญเก่า แต่ไม่สร้างบุญ
ใหม่ พอไปข้างหน้าก็จะยากจนในเรื่องบุญกุศล ทําให้เกิดเป็ นคนยากจน ไม่มสี ติปญั ญา
ไม่มรี ู ปร่างหน้าตาสวยงาม นี่คอื เรื่องของบุญของกุศล ซึง่ พวกเราอาจจะมองไม่เห็นกัน
อาจจะไม่เชื่อกันก็ได้ แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้เห็นแล้วอย่างแจ้งชัด จึงได้
นํามาสังสอนพวกเรา
่
เพราะรู้วา่ พวกเราเป็ นเหมือนคนตาบอด มองไม่เห็น ไม่มที างจะ
เห็นได้ นอกจากจะลืมตาขึ้นมาเท่านัน้
พระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราลืมตากัน ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ไหว้พระ
สวดมนต์ นัง่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นวิธีทจ่ี ะเปิ ดตาในให้สว่างขึ้นมา ทําให้เห็นบุญ
บาป นรกสวรรค์ เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ทีค่ นตาดีอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
มองเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราเป็ นคนตาบอดจึงมองไม่เห็นกัน ถ้าลองหลับตาดู
ตอนนี้ก็จะมองไม่เห็นอะไร คนทีห่ ลับตากับคนทีล่ มื ตานัน้ ต่างกัน ฉันใดคนทีม่ บี ญ
ุ มี
กุศลกับคนทีไ่ ม่มกี ็เป็ นอย่างนัน้ เหมือนคนหลับตากับคนลืมตา เราจึงต้องมาเบิกตาใน
ให้เปิ ดขึ้นมา ให้เห็นสิง่ ต่างๆ เมือ่ เห็นแล้วจะไม่กล้าไปทําบาปอีกต่อไป จะทําบุญอย่าง
เดียว จะไม่เสียเวลาหาเงินหาทอง ใช้เงินใช้ทอง จะทุ่มเทชีวติ จิตใจกับการสะสมบุญและ
กุศลอย่างเดียว มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็บริจาคไปหมดเลย สละไปหมดเลย มีลูกมี
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เมียมีสามีก็สละไปหมดเลย
แล้วก็ออกบวชตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนัน้ จึงกล้าทีจ่ ะตัดสิง่ ต่างๆ สละสิง่ ต่างๆได้ แต่พวกเรายังมอง
ไม่เห็น จึงต้องเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆ แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะเห็น เมือ่ เห็น
แล้วก็จะไม่รู้วา่ จะมีสมบัตติ ่างๆไว้ทําไม เพราะเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ การไม่มอี ะไรนี้แลดี
ทีส่ ุด มีสามีก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี มีภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก คนที่
ไม่มสี ามีไม่มภี รรยาไม่มลี ูก ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สามีกบั ภรรยากับลูก นี่ก็เห็นได้อย่างชัดๆ
แต่ทาํ ไมยังอยากจะมีกนั นัก เพราะความหลงมีอานุภาพมาก มีกาํ ลังมาก ความฉลาดคือ
ปัญญาเรามีนอ้ ย ถ้าไม่เสริมสร้างบุญกุศลคือปัญญาแล้ว เราก็จะต้องเป็ นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ
ถ้าหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมแล้วปฏิบตั ติ าม เราจะมีปญั ญามากขึ้นไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งเรา
จะชนะความหลงได้ จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ตอ้ งทุกข์ ไม่ตอ้ งวุน่ วายใจ ไม่ตอ้ ง
เศร้าโศกเสียใจ เพราะเราสามารถกําจัดความหลงได้ แต่ตอ้ งมีความกล้าหาญ มีความ
ขยัน ทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปเสียดายสิง่
ต่างๆในโลกนี้ เพราะสักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งทิ้งไปหมด แม้แต่ร่างกายของเรา ก็ตอ้ งทิ้งมัน
ไป จะทิ้งแบบไหนดี ทิ้งแบบขาดทุนหรือแบบกําไร ถ้าทิ้งแบบขาดทุนก็ไม่ตอ้ งทําบุญทํา
กุศล ก็จะได้ท้งิ แบบขาดทุน แบบวุน่ วาย แบบเศร้าโศกเสียใจ ถ้าทิ้งแบบกําไรก็ตอ้ ง
ทําบุญทํากุศล จะได้ท้งิ แบบปล่อยวาง แบบสบายอกสบายใจ เป็ นวิธีทพ่ี ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ท้งิ สิง่ ต่างๆไป เวลาจากโลกไปท่านไม่เสียใจ ไม่เสียดายอะไร ไม่ทกุ ข์กบั
อะไรทัง้ สิ้น พวกเราทําอย่างนี้ได้หรือเปล่า คิดดูให้ดี เพราะสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับ
วันนัน้ กันทุกคน วันทีเ่ ราจะต้องทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่างไป จะมีบญ
ุ กุศลช่วยเราหรือเปล่า ถ้า
ไม่ทาํ บุญทํากุศลตัง้ แต่วนั นี้แล้ว จะไปหาบุญกุศลจากทีไ่ หน เพราะบุญกุศลเป็ นของใคร
ของมัน ของพระพุทธเจ้าก็เป็ นของพระพุทธเจ้า แจกจ่ายให้เราไม่ได้ ของเพือ่ นของพีข่ อง
น้องของพ่อของแม่ก็แจกจ่ายให้เราไม่ได้ เพราะบุญกุศลเป็ นของใครของมัน ต้องสร้าง
กันขึ้นมาเอง ไม่มใี ครสร้างให้กนั ได้ เราทําได้ ทําไมไม่ทาํ จะเสียใจภายหลัง เราจึงควร
เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพราะพระพุทธเจ้าไม่โกหกหลอกลวง คําพูดคําสอน
44

ของพระพุทธเจ้าทีม่ มี ากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ล้วนเป็ นความจริงทัง้ นัน้ ไม่
เป็ นคําเท็จเลย เราเชื่อได้อย่างมันใจ
่
เหมือนกับเชื่อหมอ เวลาหมอให้ยามารับประทาน เราก็รบั ประทานทุกเม็ด เพราะเชื่อว่า
ยาทีห่ มอให้น้ จี ะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ ฉันใดคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็ น
เหมือนยารักษาความทุกข์ใจ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ ให้เสียสละ
ให้ละนัน้ จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ ทัง้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่และตายไป เราจะไม่
ทุกข์กบั อะไร ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลจนมีเต็มเปี่ ยมอยู่ภายในหัวใจแล้ว จะไม่มชี ่องว่างให้
ความทุกข์เข้ามาสู่จติ สู่ใจได้เลย จึงควรหมันศึ
่ กษา หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม แล้วปฏิบตั ิ
ตาม ถึงจะยากจะลําบากอย่างไร ก็ให้คดิ ว่าเป็ นความยากลําบากเพือ่ ความสุขในบัน้ ปลาย
ดีกว่าความสุขความสะดวกสบาย จากการกินการดืม่ การเทีย่ วการเล่น แล้วต้องไปทุกข์
ในบัน้ ปลาย ลําบากในเบื้องต้นแล้วสบายในบัน้ ปลาย จะดีกว่าสบายในเบื้องต้นแล้วทุกข์
ในบัน้ ปลาย เพราะเมือ่ ถึงเวลานัน้ ความสุขต่างๆทีไ่ ด้สมั ผัสมาจะหายไปหมด จะมีแต่
ความทุกข์รุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าลําบากตอนนี้ พอได้ความสุขในตอนปลาย
ความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมด จะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั ในวันนี้ไปประพฤติปฏิบตั ิ จะได้บญ
ุ และกุศลเป็ นสมบัติ เพือ่ ปกป้ องคุม้ ครอง
รักษา ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ ปวง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๘

ของคู่กนั

๑๖ เมษายน ๒๕๕๐
ความทุกข์เป็ นสิง่ ทีด่ บั ได้ ป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เช่นมาวัดทุกๆวันพระวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพือ่ สร้างบุญ
กุศล บุญคือความสุขใจ กุศลคือ ความฉลาด ถ้ามีทงั้ บุญและกุศลแล้ว จะมีอาวุธไว้ต่อสู ้
กับความทุกข์ ความวุน่ วายใจต่างๆ บุญหรือความสุขใจเป็ นเหมือนความเย็น ถ้ามีมาก
เพียงไรก็จะให้ความร่มเย็นเป็ นสุขกับจิตใจมากเพียงนัน้
ส่วนความทุกข์เป็ นเหมือน
ความร้อน ถ้ามีมากเพียงไรก็จะสร้างความรุ่มร้อนให้กบั จิตใจเพียงนัน้ เราจึงต้องเอา
ความเย็นคือความสุขใจ ทีเ่ กิดจากการทําบุญมาต่อสูก้ บั ความร้อนของความทุกข์ ถ้ามี
บุญมากจะมีความเย็นมาก ความร้อนของความทุกข์ ก็จะไม่สามารถเข้ามาเหยียบยํา่
ทําลายจิตใจได้ ถ้ามีบญ
ุ มีความเย็นใจน้อย ความทุกข์รอ้ นก็ยงั จะเข้ามาในใจได้ เพราะ
ความสุขความเย็นใจ กับความทุกข์ความร้อนใจ เป็ นคู่ต่อสูก้ นั
เหมือนกับ
เครื่องปรับอากาศ ถ้ามีความเย็นมาก ความร้อนจากภายนอกก็จะไม่สามารถเข้ามาได้
ถ้ามีความเย็นน้อยความร้อนจากภายนอกก็ยงั จะเข้ามาได้ เวลาเครื่องปรับอากาศไม่
ทํางานเต็มทีเ่ พราะเสือ่ มหรือเสีย ก็เหมือนกับไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เปิ ดไปก็มแี ต่ลม
ร้อนพัดเข้ามา ใจทีท่ กุ ข์รอ้ นก็เป็ นเพราะเครื่องปรับอากาศของใจไม่ทาํ งาน หรือไม่มี
เครื่องปรับอากาศติดตัง้ ในใจ คือบุญและกุศลนี้เอง ถ้าติดตัง้ บุญและกุศลไว้ในใจ จะมี
ความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ทกุ ข์วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ข้ามากระทบตลอดเวลา
เพราะในชีวติ ของเราในแต่ละวัน จะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมาย ทัง้ ดีและไม่ดี ถ้า
ดีก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ ถ้าไม่ดกี ็จะสร้างความทุกข์
ให้กบั จิตใจ แต่เราไม่สามารถเลือกเอาแต่สง่ิ ทีด่ อี ย่างเดียว ไม่สามารถกีดกันสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ไม่ให้มากระทบ เพราะสิง่ ทีไ่ ม่ดแี ละดีเป็ นของคู่กนั เหมือนกับเหรียญทีม่ ี ๒ ด้าน มีหวั มี
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ก้อย ถ้าจะเอาหัวก็ตอ้ งเอาก้อยด้วย ได้ทงั้ หัวและก้อย ถ้าไม่อยากได้หวั หรือก้อย ก็ตอ้ ง
ไม่เอาเลย ฉันใดสุขทุกข์ทม่ี อี ยู่ในโลกนี้ก็เป็ นของคู่กนั เป็ นโลกของความสุขและความ
ทุกข์ ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์ก็ตอ้ งไม่ตอ้ งเอาความสุขทางโลก ทีอ่ อกบวชกันเพราะเห็น
ความสุขทางโลกมีความทุกข์ตดิ มาด้วย เป็ นของคู่กนั จึงสละความสุขทางโลก ไม่เอาเลย
เพราะไม่ตอ้ งการความทุกข์ทต่ี ามมาด้วย
ความสุขทางโลกก็คอื การเจริญในลาภยศ
สรรเสริญกามสุข แต่อยู่ภายใต้กฎของอนิ จจังไม่เทีย่ ง มีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา เวลา
เจริญเราก็ชอบ ดีอกดีใจ เวลาเสื่อมเราก็เสียใจ เพราะหลงไปยึดไปติด ไม่รู้วา่ เป็ นอย่างนี้
มีทงั้ สุขและมีทงั้ ทุกข์ มีทงั้ เจริญมีทงั้ เสือ่ ม เพราะไม่มกี ศุ ลคือความฉลาด ไม่มบี ญ
ุ คือ
ความสุขใจไว้คอยป้ องกัน พอเกิดความเสือ่ มขึ้นมาใจก็รุ่มร้อนด้วยความทุกข์ อาลัย
อาวรณ์ เสียดาย เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่มบี ญ
ุ กุศลมากพอทีจ่ ะ
กัน้ ไม่ให้ความทุกข์รอ้ นเข้ามาในใจ พระพุทธเจ้าทรงเห็นความสําคัญในการสร้างบุญกุศล
อย่างสมํา่ เสมอ จึงทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนเข้าวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ เพราะเป็ น
เหมือนกับการติดเครื่องปรับอากาศนัน่ เอง เมือ่ ติดแล้วจะร่มเย็นเป็ นสุขตลอดเวลา ไม่วา่
จะพบกับสภาพอะไรในโลกนี้ เจริญหรือเสือ่ ม จะไม่สร้างความรุ่มร้อนความทุกข์ให้กบั
ใจได้
นี้คอื บุญและกุศลทีพ่ วกเราได้มาทํากันอย่างสมํา่ เสมอ เกิดจากการให้ทาน รักษาศีล
ภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา เป็ นการสร้างบุญและกุศลความร่มเย็นให้กบั จิตใจ การให้
ทานก็สร้างความร่มเย็นเป็ นสุขได้ระดับหนึ่ง การรักษาศีลก็ให้มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
การภาวนาก็ให้อย่างเต็มทีเ่ ลย เหมือนกับเครื่องปรับอากาศทีม่ ปี ่ มุ ปรับความเย็นได้ มี
ตัง้ แต่เลข ๑ ถึงเลข ๕ หรือเลข ๑๐ ถ้าหมุนไปทีเ่ ลขตํา่ ความเย็นก็นอ้ ย ถ้าหมุนไปทีเ่ ลข
สูงๆ ความเย็นก็จะมาก ฉันใดการทําบุญให้ทาน การรักษาศีล การภาวนา ก็เป็ น
เหมือนกับปุ่มควบคุมความเย็นของจิตใจ ถ้าต้องการความเย็นมาก ให้ได้เต็มร้อย ก็ตอ้ ง
ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ถ้าทําทานอย่างเดียว ไม่รกั ษาศีลหรือ
ภาวนา ก็จะได้ความเย็นน้อย ถ้าร้อนมากๆก็จะไม่ทาํ ให้จติ ใจร่มเย็นได้ ถ้าความทุกข์ไม่
มากก็พอจะรับได้ในระดับของทาน ถ้ารักษาศีลด้วยก็เท่ากับปรับปุ่มให้สูงขึ้น ปรับความ
เย็นใจให้มมี ากขึ้น ก็จะรับกับความทุกข์ทร่ี อ้ นมากขึ้นได้ ถ้าปรับปุ่มไปทีส่ ูงสุดของความ
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เย็นได้ ก็จะรับกับความทุกข์รอ้ นต่างๆได้อย่างเต็มทีเ่ ลย ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ทเ่ี กิด
จากความแก่เจ็บตายพลัดพรากจากกัน ถ้ามีภาวนารับรองได้วา่ จะไม่ทกุ ข์วุน่ วายกับ
ความแก่เจ็บตายพลัดพรากจากกันเลย เพราะใจจะเย็นอย่างเต็มทีจ่ นความรุ่มร้อนต่างๆ
ไม่สามารถทําให้ใจร้อนขึ้นมาได้เลย จึงไม่ควรทําแต่ทานอย่างเดียว รักษาศีลอย่างเดียว
ต้องภาวนาด้วย ต้องฝึ กทําจิตใจให้สงบ วิธีทง่ี า่ ยทีส่ ุด ก็คอื การสวดมนต์ดว้ ยสติ สวด
บทไหนก็ได้ไม่สาํ คัญ บทต่างๆเป็ นอุบาย เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทําให้จติ สงบ จะสวดยอด
พระกัณฑ์ไตรปิ ฎกก็ได้ อิตปิ ิ โสก็ได้ แผ่เมตตาก็ได้ ธรรมจักรฯก็ได้ แล้วแต่จะจําบท
ไหนได้ก็สวดบทนัน้ ไป ไม่เปิ ดหนังสือดูได้จะดีกว่า เพราะจะได้ไม่ตอ้ งเพ่งดูตวั อักษร
สวดบททีจ่ าํ ได้
ถ้าจําบทไหนไม่ได้เลย ก็สวดแต่พทุ โธๆไปเรื่อยๆก็ได้ พุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆก็ได้
ข้อสําคัญอยู่ทเ่ี วลาสวดไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ จะสวดบทไหนก็ได้ สวดอะไรก็ได้ แต่ตอ้ ง
ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ คืออยู่กบั บทสวดอย่างเดียว ต้องมีสติ ต้องรู้อยู่ทกุ ขณะว่าขณะนี้กาํ ลัง
อยู่กบั การสวดมนต์ หรือกําลังคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ถ้าปล่อยให้ไปคิดแล้วสวดไป
พร้อมๆกัน สวดไปนานสักเท่าไร ใจก็จะไม่สงบ เพราะใจยังแกว่งไปแกว่งมา กับเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ถ้าไม่อยู่กบั บทสวดมนต์ ก็จะไม่น่งิ ไม่สงบ ต้องจ่ออยู่กบั บทสวดมนต์อย่างเดียว
สวดไปเรื่อยๆ แต่อย่าไปคิดไปคาดคะเน ว่าสวดแล้วจะได้ผลอย่างไรเมือ่ ไหร่ อย่าไปคิด
เป็ นอันขาด เพราะคิดแล้วก็จะไม่เป็ น ต้องไม่คดิ เรื่องอะไรทัง้ สิ้น อยู่กบั บทสวดมนต์ไป
เรื่อยๆ รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบ จะเป็ นเหมือนกับตกหลุม
ตกบ่อตกเหว วูบลงไป แล้วก็น่งิ เบาสบาย มหัศจรรย์ใจ ถ้าลงลึกๆร่างกายจะหายไปจาก
ความรู้สกึ เหลือแต่ความรู้ เหลือแต่ผูร้ ู้อยู่ตวั เดียว ทีเ่ รียกว่าสักแต่ว่ารู ้ เป็ นผลทีเ่ กิด
จากการสวดมนต์ จากการบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆ เมือ่ จิตรวมลงแล้ว จะพบกับ
ความสุขทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ ทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มอี ะไรอยู่
ในใจเลย ไม่มเี รื่องราววุน่ วายต่างๆ ไม่มอี ะไรทัง้ สิ้น เหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศคน
เดียว แสนจะสุขแสนจะสบาย แล้วจะเข้าใจถึงคําทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ไม่มี
ความสุขอืน่ ใดจะเหนือกว่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ความสงบใจนี้แลเป็ นสุดยอด
ของความสุข
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เป็ นเหตุทาํ ให้พระพุทธเจ้าสละความสุขทางโลกได้ เพราะทรงได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้
มาก่อนทีจ่ ะออกบวช จนมีความเชื่อมันว่
่ า ไม่มคี วามสุขอืน่ ใดจะดีเท่ากับความสุขนี้ จึง
กล้าสละความสุขทางโลก ในฐานะของราชกุมาร มีปราสาท ๓ ฤดู มีทรัพย์ มีลาภ มียศ
มีสรรเสริญ มีความสุขทีไ่ ด้จากการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะทรงเห็นว่าเป็ น
ความสุขทีม่ คี วามทุกข์ควบคู่ไปด้วย เทียบกับความสุขทีไ่ ด้จากความสงบใจไม่ได้ เพราะ
ไม่มคี วามทุกข์มาเกี่ยวข้องเลย เป็ นความสุขทีด่ บั ความทุกข์ได้ ความสุขอย่างอืน่ ดับ
ความทุกข์ไม่ได้ เวลาไปเทีย่ วก็มคี วามสุข พอกลับมาบ้านพบว่าขโมยได้ข้นึ บ้าน ขโมย
ข้าวของไป ความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ วก็หายไป เกิดความเสียใจ เสียดายสมบัตขิ ้าว
ของเงินทองทีถ่ ูกขโมยไป จึงควรสร้างบุญและกุศลกัน บุญก็คอื การทําทาน รักษาศีล นัง่
สมาธิ กุศลก็คอื ปัญญาความฉลาด เกิดจากการพินิจพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ตาม
แนวทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณา ให้มองว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นอนิ จจัง
ทุกขังอนัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม จะเป็ นวัตถุ เป็ นบุคคล ล้วนอยู่
ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ มีความไม่เทีย่ งเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน มี
เกิดมีดบั เหมือนกับเสียงทีก่ าํ ลังได้ยนิ อยู่น้ ี ก็มกี ารเกิดดับ เวลาพูดก็เกิด พอหยุดพูด
เสียงก็ดบั หายไป ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ ไม่มอี ะไรจะอยู่กบั เราไป
ตลอด เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด เวลาอยู่เราก็สุข พอ
จากไปเราก็ทกุ ข์ เสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง ไม่มอี ะไรในโลกนี้ท่ี
เป็ นสมบัตขิ องเรา เป็ นตัวเรา เป็ นเพียงสมมุติเท่านัน้ เอง
เวลาได้ร่างกายนี้มาก็สมมุตวิ า่ เป็ นตัวเราเป็ นของเรา แต่อยู่ไปสักระยะหนึ่งก็ตอ้ งตายไป
กลับไปสู่เจ้าของเดิม ไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ไม่ได้เป็ นของเราเป็ นตัวเราอย่างแท้จริง นี่คอื สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พนิ ิจพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเห็นแล้วจะไม่หลงยึดติด ก็จะไม่ทกุ ข์
กับอะไร เพราะความทุกข์เกิดจากความหลงยึดติด เวลายึดติดกับอะไรก็จะต้องทุกข์กบั
สิง่ นัน้ ๆ แต่สง่ิ ใดทีไ่ ม่ยดึ ติด ก็จะไม่ทกุ ข์ดว้ ย เช่นคนอืน่ หรือสิง่ ของของคนอืน่ เราไม่
เดือดร้อนเวลาเป็ นอะไรไป ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่เดือดร้อนไม่ทกุ ข์ดว้ ย แต่คนที่
เราเกี่ยวข้องด้วย ทีเ่ ราหลงยึดติดว่าเป็ นลูกเรา สามีเรา ภรรยาเรา เป็ นพ่อเป็ นแม่เรา พอ
เป็ นอะไรขึ้นมา เราก็ทกุ ข์วุน่ วายใจทันที เพราะไม่มกี ศุ ล ไม่มปี ญั ญานัน่ เอง ยังหลงติด
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อยู่ในสมมุติ หลงติดว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นลูก เป็ นสามี เป็ นภรรยาของเรา แต่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ไม่มอี ะไรเป็ นเรา เป็ นของเรา เป็ น
สมมุตเิ ท่านัน้ เอง เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟทีม่ ารวมกับธาตุรู้คอื ใจ ก็ปรากฏเป็ นสัตว์เป็ น
บุคคลขึ้นมา เป็ นคน เป็ นสุนขั เป็ นแมว เป็ นนก ล้วนเป็ นการรวมกันของธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟและธาตุรู้คอื ใจ แล้วก็สมมุตวิ า่ เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นลูกกัน เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน เป็ น
สามีเป็ นภรรยากัน หลงยึดติดว่ามันเป็ นอย่างนัน้ จริงๆ ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นเหมือนกับการเล่น
ละคร พวกเราเป็ นเหมือนตัวละคร ทีถ่ ูกสมมุตใิ ห้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ สมมุตวิ า่ คน
นัน้ คนนี้เป็ นพ่อเป็ นแม่ของเรา เราก็หลงเชื่อเต็มทีเ่ ลย เวลาเขาเป็ นอะไรไป เราก็ทกุ ข์
วุน่ วายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่เคยสร้างกุศล ไม่เคยเจริญปัญญา ไม่เคย
พิจารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้
เหมือนกับเอาดินมาปัน้ แล้วก็สมมุตวิ า่ เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นลูก แต่ความจริงก็มาจากดิน
เท่านัน้ ฉันใดร่างกายของเราก็มาจากดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง เวลาตายไปก็กลับไปสู่ดนิ นํา้
ลมไฟ ถ้าคิดพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่หลงยึดติด จะปล่อยวาง จะไม่คดิ ว่า
เป็ นตัวเราของเรา เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นลูกเรา สามีเรา ภรรยาเรา เป็ นการเล่นละครเท่า
นัน้ เอง เป็ นสมมุติ เมือ่ รู้อย่างนี้แล้วรับรองได้วา่ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม จะไม่
มีปญั หากับเราอย่างแน่นอน ตายก็ตายไป เป็ นอะไรก็เป็ นไป เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดกับ
เขา เรายึดติดอยู่อย่างเดียวเท่านัน้ ก็คอื บุญและกุศล ทีเ่ ป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ของเราอย่าง
แท้จริง ถ้ามีบญ
ุ มีกศุ ลอยู่ในจิตใจเต็มร้อยแล้ว รับรองได้วา่ จะอยู่อย่างร่มเป็ นสุขไป
ตลอดอนันตกาล นี่คอื ฐานะของจิตใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก ทีไ่ ด้
สร้างบุญและกุศลจนเต็มเปี่ ยมในหัวใจ จึงไม่มคี วามทุกข์เล็ดลอดเข้าไปในใจ ไม่มคี วาม
หลงทีจ่ ะหลอกให้ยดึ ติด ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆได้อกี ต่อไป นี่คอื อานุภาพ
ของบุญและกุศล ทีพ่ วกเราได้มาบําเพ็ญกันอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ ถ้าทําไปไม่
หยุดไม่หย่อน รับรองได้วา่ สักวันหนึ่งไม่ชาติน้ หี รือในชาติต่อๆไป ก็จะได้พบกับบรมสุข
ของพระนิพพาน พบกับความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอน
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จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
และพยายามปฏิบตั ติ ามด้วยความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยความกล้าหาญ ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความอดทน สักวันหนึ่งจะ
ได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ไปถึง ส่วนในปัจจุบนั
จะมีความร่มเย็นเป็ นสุขมากขึ้น มีความทุกข์มปี ญั หาน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะเกิดจาก
อกุศลความไม่ฉลาด ทีช่ อบไปคว้าเอาเรื่องต่างๆมาเป็ นปัญหา หลงยึดติดว่าเป็ นของเรา
ก็เกิดความหวงความห่วง เสียดายอาลัยอาวรณ์ เวลาทีจ่ ากเราไป ถ้ามีกศุ ลแล้วจะไม่ยดึ
ติดกับสิง่ ต่างๆ ถึงแม้จะต้องมีอะไรก็รู้วา่ เป็ นของชัว่ คราวเท่านัน้ มีไว้เพือ่ ใช้สอยให้เกิด
ประโยชน์ เพือ่ ให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลเท่านัน้ เอง แต่จะไม่ยดึ ติดเวลาเป็ นอะไร จะจาก
ไปก็ปล่อยให้ไปโดยดี ถ้าปล่อยวางได้จะไม่ทกุ ข์ไม่เครียดกับอะไรทัง้ สิ้น จึงขอฝากเรื่อง
ของการทําบุญสร้างกุศลอย่างสมํา่ เสมอนี้ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขและความร่มเย็น
ของจิตใจทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑๙

มองตามความจริง
๒๑ เมษายน ๒๕๕๐

วันนี้พวกเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงาน จึงมาวัดเพือ่ มาสร้างความดีทาํ บุญทํากุศล
สร้างสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจ เพราะเราต้องเผชิญกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีม่ ที งั้ ดีและไม่ดี มีทงั้ สุข
และทุกข์ ถ้าไม่สร้างสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจไว้ เวลาไปเจอความทุกข์เจอสิง่ ทีไ่ ม่ดี จะไม่มี
ภูมคิ ุม้ กัน เหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้ฉีดยาป้ องกันโรคภัยต่างๆ เวลามีเชื้อโรคเข้ามาใน
ร่างกาย ก็จะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยและถึงตายได้ ถ้าเป็ นโรคภัยทีร่ า้ ยแรง ฉันใดใจก็ตอ้ งมี
ภูมคิ มุ ้ กัน มีสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจ ก็คอื ธรรมะ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รง
สอนให้ทาํ ดี ละบาป ชําระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจด ด้วยศรัทธาความเชื่อ จาคะการ
เสียสละ ศีลไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ปัญญาความฉลาดรู้ทนั โลก รู้ทนั เหตุการณ์ต่างๆ ถ้ามี
ศรัทธาจาคะศีลปัญญา ก็จะมีสรณะมีทพ่ี ง่ึ ไว้คอยปกป้ องรักษาใจ ไม่ให้ทกุ ข์วนุ่ วาย
เศร้าโศกเสียใจ เราจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สร้าง
จาคะด้วยการบริจาคสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ หลือกินเหลือใช้ ตัง้ อยู่ในศีลด้วยการไม่เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพ
สุรายาเมา สร้างปัญญาด้วยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เมือ่ มีปญั ญาแล้วจะ
รู้ทนั กับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ จะไม่ถูกหลอก เมือ่ ไม่ถูกหลอกก็จะไม่เสียใจ ทีเ่ สียใจกันก็
เพราะถูกหลอก ไม่ใช่ใครทีไ่ หนทีห่ ลอก กิเลสนี้เองทีห่ ลอกเรา คือความหลง ความเห็น
ผิดเป็ นชอบ เพราะเราไม่มองตามความจริง แต่มองตามความอยาก กิเลสชอบหลอกให้
เราอยากได้อย่างนัน้ อย่างนี้ อยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากให้คนนัน้
คนนี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แต่ความอยากมักจะไม่ตรงกับความจริงเสมอไป จึงทําให้
เราผิดหวังเสียใจ ถ้าตรงกับความจริงก็ทาํ ให้หลงระเริง คิดว่าอยากจะได้อะไรแล้วจะ
สมอยากเสมอไป ก็จะไม่สนใจทีจ่ ะศึกษาธรรมะ ไม่สนใจทีจ่ ะสร้างความฉลาด เพือ่ รู้ทนั
ความจริงของโลกของชีวติ
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เราจึงต้องมาวัดกันอยู่เรื่อยๆ ในวันทีม่ เี วลาว่าง อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรเข้าวัดสัก
ครัง้ หนึ่ง เพือ่ จะได้เสริมศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็ นผูต้ รัสรู้จริงเห็นจริง ได้
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง เชื่อว่าจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เชื่อในพระ
ธรรมคําสอน เชื่อในพระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีไ่ ด้หลุดพ้นจากความทุกข์
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า แล้วก็ทาํ หน้าทีแ่ ทนพระพุทธเจ้า นําเอาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
พวกเราได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว แม้จะยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้พบกับสิง่ ที่
ท่านได้พบได้เห็นได้รู้มา เราก็ควรเชื่อไว้ก่อน เพราะจะได้ประโยชน์ ท่านไม่หลอกลวงเรา
สมมุตวิ า่ มีคนมาบอกเราว่า มีสง่ิ ดีๆอยู่มากมายในสถานทีห่ นึ่ง มีเพชรนิลจินดา มีเงินมี
ทอง ถ้าใครไปถึงสถานทีน่ นั้ ได้ ก็จะสามารถเอาเพชรนิลจินดา เอาเงินเอาทอง มาเป็ น
สมบัตขิ องตนได้ ถ้าเชื่อเราก็จะมีโอกาสพิสูจน์วา่ สิง่ ทีเ่ ขาบอกเราจริงหรือไม่ ถ้าไปถึงที่
นัน่ แล้วไม่เจออะไรเลย ก็แสดงว่าเขาหลอกเรา แต่ถา้ ไปเจอเราก็จะได้กาํ ไร ลักษณะของ
ความเชื่อเป็ นอย่างนี้ ต้องเชื่อก่อนถึงจะพิสูจน์ได้ ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ได้พสิ ูจน์ ก็จะไม่รู้วา่
จริงหรือไม่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทีไ่ ด้ทรงบรรลุถงึ คือการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ การบรรลุถงึ พระนิพพานทีเ่ ป็ นความสุขสุดยอด เป็ นสิง่ ทีเ่ รายังไม่เห็นกับตา ยัง
ไม่ได้สมั ผัสกับใจ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่รู้ จะไม่ได้เห็น จะ
ไม่ได้สมั ผัส เพราะจะไม่ทาํ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ถ้าเชื่อก็จะมีโอกาส เพราะจะ
ปฏิบตั ติ าม
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าอยากจะได้สง่ิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้มาเป็ นสมบัติ ต้องมีจาคะ
การเสียสละ ต้องรู้จกั ให้ อย่าหวงอย่าตระหนี่กบั สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ ทีเ่ หลือกิน
เหลือใช้ ส่วนทีจ่ าํ เป็ นก็ตอ้ งเก็บเอาไว้ดูแลรักษาชีวติ ของเรา ส่วนทีเ่ กินความจําเป็ น
เหลือเฟื อ อย่าไปหวงอย่าไปเก็บเอาไว้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้เอามาบริจาคเสีย ให้
ผูอ้ น่ื สงเคราะห์ผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื จะทําให้หลุดพ้นจากความตระหนี่ใจแคบ หลุดพ้น
จากความห่วง ทีจ่ ะผูม้ ดั ให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด ต้องไม่ยดึ ติดกับสมบัตขิ ้าว
ของเงินทองต่างๆ เป็ นของชัว่ คราว ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เมือ่ ตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้
ช่วยดับทุกข์ให้เราไม่ได้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็ไม่ช่วย ในขณะทีต่ ายก็ไม่ช่วย ถ้าเอามา
ทําบุญเอามาบริจาคเอามาช่วยเหลือคนอืน่ ก็จะทําให้มบี ญ
ุ มีความอิม่ มีความสุขมากขึ้น
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จะทําให้ปฏิบตั ไิ ด้มากขึ้นอีก ได้รกั ษาศีลไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เพราะมีความอิม่ ความพอ
ไม่หวิ กระหายอยากได้สง่ิ ต่างๆ ถ้าไม่บริจาคไม่เสียสละ ยังตระหนี่หวงแหนอยู่ ก็จะหิว
กระหายอยากได้สง่ิ ต่างๆเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะทําให้ต้องไปหาสิง่ ต่างๆมา ถ้าหาด้วยวิธีท่ี
สุจริตไม่ได้ ก็หาด้วยวิธีทจุ ริต ทําให้ไม่สามารถรักษาศีลได้ ต้องฉ้อโกง ลักขโมย
ประพฤติผดิ ประเวณี ต้องฆ่า เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ เพราะไม่มจี าคะการเสียสละ
การให้ มีแต่ความหิวความอยากตลอดเวลา ต่างกับจิตทีม่ จี าคะ ทีม่ คี วามหิวความอยาก
น้อยลง มีความอิม่ ความพอมากขึ้น ไม่ตอ้ งไปตะเกียกตะกายดิ้นรนหาสิง่ ต่างๆ ด้วยวิธี
ทีม่ ชิ อบทีท่ จุ ริต ทําให้รักษาศีลความดีงามไว้ได้
เวลาไม่ทาํ ผิดศีลผิดธรรม จะมีความอบอุ่นใจสบายใจ ไม่กงั วลว่าจะถูกจับไปเข้าคุกเข้า
ตะราง ถูกประณามด่าว่า ถูกลงโทษ เพราะไม่ได้ทาํ อะไรเสียหาย ไม่ได้ทาํ บาปทํากรรม
ทําให้จติ ใจมีความสงบมีความสุขมากขึ้น ทีเ่ ป็ นเกราะเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจใน
ระดับหนึ่ง เมือ่ ตายไปถ้ายังไม่บรรลุถงึ พระนิพพาน ก็จะได้ไปสู่สุคติ ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน ไปตกนรก ไปเกิดในอบาย เพราะมีศีล ๕ ปกป้ องไว้ ให้ไปเกิดในสุคติ ภพ
ของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้า จะได้กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลอีก จน
บรรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นพระพุทธเจ้าไปในทีส่ ุด นี่คอื อานิสงส์ของการรักษาศีล ในขณะ
ทีอ่ ยู่ก็มคี วามอบอุ่นใจ ในขณะทีไ่ ปก็ไปสู่สุคติ มีแต่ได้กบั ได้อย่างเดียว คนทีไ่ ม่รกั ษาศีล
จะคิดว่าเสียเปรียบขาดทุน เป็ นคนทีโ่ ง่ เพราะมองไม่เห็นสิง่ ทีไ่ ด้ เมือ่ อยากจะได้ทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองบุคคลต่างๆ ถ้าต้องรักษาศีล ก็อาจจะไม่ได้ ก็จะคิดว่าเสียเปรียบ
ถ้าไม่รกั ษาศีลก็จะได้ แต่ไม่เห็นส่วนทีต่ อ้ งเสียไป ซึง่ มีคุณค่ายิง่ กว่าสิง่ ทีไ่ ด้มา สิง่ ทีไ่ ด้มา
ไม่มคี ุณค่าอะไร เพราะเป็ นวัตถุ ไม่คมุ ้ ครองจิตใจไม่ให้ไปสู่ทต่ี าํ ่ ได้ ถ้าไปทําผิดศีลผิด
ธรรมไปทําบาปทํากรรม ตายไปก็จะไม่มศี ีลคอยปกป้ องคุม้ ครองไม่ให้ไปเกิดในอบาย
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เห็นกัน เพราะความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้ไม่เห็นว่าศีลเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง
เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ เหมือนกับจาคะการเสียสละ ถึงแม้จะเสียสิง่ ของต่างๆไป เสีย
คนนัน้ คนนี้ไป แต่เรากลับได้ความอิม่ เอิบใจความสุขใจความมันใจ
่ เป็ นสิง่ ทีเ่ รามองไม่
เห็นกัน ใจเป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียด มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ต้องเห็นด้วยตาใน คือธรรมจักษุ ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้สร้างขึ้นมา ทําให้เห็นใจและสิง่ ทีม่ คี วาม
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จําเป็ นต่อใจ ก็คอื บุญและกุศลนี้เอง ทีท่ รงสอนให้เราทํากัน ให้เราบริจาค ให้เราเสียสละ
ให้มจี าคะ ให้มศี ีลความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ให้มปี ญั ญา
ถ้ามีปญั ญาแล้ว จะเห็นสิง่ ต่างๆตามความเป็ นจริง ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะไม่เห็น เป็ นเหมือน
คนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื หรือหลับตา จะไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆได้ ถ้าเดินไปทําอะไรก็จะทํา
แบบผิดๆถูกๆ จะเดินไปเตะสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ชนสิง่ นัน้ ชนสิง่ นี้ ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ความ
เจ็บปวด ถ้ามีแสงสว่างหรือลืมตาขึ้น เวลาทําอะไรก็จะเห็นได้ชดั เจน ก็จะไม่ทาํ ผิดพลาด
ไม่ไปชนไม่ไปเตะสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะทําให้เจ็บปวด ฉันใดถ้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรมจาก
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้พจิ ารณาอยู่เสมอว่า เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา
ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วย
ไปไม่ได้ มีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ต้องพลัดพรากจากของรัก
ของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวงไปเป็ นธรรมดา ช้าหรือเร็ว ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้า
สอนใจอยู่ตลอดเวลา จะได้เตรียมรับกับเหตุการณ์ จะได้ไม่หลง ไม่เสียใจ เวลาเกิด
ความแก่ข้นึ มา เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เกิดความตายขึ้นมา กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื
ก็ดี จะรับความจริงได้ จะไม่เดือดร้อนไม่วนุ่ วาย ถ้าไม่เตือนใจไม่สอนใจเลย จะถูก
ความหลงเสี้ยมสอนให้อยากอยู่ไปนานๆ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ไม่
อยากพลัดพรากจากกัน พอเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เกิดการพลัดพรากจากกัน
ขึ้นมา ก็จะรับไม่ได้ จะตกใจ เสียใจ ถ้ามีพระธรรมคําสอนเราจะไม่วนุ่ วายใจ เพราะเป็ น
เรื่องธรรมดา เกิดขึ้นกับทุกๆคน เกิดแก่เจ็บตาย พลัดพรากจากกัน ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆ
แล้ว เวลามีใครเจ็บไข้ได้ป่วย เวลามีใครตายไป เราจะไม่วนุ่ วาย ไม่เศร้าโศกเสียใจ จะ
ถือเป็ นเรื่องธรรมดา
และทรงสอนให้พจิ ารณาว่า สัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน ไม่วา่ จะทํากรรมอันใดไว้
ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ ถ้าต้องตายไปก่อนเวลาทีค่ วร ก็เป็ นเพราะ
วิบากกรรม ทําบุญมาเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้เพียงเท่านี้ จะให้อยู่เกินบุญทีท่ าํ ไว้ไม่ได้
เหมือนกับเติมนํา้ มันรถครึ่งถังก็จะไปได้ไม่ไกลเท่ากับเติมเต็มถัง คนเราก็เช่นเดียวกัน มี
ความแตกต่างกัน มีอายุสนั้ ยาวต่างกัน มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างกัน มีอาการ ๓๒
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ไม่เท่ากัน เพราะทําบุญกรรมมาต่างกัน ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ได้มากน้อย
เพียงไร ถ้าละได้มากอายุก็ยนื ยาวนาน โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนมาก มีอาการ ๓๒
ครบถ้วนบริบูรณ์ นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอ เวลามีอะไรเกิด
ขึ้นกับตัวเราก็ดี กับคนทีเ่ รารักก็ดี จะได้ทาํ ใจได้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่ได้ทาํ อะไร
ให้ดขี ้นึ ไม่ได้ทาํ ให้คนทีต่ ายไปแล้วฟื้ นขึ้นมา ไม่ได้ทาํ ให้เราสบายใจ แต่จะทําให้จิตของ
เราว้าวุน่ ขุน่ มัว กินไม่ได้นอนไม่หลับไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร จึงต้องดูแลรักษา
ใจเป็ นหลัก คนอืน่ เราก็ดูแลไปด้วย แต่ตอ้ งไม่ลมื มองใจของเรา บางทีเราห่วงคนอืน่ มาก
จนลืมใจของเราไป ห่วงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ อย่างนี้ไม่ถูก เป็ นการสร้างความทุกข์
ให้กบั ตนเอง เป็ นอกุศล เป็ นความไม่ฉลาด คนทีฉ่ ลาดจะต้องรู้จกั รักษาใจของตนด้วย
ในขณะทีด่ ูแลรักษาผูอ้ น่ื ช่วยอะไรได้ก็ช่วยไป ช่วยไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยไปตามบุญตาม
กรรม จะมาเศร้าโศกเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คอื ปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้เจริญอยู่เรื่อยๆ จะได้ไม่ลมื ถ้ายังคิดอยากจะอยู่ไปนานๆ ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่
อยากตายอยู่ แสดงว่ายังไม่มปี ญั ญา ยังไม่ได้พจิ ารณาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ลอง
ถามตัวเราว่า พร้อมทีจ่ ะเจอกับความแก่หรือไม่ พร้อมทีจ่ ะเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือไม่ พร้อมทีจ่ ะเจอกับความตายหรือไม่ ถ้ายังไม่พร้อมแสดงว่ายังสอนใจไม่มากพอ
ต้องคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้เตือนตนอยู่เรื่อยๆ
ว่า เกิดมาแล้วต้องตาย ต้องเตือนอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออกเลย หายใจเข้าก็ตอ้ งเตือนว่า
เดีย๋ วก็ตอ้ งตายแล้ว หายใจออกก็ตอ้ งเตือนว่าเดีย๋ วก็ตอ้ งตายแล้ว ถ้าเตือนอยู่เรื่อยๆ
แล้ว จะมีสรณะ มีทพ่ี ง่ึ จะไม่หวันไหวกั
่
บความเป็ นความตาย กับการพลัดพรากจากกัน
เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา ไปเศร้าโศกเสียใจ ไปหวาดกลัว ก็เหมือนกับทุบตีตวั เอง
ทําไมต้องทุบตีตวั เราเองกับเหตุการณ์ทเ่ี รายับยัง้ ไม่ได้ เช่นฝนตกแดดออก เวลาทีไ่ ม่
ต้องการให้ฝนตกแดดออก ก็มาทุบตีตวั เรา ก็หา้ มฝนห้ามแดดไม่ได้ ฉันใดเวลาทีไ่ ม่
ต้องการความแก่ความเจ็บความตาย ก็มาทําใจของเราให้ทกุ ข์ให้วุน่ วาย ด้วยความ
หวาดกลัววิตกกังวล ก็ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตาย ห้ามการพลัดพรากจากกัน
ไม่ได้ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะเกิดขึ้น ก็ตอ้ งเกิด ไม่วา่ กับใครทัง้ นัน้ เพราะความหวาดกลัววิตก
กังวล ไม่ได้เป็ นวิธีรกั ษาใจให้เป็ นปกติสุข แต่การสอนใจเพือ่ ให้รบั ความจริง ว่าต้องแก่
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ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันต่างหาก ทีจ่ ะทําให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั ใจได้เลย เพราะมีสรณะมีทพ่ี ง่ึ มีเกราะ
คุม้ กัน คือพระธรรมคําสอนและการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรให้
ความสนใจมากๆ คือการสร้างสรณะสร้างทีพ่ ง่ึ ให้กบั ใจ มากกว่าการแสวงหาสิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ เพราะไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ของใจ ไม่ได้ทาํ ให้ใจมันคง
่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มีแต่บญ
ุ
กุศล มีแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
เราจึงควรสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัด ไม่จาํ เป็ นต้อง
บริจาคให้กบั วัดอย่างเดียว บริจาคให้โรงเรียนก็ได้ ให้โรงพยาบาลก็ได้ ให้มลู นิธิทท่ี าํ
สาธารณประโยชน์ก็ได้ เช่นมูลนิธิทบ่ี ริจาคโลงให้ศพไร้ญาติ ช่วยเหลือคนทีเ่ ดือดร้อน
รักษาศีลในวัดก็ได้ รักษานอกวัดก็ได้ เพราะศีลอยู่กบั กายวาจาใจของเรา เวลาจะพูดจะ
ทําอะไร ให้มสี ติดูวา่ จะพูดจะทําผิดศีลหรือไม่ ถ้าจะไปเสพสุรายาเมาก็ตอ้ งยับยัง้ ถ้าจะ
พูดโกหกก็ตอ้ งหยุดพูด ถ้าจะไปเอาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองของผูอ้ น่ื โดยทีเ่ ขาไม่
อนุญาต ก็ตอ้ งยับยัง้ ถ้ามีสติจะรู้วา่ จะพูดจะทําผิดศีลหรือไม่ ส่วนปัญญาเราก็เจริญได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระก็ดี ฟังเทศน์ฟงั ธรรมในใจของเราก็ดี
เพราะเราก็สามารถแสดงธรรมสอนเราได้ เช่นธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ เราก็เอาไป
สอนเราอยู่เรื่อยๆ พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆ
เวลาทีไ่ ม่ตอ้ งคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็มาคิดเรื่องธรรมะกัน พยายามคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่คิดก็
จะลืม พอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะลืมธรรมะไป ก็จะเป็ นคนโง่ ไม่รู้ทนั โลก จะหลงกับ
โลก จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย
ถ้าคอยสอนคอยเทศน์อยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพราก
จากกัน ว่าสัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน ทํากรรมดีก็จะได้รบั ผลดี ทํากรรมชัว่ ก็จะ
ได้รบั ผลชัว่ ถ้าสอนใจอย่างนี้แล้ว ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น จะสามารถนําเอาธรรมะมาใช้กบั
เหตุการณ์ต่างๆได้ เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตายก็รู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา ตายเร็ว
ตายช้าก็เป็ นเรื่องของบุญของกรรม จะไม่หวันไหว
่ ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ มีสรณะมี
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ทีพ่ ง่ึ ของใจอยู่ตลอดเวลา จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข อยู่ก็สุขตายก็สุข นี่คอื อานิสงส์
ของการมาวัด ของการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน ของการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอน จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง จึงควรใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ล ศึกษาฟังธรรมอยู่
เรื่อยๆ แล้วนําไปปฏิบตั ิ จะได้มแี ต่ความสุขความเจริญ จึงขอฝากเรื่องการทําบุญทําทาน
รักษาศีล เรื่องศรัทธาความเชื่อ เรื่องจาคะ เรื่องศีล เรื่องปัญญา ให้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เพือ่
ประโยชน์สุข เป็ นสรณะของใจต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๐

ที่เติมบุญเติมบาป
๒๒ เมษายน ๒๕๕๐

วันนี้พวกเราได้มาปฏิบตั ภิ ารกิจ มาสร้างบุญสร้างกุศล ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน เพือ่ ประโยชน์สุขของใจของพวกเรา และของผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว เพราะไม่มอี ะไรที่
จะสําคัญยิง่ กว่าใจ ถ้าใจออกจากร่างกายไปแล้ว ร่างกายก็เป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื น
จะพูดกับร่างกายก็จะไม่รู้เรื่อง ไม่สามารถตอบคําถามของเราได้ เพราะไม่ใช่ตวั ทีร่ บั รู้ ที่
คิด ทีส่ งั ่ ให้ร่างกายพูดทําอะไรต่างๆ ใจต่างหากเป็ นผูร้ บั รู้ ผูค้ ดิ ผูส้ งั ่ ถ้าไม่มใี จอยู่กบั
ร่างกายแล้ว การรับรู้ก็หมดไป สนทนากันไม่ได้ พอใจออกจากร่างกายไป ก็เรียกว่าดวง
วิญญาณ พอเข้าไปอยู่ในท้องแม่ก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ พอเป็ นมนุษย์เป็ นสัตว์ก็
เรียกว่าใจ ใจมนุษย์ ใจสัตว์ ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมือ่ ร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไป
ได้ ใจก็ตอ้ งย้ายออกไป เหมือนกับการย้ายบ้าน เมือ่ ไม่สามารถอยู่ได้เพราะชํารุดทรุด
โทรม อยู่ไปก็จะเป็ นภัย ก็ตอ้ งย้ายไปอยู่บ ้านใหม่ ถ้ามีทรัพย์มเี งินมาก ก็จะได้บา้ นใหม่
ทีด่ กี ว่าเก่า ถ้ามีเงินน้อยก็จะได้บา้ นทีแ่ ย่กว่าเก่า ฉันใดใจเมือ่ ต้องออกจากร่างกายไป ก็
จะไปหาร่างใหม่ จะดีหรือเลวกว่าเก่า ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกุศลและบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้า
ทําบุญกุศลมากกว่าทําบาปกรรมก็จะไปเกิดในสุคติ เป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ น
พระอริยเจ้า ถ้าทําบาปทํากรรมมากกว่าทําบุญก็จะไปเกิดในอบาย เป็ นเปรต เป็ นผี เป็ น
เดรัจฉานไปตกนรก เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น จะเห็นสิง่ เหล่านี้ได้ ต้องมีจติ ใจ
ทีส่ งบ มีปญั ญาทีจ่ ะแยกแยะสิง่ ทีป่ รากฏอยู่ในใจได้ ถ้าไม่มคี วามสงบไม่มปี ญั ญา จะไม่
สามารถเข้าถึงตัวจิตได้ จะหลงคิดว่าจิตคือร่างกายอย่างทีพ่ วกเราหลงกันอยู่ คิดว่า
ร่างกายเป็ นตัวเราของเรา เวลาคิดจะพูดจะทําอะไร ก็คดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวคิด แต่ความ
จริงแล้วร่างกายเป็ นเพียงบ่าว เป็ นผูร้ บั ใช้ใจ ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว ใจคิดแล้วก็สงไป
ั่
ทีก่ าย จะพูดจะทําอะไร ต้องคิดก่อนถึงจะพูดถึงจะทําได้
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ใจจึงเป็ นตัวทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เป็ นผูท้ าํ บุญทํากรรมและเป็ นผู ้รับผล นรกก็ดี สวรรค์ก็ดี ภพ
ชาติต่างๆก็ดี ล้วนมีใจผูส้ ร้างขึ้นมา อย่างพวกเราชาติน้ ีได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เพราะใจได้
สร้างบุญได้สร้างเหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ อย่างน้อยก็ตอ้ งเคยรักษาศีล ๕
มา เคยละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติ
ผิดประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ละเว้นจาก
อบายมุขต่างๆ เช่นการพนัน เทีย่ วกลางคืนเป็ นต้น จึงทําให้ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ มีอายุ
สัน้ บ้าง ยาวบ้าง ขึ้นอยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ มา เหมือนกับเติมนํา้ มันรถ ถ้าเติมน้อยก็วง่ิ
ไปได้ไม่ไกล ถ้าเติมมากก็วง่ิ ไปได้ไกล ถ้าเติมบุญมาน้อยอายุจะไม่ยนื จะต้องตายไป
ก่อนคนอืน่ เหมือนกับเพือ่ นๆทีไ่ ด้ตายไป เพราะได้ทาํ บุญมาเพียงเท่านี้ เมือ่ หมดบุญ
แล้วก็ตอ้ งไปหาทีอ่ ยู่ใหม่ พวกเราก็เช่นเดียวกัน สักวันหนึ่งเมือ่ หมดบุญแล้ว ก็ตอ้ งจาก
โลกนี้ไป ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ จึงควรรีบทําบุญให้มากๆ ทําบาปให้นอ้ ยๆ หรือไม่ทาํ เลย
จะได้ไปเกิดทีด่ แี ละอยู่ได้นานๆ ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะมีอายุยนื ยาวนาน มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง มีอาการ ๓๒ ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่พกิ ลพิการ จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ผล
จะต้องเป็ นตามเหตุคอื การกระทําอย่างแน่นอน เหมือนกับการรับประทานอาหาร จะเชือ่
หรือไม่วา่ รับประทานแล้วจะอิม่ ถ้ารับประทานแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งอิม่ จนได้ เพราะการ
กระทําและผลไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความเชื่อหรือไม่เชื่อ ขึ้นอยู่กบั การกระทําเท่านัน้ ไม่เชื่อ
นรก ไม่เชื่อสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ถ้ายังทํากรรมอยู่ ก็ยงั ต้องไปเวียนว่าย
ตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่
ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็ตอ้ งชําระความโลภความโกรธความหลงให้
หมดสิ้นไปจากใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย
เพราะใจก็เป็ นเหมือนรถยนต์ ถ้ายังเติมนํา้ มันอยู่เรื่อยๆ รถก็จะมีเชื้อเพลิงให้วง่ิ ไปไหน
มาไหนได้ ถ้าหยุดเติมนํา้ มัน พอเชื้อเพลิงหมด ก็วง่ิ ไปไหนไม่ได้ ใจก็เป็ นอย่างนัน้
เหมือนกัน ถ้าหยุดเติมเชื้อของภพชาติ ด้วยการตัดความโลภความโกรธความหลงให้
หมดไป ใจก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จะอยู่ในพระนิพพาน ทีอ่ ม่ิ ทีพ่ อทีม่ ี
ความสุขอย่างยิง่ ไม่จาํ เป็ นต้องไปหาความสุขจากอะไรอีกต่อไป เพราะความสุขต่างๆที่
พวกเราหากัน เป็ นความสุขทีค่ ลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์ ได้อะไรมาก็ดอี กดีใจมี
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ความสุข พอจากไปก็เสียอกเสียใจ เวลาเกิดก็ดอี กดีใจ พอตายไปก็เสียอกเสียใจ ร้อง
ห่มร้องไห้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มีความทุกข์ควบคู่อยู่ดว้ ยเสมอ ถ้าไม่ตอ้ งการ
ความทุกข์ ก็ตอ้ งไม่เกิด เพราะทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด ถ้าเกิดแล้ว ต่อให้อยู่ในภพดี
ขนาดไหนก็ตาม ก็จะมีความเสือ่ มมีการหมดไปตามมา เกิดเป็ นพรหมถึงแม้จะมีอายุ
ยาวนานเป็ นหมืน่ ปี ก็ตาม เมือ่ หมดบุญหมดอายุขยั จิตก็ตอ้ งเสือ่ มลงสู่ภพทีต่ าํ ่ กว่า
ตามลําดับ จากพรหมก็มาเป็ นเทพ จากเทพก็กลับมาเป็ นมนุษย์ ถ้าไม่ระวังไปทําบาปทํา
กรรม ก็ตอ้ งขยับตํา่ ลงไปอีก ไปเป็ นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง จนกว่าจะหมดกรรม
ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
นี่คอื เรื่องของใจทีพ่ วกเราไม่รู้กนั ไม่รู้วา่ เรานี้แลคือใจ ไปคิดว่าเราคือร่างกาย เพราะใจ
เป็ นสิง่ ทีม่ องไม่เห็นกัน เหมือนกับคลืน่ วิทยุโทรศัพท์ ทีเ่ ข้ามาในเครื่องมือถือ ทีเ่ รามอง
ไม่เห็น แต่เรารู้วา่ มีคลืน่ เข้ามาแล้วเพราะมีเสียงดัง เมือ่ เรากดปุ่มรับก็มเี สียงพูดออกมา
จากเครื่อง แสดงว่ามีคลืน่ วิทยุเข้าไปในเครื่องแล้ว ใจของเราก็เป็ นเหมือนกับคลืน่ วิทยุท่ี
เข้ามาในร่างกาย ทําให้พูดได้ทาํ อะไรได้ รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ แต่พอใจออกจากร่างกาย
ไปแล้ว ก็กลายเป็ นคนตายไป ไปพูดด้วยก็จะไม่รู้เรื่อง เอาเข็มไปทิม่ ไปแทงก็จะไม่สะดุง้
ไม่ผวา เอาไปผ่าไปตัดไปเผา ก็จะไม่มปี ฏิกริ ิยา เพราะผูร้ ู้คอื ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้ว
ใจของพวกเราเป็ นอย่างนี้ ดังนัน้ ถ้าจะถามว่าดวงวิญญาณมีจริงหรือไม่ ก็ตอบได้วา่ มีจริง
ใจเมือ่ ออกจากร่างกายก็เป็ นดวงวิญญาณ ถ้าถามว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ ก็
ตอบว่ามี เพราะใจเป็ นผูไ้ ปเกิดใหม่ แล้วแต่จะไปเกิดเป็ นอะไร อาจจะไม่ได้กลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ทนั ที อาจจะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉานก่อน เป็ นนกเป็ นปลาเป็ นแมวเป็ นสุนขั
ก่อน หรือไปตกนรกไปเกิดเป็ นเปรตเป็ นผีก่อน ถ้าเป็ นเปรตก็เป็ นพวกทีเ่ ราทําบุญอุทศิ
ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถ้าเป็ นอย่างอืน่ บุญอุทศิ ก็ไปไม่ถงึ เพราะไม่มฐี านะทีจ่ ะรับบุญ
อุทศิ ได้ มีพวกเปรตเพียงพวกเดียวทีจ่ ะรับบุญอุทศิ ได้ เพือ่ จะได้ไปเกิดใหม่ ไปเป็ น
มนุษย์เป็ นเทพ แต่ช่วงทีเ่ ป็ นเปรตเป็ นช่วงทีข่ าดบุญ เหมือนกับรถทีน่ าํ้ มันหมดกลางทาง
ถ้าเติมนํา้ มันให้หน่อยพอให้วง่ิ ไปถึงปั๊มได้ ก็จะเติมนํา้ มันเองได้ นี่คอื ฐานะของเปรต
เป็ นพวกเดียวทีจ่ ะรับบุญอุทศิ ได้ ถ้าไปเกิดเป็ นมนุษย์ก็ไม่มคี วามจําเป็ นกับบุญอุทศิ
เพราะไปถึงปั๊มแล้ว
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ภพของมนุษย์จงึ เป็ นเหมือนปั๊มนํา้ มัน เป็ นทีเ่ ราสามารถเติมบุญก็ได้หรือเติมบาปก็ได้ มี
ภพเดียวในสังสารวัฏที่เติมบุญเติมบาปได้ คือภพของมนุษย์ ถ้าเป็ นภพของเทวดาของ
พรหมก็เป็ นทีไ่ ปเสวยบุญ ไปรับผลของบุญ มีแต่ความสุขความสบาย ถ้าเป็ นเดรัจฉาน
เป็ นเปรตเป็ นผีเป็ นนรกก็เป็ นทีใ่ ช้กรรม ทําบุญไม่ได้ เช่นเกิดเป็ นสุนขั อยากจะทําบุญ
วันนี้ก็ทาํ ไม่ได้ ไปตกนรกก็เช่นเดียวกัน ก็เหมือนกับติดอยู่ในคุกในตะราง จะมาทําบุญ
ก็มาไม่ได้ ต้องรอให้พน้ โทษก่อน มีภพของมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะทําบุญก็ได้ทาํ บาปก็ได้
อุทศิ บุญให้ผูอ้ น่ื ก็ได้ เมือ่ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว จึงควรรีบตักตวง อย่าปล่อยให้เวลา
ผ่านไปกับเรื่องไร้สาระ เช่นการหาเงินทอง หาความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เพราะไม่ได้เป็ นความสุขทีจ่ รี งั ถาวรทีย่ งยื
ั ่ น ไม่ได้ช่วยใจเมือ่ ต้องเดินทางไปสู่ภพหน้า
ไม่ได้เป็ นเสบียง ไม่ได้เป็ นบุญเป็ นกุศล ถ้ามัวแต่เสียเวลากับการหาเงินหาทอง จากการ
เทีย่ วจากการดืม่ จากการรับประทาน พอตายไป จะไม่มอี ะไรติดเนื้อติดตัวติดใจไป มีแต่
ความหิวความกระหายความอยาก ถ้าทําบาปทํากรรมก็ตอ้ งไปเป็ นเปรตบ้าง ไปตกนรก
บ้าง ถ้าพยายามสะสมบุญกุศลอยู่เรื่อยๆ มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ ก็เอามาทําบุญ เอา
มาช่วยเหลือผูอ้ น่ื รับรองได้วา่ จะได้กาํ ไร จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทด่ี กี ว่าเดิม ฉลาด
กว่าเดิม มีรูปร่างหน้าตาดีกว่าเดิม รวยกว่าเดิม จะได้ทาํ บุญทํากุศลมากขึ้นไปเรื่อยๆ จน
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้าไปในทีส่ ุด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตใจให้สงบ เจริญ
ปัญญาให้รู้ทนั กิเลส รู้ทนั ความหลง
ถ้ามีปญั ญาแล้วจะไม่หลงกับเรื่องไร้สาระต่างๆ เพราะรู้วา่ ต้องเดินทางไปอีกไกล ต้อง
อาศัยบุญกุศล เหมือนกับคนขับรถทีร่ ู้วา่ ยังต้องเดินทางด้วยรถยนต์อยู่ ก็ตอ้ งดูแล
รักษารถยนต์ให้ดี คอยเติมนํา้ มันเติมนํา้ เติมลม ซ่อมบํารุงอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่ทาํ แล้ว
รถก็จะเสีย ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ใจของพวกเราก็เป็ นเหมือนรถยนต์ทก่ี าํ ลัง
เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ สู่ความสุขสุดยอด ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้ไปถึงกัน
แล้วจึงมาสอนพวกเรา ปรากฏเป็ นพระพุทธศาสนาไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้าพระ
อรหันต์ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้เรื่องของใจ ไม่รู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิด รู้
อย่างเดียวว่าเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายไป ตายแล้วก็จบ ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด ไม่มี
62

สวรรค์หรือนรก เพราะมองไม่เห็น เหมือนคนทีห่ ลับตาหรือคนตาบอด ก็จะไม่เห็นอะไร
ต่อให้มใี ครบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน ก็จะมองไม่เห็น จะเชื่อหรือไม่ก็มองไม่เห็น
เหมือนกัน ถ้าเชื่อจะมีโอกาสได้เห็น เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากัน
เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้ตาในคือใจของเราสว่างขึ้นมา ทําให้เห็นใจของเรา เห็นการเวียนว่ายตาย
เกิดของใจ เห็นนรกเห็นสวรรค์ เพราะนรกและสวรรค์ไม่เป็ นสถานที่ แต่เป็ นสภาพจิตใจ
ถ้าใจสงบมีความสุข ในขณะนัน้ ใจก็ข้นึ สวรรค์ ถ้ามีความรุ่มร้อนมีความทุกข์ ใจก็ตก
นรก ถ้ามีแต่ความหิวความกระหาย ใจก็เป็ นเปรต ถ้ามีแต่ความหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆ
อย่างไม่มเี หตุมผี ล ใจก็เป็ นอสุรกาย ถ้ามีแต่ความสุข ใจก็เป็ นเทพ ถ้าสงบนิ่งไม่คดิ ไม่
ปรุงเรื่องอะไร ใจก็เป็ นพรหม ถ้าปล่อยวางได้ปลงได้ตดั ได้ไม่ยดึ ไม่ตดิ ใจก็เป็ นพระอริย
เจ้า ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป เรื่องของใจเป็ นอย่างนี้ นรกสวรรค์ไม่เป็ นสถานที่ ต่อให้ไป
หาทัวทั
่ ง้ จักรวาล ก็จะหาไม่เจอ เพราะไม่ได้เป็ นสถานที่ แต่เป็ นสภาวะของใจ ถ้าใจรุ่ม
ร้อนก็เป็ นนรก ใจสุขก็เป็ นสวรรค์ อย่างในขณะนี้ใจของพวกเราได้ข้นึ สวรรค์ เพราะมี
ความสุขมีความสงบ ถ้ามีความวุน่ วาย ห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ ก็ตกนรก นี่คอื เรื่องของ
ใจ
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มอี ะไรสําคัญเท่าใจ ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน เป็ นผูส้ ร้าง
นรก เป็ นผูส้ ร้างสวรรค์ และเป็ นผูเ้ สวยบุญกรรม เป็ นผูไ้ ปอยู่ในนรกและสวรรค์ จึงควร
ให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาใจ ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศล ละเว้นจากการทําบาปทํา
กรรม ชําระกําจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพราะเป็ น
วิธีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ให้พบกับความสุขสุดยอด อยู่
ทีก่ ารปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ควรให้ความสนใจดูแลรักษา
ใจให้มากยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใด ภารกิจทีม่ คี วามจําเป็ นก็ทาํ ไป ต้องมีปจั จัย ๔ เลี้ยงดูปากท้อง
ก็หามาพอประมาณ อย่ามากจนเกินไป แบบกินอีกสิบชาติก็ไม่หมด ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เสียเวลาไปเปล่าๆ เอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่า จะได้พฒั นาจิตใจขึ้นไป
ตามลําดับ เป็ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นถาวร การพัฒนาอย่างอืน่ เป็ นการพัฒนาทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ น จะ
สร้างอะไรก็ตาม ไม่ก่ปี ี ก็พงั ทลายลงมาหมด หรือไม่เช่นนัน้ เราก็ตอ้ งทิ้งมันไป การพัฒนา
ทางโลกเป็ นอย่างนี้ ไม่ถาวรมันไม่ยงยื
ั ่ น ไม่เหมือนกับการพัฒนาจิตใจ ทีม่ แี ต่จะสูงขึ้น
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ไปเรื่อยๆ จะไม่เสือ่ มลงมาถ้าได้พฒั นาจนถึงจุดสูงสุด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกได้พฒั นากัน จะเป็ นอย่างนัน้ ไปตลอดอนันตกาล ไม่มวี นั เสือ่ มอีกต่อไป จิตทีไ่ ด้
บรรลุถงึ พระนิพพานแล้ว จะไม่มกี ารเสือ่ มอีกต่อไป จะไม่กลับลงมาเกิดเป็ นเทพเป็ น
พรหมเป็ นมนุษย์อกี เพราะเป็ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เมือ่ ถึงจุดสุดยอดแล้ว ถึงบรมสุขแล้ว
ก็จะไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งทําอีกต่อไป จึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รู้จกั แยกแยะว่าควรทํา
อะไรมากน้อยเพียงไร แล้วการทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธศาสนา จะได้ไม่
สูญเปล่า ไม่เสียชาติเกิด ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ได้สะสมบุญบารมี ได้เป็ น
พระอรหันต์ ได้เป็ นพระพุทธเจ้าในทีส่ ุด ทีเ่ กิดจากการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๑

ทําสมาธิกอ่ น

๒๘ เมษายน ๒๕๕๐
พระพุทธศาสนาสอนว่า การกระทําทางกายวาจาใจ เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขหรือ
ความทุกข์ ความเจริญหรือความเสือ่ ม ไม่ใช่สง่ิ อืน่ ไม่ใช่ช่อื ไม่ใช่นามสกุล ไม่ใช่ทรงผม
ไม่ใช่เสื้อผ้าทีส่ วมใส่ อยู่ทก่ี ารกระทําเท่านัน้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบตั กิ นั
อย่างสมํา่ เสมอ ให้ทาํ ในสิง่ ทีถ่ ูกทีด่ ที ง่ี าม ทีจ่ ะนํามาซึง่ ผลทีเ่ ราต้องการ เพราะการกระทํา
มีอยู่ ๓ ชนิดด้วยกันคือ ทําดี ทําไม่ดี ทําไม่ดไี ม่ชวั ่ คือบุญ บาป ไม่ใช่บญ
ุ ไม่ใช่บาป ทํา
ได้ ๓ ทางด้วยกันคือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื การกระทําทางใจ
เพราะเป็ นต้นเหตุของการกระทําทางวาจาและทางกาย เราจึงควรดูการกระทําทางใจเป็ น
หลัก คือความคิดของเรา เพราะก่อนทีจ่ ะพูดจะทําอะไรได้ เราต้องคิดก่อน คิดแล้วถึง
ค่อยพูด คิดแล้วถึงค่อยทํา ถ้าไม่มคี วามคิด ก็จะไม่มกี ารพูด ไม่มกี ารกระทํา เช่นเวลา
คนตายไปแล้ว ไม่มใี จอยู่กบั ร่างกาย ก็จะไม่มคี วามคิด ปล่อยร่างกายไว้ตรงไหน ก็จะ
อยู่ตรงนัน้ ไม่พูดไม่ทาํ อะไรทัง้ สิ้น เพราะไม่มใี จสังให้
่ คดิ ให้พูดให้ทาํ นัน่ เอง ความคิดก็
เกิดขึ้นจากความเห็น ๒ ชนิดด้วยกันคือ ความเห็นถูกกับความเห็นผิด ถ้ามีความเห็น
ถูก ก็จะทําให้คดิ ถูก พูดถูก ทําถูก ถ้ามีความเห็นผิด ก็จะทําให้คดิ ผิด พูดผิด ทําผิด
เมือ่ ทําไปแล้วก็จะมีผลตามมา ถ้าทําถูก คือคิดดี พูดดี ทําดี ผลดีคอื ความสุขและความ
เจริญก็จะตามมา ถ้าคิดผิด คือคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี ความทุกข์และความเสือ่ มก็จะ
ตามมา ต้นเหตุของการคิดดีหรือไม่ดี ก็อยู่ทท่ี ิฐคิ วามเห็นความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ถ้ามี
ความเห็นผิดเรื่องทีค่ ดิ ว่าดีกลับไม่ดี เรื่องทีค่ ดิ ว่าไม่ดกี ลับดี
เราจึงต้องพึง่ ผูม้ คี วามเห็นถูก ให้สอนเรา เพือ่ เราจะได้ทาํ ตาม เพราะการกระทําและผลมี
อยู่ ๒ แบบคือ ความดีทด่ี จี ริงและความดีทไ่ี ม่ดจี ริง ความสุขทีส่ ุขจริงและความสุขทีไ่ ม่
สุขจริง ความทุกข์ทท่ี กุ ข์จริงและความทุกข์ทไ่ี ม่ทกุ ข์จริง ความเสือ่ มทีเ่ สือ่ มจริงและ
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ความเสือ่ มทีไ่ ม่เสือ่ มจริง ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้ เช่นพระพุทธเจ้า เราจะ
ไม่มปี ญั ญาแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง อะไรเป็ นความเจริญทีแ่ ท้จริง เรา
จะเห็นตรงข้ามกับความจริง ทีจ่ ะทําให้เราคิดผิด ให้เราพูดผิด ให้เราทําผิด ทําให้เรา
ได้รบั ผลทีไ่ ม่ดจี ริง คือความสุขและความเจริญทีไ่ ม่แท้จริงนัน่ เอง เราจึงควรเชื่อ
พระพุทธเจ้า เพราะทรงได้สมั ผัสความสุขความเจริญทัง้ ๒ รู ปแบบมาแล้ว ความทุกข์
ความเสือ่ มทัง้ ๒ รูปแบบก็ทรงสัมผัสมาแล้ว จึงเอามาสังสอนพวกเรา
่
ถ้าฟังแล้วนําเอา
ไปปฏิบตั ิ ก็จะได้รบั ประโยชน์ จะได้พบกับความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง ไม่ตอ้ งพบ
กับความสุขความเจริญทีไ่ ม่แท้จริง คือความเจริญในลาภยศสรรเสริญสุข ทีไ่ ม่ถาวร
ต้องสูญต้องหมดไป เมือ่ ตายไปลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆก็หมดไป จึงเป็ นความสุข
ความเจริญทีไ่ ม่แท้จริง เพราะความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงต้องติดไปกับใจของเรา เมือ่
เราตายไปแล้ว ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ต้องเดินทางต่อไปอีก เหมือนคนทีน่ งั ่ อยู่ในรถ
เมือ่ รถวิง่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งทิ้งรถไว้แล้วก็เดินไปหารถคันใหม่ มีเงินมีทองก็เอาติดตัวไปได้ ใจ
ก็เป็ นอย่างนัน้ เมือ่ ตายไปแล้ว ใจเอาร่างกาย เอาลาภยศสรรเสริญสุขไปไม่ได้ เอาไปได้
แต่บญ
ุ กุศล ความสุขความเจริญของใจ
ชาติน้ เี ราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เพราะใจเป็ นมนุษย์ ถ้าใจเสือ่ มจากความเป็ นมนุษย์ เวลา
ไปเกิดชาติต่อไปก็จะไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าใจเป็ นเดรัจฉาน ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน
ถ้าเป็ นเปรต ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นเปรต ถ้าเป็ นสัตว์นรก ก็ตอ้ งไปตกนรก ถ้าเป็ นเทพ ก็จะไป
เกิดเป็ นเทพ ถ้าเป็ นพรหม ก็จะไปเกิดเป็ นพรหม ถ้าเป็ นพระอริยเจ้า ก็จะไปเกิดเป็ นพระ
อริยเจ้า นี่คอื ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ความทุกข์ความเสือ่ มทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะติดไปกับ
ใจ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน จะต้องเป็ นไปตามความเจริญหรือความเสือ่ มของใจ พระพุทธเจ้า
จึงทรงสอนให้พวกเราเข้าหาความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง แต่ตอ้ งผ่านความเสือ่ ม
ความทุกข์ทไ่ี ม่แท้จริงก่อน เพราะต้องทําบุญให้ทาน ต้องเสียสละ ต้องปฏิบตั ธิ รรม นัง่
หลับหูหลับตา นัง่ สมาธิ เข้าวัดถือศีล ๘ ถ้ามองทางโลกก็เหมือนกับการเสือ่ มเดินถอย
หลัง เพราะต้องเสียเงินเสียทอง เสียเวลาทํามาหากิน หาลาภยศสรรเสริญสุข ต้องทุกข์
ยากลําบากกับการถือศีล ๘ อยู่วดั อดข้าวเย็น นอนกับพื้น แต่ในสายตาของ
พระพุทธเจ้า ทรงเห็นว่า เป็ นความทุกข์ทไ่ี ม่แท้จริง เป็ นความทุกข์เพือ่ ความสุขในบัน้
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ปลาย จึงเป็ นความทุกข์ทไ่ี ม่แท้จริง เป็ นความเสือ่ มทีไ่ ม่แท้จริง เพราะเสือ่ มจากสิง่ ทีไ่ ม่จี
รังถาวร คือลาภยศสรรเสริญสุข แต่เจริญอย่างถาวรทางด้านจิตใจ ทีจ่ ะสูงขึ้นดีข้นึ ไป
ตามลําดับ เป็ นมนุษย์ทด่ี ขี ้นึ กว่าเดิม เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า ถ้าปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือเข้าวัด ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าอยู่ท่ี
วัดได้ ก็อยู่หลายๆวันถ้าอยู่ไม่ได้หลายวัน ก็อยู่เท่าทีจ่ ะอยู่ได้ ถ้าอยู่ไปได้ตลอด ก็บวช
เลยเพราะจะทําให้ได้ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง มากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน เราก็จะหลงติดอยู่กบั
ความสุขความเจริญทีไ่ ม่แท้จริง กับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ดังทีเ่ ป็ นกันอยู่กบั
คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ มักจะหาความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขกันทัง้ นัน้ แต่ในขณะ
เดียวก็หาความทุกข์เข้ามาใส่ตวั อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตวั ไม่มใี ครในโลกนี้ทบ่ี อกว่าไม่มี
ความทุกข์ ความกังวล ความวุน่ วาย ความห่วงใย ความเศร้าโศกเสียใจ ทีแ่ ถมมากับ
ความสุขทางลาภยศสรรเสริญสุข จึงเรียกว่าเป็ นความสุขทีไ่ ม่แท้จริง เพราะไม่ได้สุข
อย่างเดียว มีความทุกข์แถมมาด้วย ส่วนความสุขทีแ่ ท้จริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนนัน้ ก็
มีความทุกข์ทไ่ี ม่แท้จริงแถมมาด้วยเช่นเดียวกัน ทีจ่ ะค่อยๆหมดไป ถ้าปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จะได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทีจ่ ะลบล้าง
ความทุกข์ทไ่ี ม่แท้จริงให้หมดไป จนไม่มเี หลืออยู่เลย เช่นจิตของพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีใ่ นเบื้องต้นก็ตอ้ งทุกข์ทรมานกับการอยู่แบบขอทาน เคยเป็ นราช
โอรสอยู่ในวัง มีความสุขกับลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ เมือ่ ต้องสละไป แล้วไปอยู่แบบ
ขอทาน บิณฑบาตตามมีตามเกิด อยู่ตามมีตามเกิด อยู่ตามโคนไม้บ้าง อยู่ตามถํา้ บ้าง
อยู่ตามเรือนร้างบ้าง ไม่ได้มคี วามสุขเลย มีแต่ความทุกข์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็สร้าง
ความสุขขึ้นทางจิตใจ จากการเสียสละ ปล่อยวาง ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆไป เมือ่
ปล่อยวางแล้วความทุกข์ทต่ี ดิ อยู่กบั ลาภยศสรรเสริญสุข ก็ไม่มตี ามมา เหลือแต่
ความสุขทีเ่ กิดจากการรักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ เจริญปัญญา
พิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย จนเห็นตามความเป็ นจริงว่า ไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จึงตัดอุปาทานความยึดติดกับสภาวธรรม เช่นร่างกายไปได้
67

ถ้าไม่เจริญปัญญา จะไม่เห็นว่าร่างกายเป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ถ้าได้เจริญปัญญาหลังจากทีจ่ ติ สงบแล้ว
ก็จะเห็น ถ้ายังไม่สงบแล้วเจริญปัญญา จะเห็นชัว่ แวบเดียวเท่านัน้ เพราะไม่สามารถ
เจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง การเจริญปัญญาเพือ่ ปล่อยวางอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่
จะต้องเจริญอย่างต่อเนื่อง ทุกลมหายใจเข้าออกเลย ถึงจะสามารถเห็นได้อย่างต่อเนื่อง
ถึงจะสามารถตัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันได้
่ ถ้าพิจารณาเป็ นครัง้ เป็ นคราว จะไม่เห็น
ได้อย่างต่อเนื่อง จะไม่สามารถตัดอุปาทานได้ การจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง จิตต้องมี
สมาธิสงบนิ่ง ไม่มอี ารมณ์ต่างๆรบกวนใจ เพราะถ้าจิตไม่สงบนิ่ง จะมีอารมณ์ต่างๆ คอย
มารบกวนใจ ทําให้ไม่สามารถคิดหรือทําอะไรได้อย่างต่อเนื่อง ดังทีเ่ ราได้ยนิ เสมอว่า ไม่
มีสมาธิ จะทําอะไรมักจะทําเป็ นชิ้นเป็ นอันไม่ได้ คิดอะไรก็คดิ เป็ นเรื่องเป็ นราวไม่ได้
เพราะคิดได้เดีย๋ วเดียว ก็มเี รื่องอืน่ มาฉุดลากไป จึงไม่สามารถคิดอะไรเป็ นชิ้นเป็ นอันได้
ถ้ามีสมาธิก็จะคิดได้อย่างต่อเนื่องจนสําเร็จลุลว่ งได้ การเจริญปัญญาเพือ่ ตัดอุปาทาน จึง
ต้องมีสมาธิก่อน ถ้าไม่มสี มาธิจะตัดอุปาทานไม่ได้ จะไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ตลอดเวลา จะเห็นเป็ นบางครัง้ บางคราว ก็จะไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะตัดอุปาทาน ตัดความยึด
มันถื
่ อมันในร่
่ างกาย ถ้าตัดไม่ได้ ความกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย กลัวความตายก็จะไม่
หายไปจากใจ คนเราทุกคน ไม่มใี ครไม่กลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย กลัวด้วยกัน
ทัง้ นัน้ จะมากหรือน้อยเท่านัน้ เอง ขึ้นอยู่ทป่ี ญั ญา ถ้ามีปญั ญามาก เห็นไตรลักษณ์มาก
ก็จะมีความกลัวน้อย ถ้ามีปญั ญาน้อย เห็นไตรลักษณ์นอ้ ย ก็จะมีความกลัวมาก
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทาํ สมาธิกอ่ น ทําจิตใจให้สงบนิ่งเสียก่อน ให้รวมลงเป็ นหนึ่ง
เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา เพราะเมือ่ จิตเป็ นหนึ่ง เป็ นอุเบกขาแล้ว เวลาถอน
ออกมา จะไม่มอี ารมณ์ต่างๆมารบกวน ความโลภความโกรธความหลง จะไม่มารบกวน
ถ้ามาก็ไม่รุนแรงเหมือนกับตอนทีไ่ ม่มสี มาธิ ความโลภความโกรธความหลง จะมีความ
รุนแรงมาก มีความถีส่ ูง จะคอยรบกวน คอยฉุดลากจิตใจ ให้ไปทําตามคําสังของความ
่
โลภความโกรธความหลง จนไม่มเี วลาว่าง ทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทีจ่ ะเข้าวัดรักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม เพราะมัวแต่ไปหาความสุขจอมปลอม ความสุขทีไ่ ม่แท้จริง คือลาภยศ
สรรเสริญสุขต่างๆนัน่ เอง เราจึงต้องต่อสูก้ บั กิเลส ความโลภความโกรธความหลง ด้วย
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การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้เข้าวัดบ่อยๆ เข้าวัดอยู่
เรื่อยๆ ให้ทาํ บุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมอยู่เรื่อยๆ อย่าให้สง่ิ อืน่ มาเป็ นข้ออ้าง
ไม่ให้เราทํา ควรจะกําหนดเวลาแบ่งเวลาไว้เลย เพราะเราสามารถแบ่งเวลาได้ วันหนึ่งๆมี
อยู่ถงึ ๒๔ ชัว่ โมง เราแบ่งเวลาไปหลับไปนอนได้ แบ่งเวลาไปทํางานเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยง
ท้องได้ เราก็ควรแบ่งเวลามาปฏิบตั กิ จิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ไิ ด้ แต่เราไม่แบ่ง
กันเท่านัน้ เอง ส่วนใหญ่จะแบ่งเวลาให้กบั กิเลสเสียมากกว่า แทนทีจ่ ะแบ่งเวลาให้กบั
ธรรมะ กลับแบ่งเวลาให้กบั กิเลส จึงไม่ค่อยได้พบกับสิง่ ทีด่ ที ธ่ี รรมะจะให้กบั เรา มักจะ
พบกับสิง่ ทีก่ เิ ลสให้กบั เรา คือความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความหวาดกลัวความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน
ต่อให้มลี าภยศสรรเสริญสุขมากเพียงไรก็ตาม ความกลัวก็จะไม่หมดไปจากจิตจากใจ
กลับจะมีมากยิง่ ขึ้น เพราะยิง่ มีมากเท่าไร ก็ยง่ิ รักยิง่ หวงมากขึ้นไปเท่านัน้ ยิง่ มีความกลัว
มากขึ้นไปเท่านัน้ คนทีไ่ ม่มอี ะไร มักจะไม่ค่อยกลัว เพราะไม่มอี ะไรจะต้องเสีย คนจน
ทุกข์นอ้ ยกว่าคนรวย ในเรื่องของความหวาดกลัว คนรวยมีความหวาดกลัวมากกว่าคน
จน เพราะคนจนไม่รู้จะไปกลัวอะไร สมบัตขิ ้าวของเงินทองก็ไม่มี ไม่ตอ้ งกลัวขโมย ไม่
ต้องกลัวไฟ ไม่ตอ้ งกลัวเศรษฐกิจจะตกตํา่ แต่คนทีม่ มี าก ยิง่ มีความหวาดกลัวมาก
นอกจากมีธรรมะมีปญั ญา ก็จะไม่หวาดกลัว มีมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ มีแต่จะ
เอาไปทําประโยชน์ เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื เพราะไม่มคี วามจําเป็ นกับตนเอง ช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ก็ทาํ ให้เกิดบุญเกิดกุศล เกิดความสุขขึ้นมาในจิตในใจ ทัง้ ของผู ้รับและผูใ้ ห้ เราจึง
ควรแบ่งเวลาให้ถูกต้อง สิง่ ไหนทีจ่ าํ เป็ นต้องทําก็ทาํ เช่นการทํามาหากินก็ตอ้ งมีเวลาทํา
การหลับนอนก็ตอ้ งมีเวลาหลับนอน การปฏิบตั ธิ รรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ตอ้ งมี
เวลาปฏิบตั ิ เพราะจําเป็ นต่อจิตใจ แต่การไปเทีย่ วไปดืม่ ไปกินไปเล่นไม่จาํ เป็ น ไม่ได้ดม่ื
ไม่ได้กนิ ไม่ได้เทีย่ ว ไม่ได้ดู ไม่ได้เล่นอะไรต่างๆ ก็ไม่ตาย ไม่มผี ลเสียกับร่างกายหรือ
จิตใจเลย แต่เรากลับให้ความสนใจ ให้เวลากับสิง่ เหล่านี้มากจนเกินไป เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ได้
สร้างคุณสร้างประโยชน์ ไม่ได้สร้างความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงให้กบั จิตใจ ถ้าปล่อยให้
เวลาหมดไปกับการเทีย่ ว การเล่น การดู การฟังเรื่องบันเทิงต่างๆ ก็จะเสียเวลาไป ชีวติ ที่
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มีค่าก็จะหมดไป โดยไม่ได้สร้างความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะติดกับใจไปเมือ่ ตาย
จากโลกนี้ไป จะไม่ได้ไปดีกว่าเก่า แต่จะแย่กว่าเก่า
จึงควรให้ความสําคัญต่อการดําเนินตาม พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้แบ่งเวลา
ไว้สําหรับภารกิจนี้ อย่าให้สง่ิ อืน่ มาเป็ นเหตุอา้ งว่าไม่มเี วลาทําบุญ รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
เพราะจะขาดทุน ถูกกิเลสถูกความหลงหลอก เพราะความหลงจะให้ความสําคัญต่อการ
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข มากกว่าการหาบุญหากุศลหาธรรม เราจึงต้องกําหนด
ตารางเอาไว้เลย แล้วปฏิบตั ติ ามให้ได้ คอยติดตามดูวา่ ได้ทาํ ตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ทาํ ก็ตอ้ งแก้ไข ไม่เช่นนัน้ แล้วชีวติ จะตกตํา่ ไปเรื่อยๆ จะพบกับความทุกข์มาก
ยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะสังขาร
ร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะใกล้ความตายมากเข้าไปเรื่อยๆ ความ
ทุกข์ ความกังวล ความหวาดกลัวต่างๆ ก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเข้าหาพระธรรมคํา
สอน ศึกษาและปฏิบตั ติ าม ก็จะใกล้ความสุขความสบายใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะห่างไกล
จากความกลัวต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะทําให้
ปล่อยวางได้ จะไม่หวาดกลัวกับอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่
กระทบกระเทือนกับจิตใจ นี่คอื ผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการศึกษา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม และ
ปฏิบตั ติ าม ไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ ความหวาดกลัว
ต่างๆได้ มีแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และการปฏิบตั ติ ามเท่านัน้ ไม่มใี ครทํา
ให้เราได้ ไม่มใี ครช่วยเราได้ มีเราเท่านัน้ ที่จะทําให้เราได้ ช่วยเราได้ อย่าไปหวังพึง่ สิง่ อืน่
อย่าไปหวังพึง่ ใครทัง้ นัน้ เพราะพึง่ ไม่ได้ มีบญ
ุ กุศลหรือธรรมะเท่านัน้ ทีพ่ ง่ึ ได้ ทีเ่ ราสร้าง
ขึ้นมาในจิตในใจ ทีจ่ ะปกป้ องคุม้ ครองดูแลรักษา ให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ท่ามกลาง
ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตาย การพลัดพรากจากกัน จะไม่สามารถ
กระทบกระเทือนจิตใจได้เลย จึงควรให้ความสําคัญต่อการเข้าหาพระธรรมคําสอน ต่อ
การศึกษา ต่อการปฏิบตั ิ เพราะจะทําให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๒

ทางที่ถกู

๒๙ เมษายน ๒๕๕๐
การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นทางที่ถูก ทีจ่ ะพาไปสู่จดุ หมาย
ปลายทางทีเ่ ราปรารถนากัน ไปสู่ความสุขสุดยอด ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั หมด ไม่มี
ความทุกข์ความวุน่ วายใจเจือปนอยู่เลย มีทางนี้ทางเดียวเท่านัน้ คือทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงดําเนินไป แล้วนําเอามาสังสอนให้
่
พวกเราได้รู้ ได้ปฏิบตั ิ ได้เดินตามกัน ถ้าไม่เดิน
ตามพระพุทธเจ้า ก็จะไม่ได้พบกับสิง่ ทีเ่ ราอยากจะพบ จะพบกับสิง่ ทีไ่ ม่อยากจะพบ คือ
ความทุกข์ ความวุน่ วาย ความเดือดร้อน ความเศร้าโศกเสียใจ ทีพ่ วกเรากําลังเผชิญกัน
อยู่ ทีเ่ ราสามารถทําให้หายไปหมดไปได้ ถ้าเดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพราะ
เป็ นทางทีถ่ ูก ทีด่ ี ทีป่ ระเสริฐ ทีไ่ ด้ทรงสัมผัสพิสูจน์แล้ว จนมีความแน่ใจว่าเป็ นทางเดียว
เท่านัน้ เพราะทางอืน่ ๆก็เคยไปมาแล้ว ทางทีพ่ วกเรากําลังไปกันอยู่ ทางแห่งการหาเงินหา
ทอง หาความสุขทางกามารมณ์ต่างๆ ความสุขทีไ่ ด้จากการได้เห็น ได้ยนิ ได้ดมกลิน่ ได้
ลิ้มรส ได้สมั ผัสกับกาย ทีท่ รงเห็นว่าเป็ นความสุขทีไ่ ม่พอเพียง เพราะไม่อยู่ตดิ ไปกับใจ
เป็ นความสุขในขณะทีไ่ ด้สมั ผัส
เมือ่ ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว
เหมือนกับไม่ได้สมั ผัสเลย จึงต้องสัมผัสอยู่เรื่อยๆ ต้องหาความสุขทางกามารมณ์อยู่
เรื่อยๆ จนติดงอมแงม ต้องเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถึงจะมีความสุข ถ้าไม่ได้เสพ
ก็จะเศร้าสร้อยหงอยเหงา ว้าเหว่ อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว พระพุทธเจ้าทรงได้สมั ผัสมาแล้ว
ทรงเห็นแล้วว่าไม่ใช่ทาง จึงทรงเปลีย่ นทิศทาง แทนทีจ่ ะไปแสวงหาเงินหาทอง หา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็หนั กลับเข้ามาหาความสุขทางใจ จนได้พบกับความสุข
สุดยอด ทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย ที่ไม่เสือ่ มคลาย ทีอ่ ยู่ตดิ กับใจไปตลอดอนันต
กาล จึงได้นาํ เอาทางนี้มาสอนพวกเรา ถ้าพวกเราอยากจะพบกับความสุขสุดยอด ทีไ่ ม่มี
การเสือ่ มหายไป เราก็ตอ้ งเดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทีม่ จี ดุ เริ่มต้นอยู่ท่ี
ความเห็นที่ถูกต้อง
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พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเห็นมีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกันคือ ความเห็นทีถ่ ูกกับความเห็นที่
ผิด ความเห็นทีถ่ ูกคือเห็นตามความจริง ความเห็นทีผ่ ดิ คือเห็นตรงกันข้ามกับความจริง
เช่นเห็นสุนขั ว่าเป็ นแมว ถ้าเห็นสุนขั ว่าเป็ นสุนขั เห็นแมวว่าเป็ นแมว ถึงจะเห็นถูก
ความเห็นทีถ่ ูกต้องทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นก็คอื เห็นว่ามีนรกมีสวรรค์ มีบญ
ุ มีบาป
บุญเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ข้นึ สวรรค์ บาปเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ตกนรก เห็นว่าเมือ่ ตายไปแล้วเรา
ไม่สูญหมดไป ยังต้องไปเกิดใหม่ เพราะใจของเราเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย สิง่ ทีต่ ายคือร่างกาย
แต่ใจไม่ตาย ชีวติ ของเราประกอบขึ้นด้วยกายและใจ กายมาจากดินนํา้ ลมไฟ มาจาก
อาหารทีเ่ รารับประทาน เมือ่ ตายไปร่างกายก็คนื สู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ใจก็เดินทางต่อไป ใจไม่ได้
สูญ ไม่ได้หายไปไหน ถ้ามีบญ
ุ พาไปก็ได้ไปสวรรค์ ถ้ามีบาปพาไปก็ไปตกนรก เป็ น
ความเห็นทีถ่ ูกต้องตามหลักความจริง เพราะความจริงเป็ นอย่างนัน้ จริงๆ นรกมีจริง
สวรรค์มจี ริง นรกเกิดจากบาปทีท่ าํ ให้ใจรุ่มร้อน ทุกข์วนุ่ วายใจ สวรรค์เกิดจากบุญ ทีท่ าํ
ให้ใจร่มเย็นเป็ นสุข นรกและสวรรค์อยู่ในใจของเรา ทัง้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ มีร่างกายอยู่
และในขณะทีไ่ ม่มรี ่างกายแล้ว ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่มรี ่างกายอยู่ ใจเราก็ข้นึ สวรรค์ตกนรก
อยู่เรื่อยๆ วันไหนเรามีความสุข เช่นวันนี้ได้มาทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม รักษาศีล
ใจของเราก็มคี วามสุข ใจก็ข้นึ สวรรค์ วันไหนเราไปมีเรื่องมีราว ไปทําผิดศีล ฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี ใจของเราก็จะทุกข์ หวาดกลัว ใจก็จะตกนรก
ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ใจของเราจะเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กบั
การกระทําของเรา ทีจ่ ะสะสมไปเรื่อยๆ
ผลของบาปบุญทีเ่ รารับในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ เป็ นเพียงหนังตัวอย่าง ยังไม่ใช่หนังจริง ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นตอนทีร่ ่างกายตายไปแล้ว ตอนนัน้ จะได้เจอนรกจริง จะได้เจอสวรรค์จริง เพราะ
จะเป็ นนรกหรือสวรรค์ทย่ี าวนาน ถ้าได้รบั ผลบุญก็จะอยู่ในสวรรค์นาน ถ้ารับผลบาปก็
จะต้องตกนรกนาน ไม่เหมือนในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ทีท่ กุ ข์หรือสุขเพียงไม่ก่วี นั สลับกันไป
เรื่อยๆ เป็ นเหมือนหนังตัวอย่าง ยังไม่ใช่หนังจริง ทีม่ แี น่ๆ พอตายไปแล้วก็ตอ้ งไปรับผล
บุญในสวรรค์ รับผลบาปในนรกอย่างแน่นอน นี่คอื ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ทีเ่ ราควรปลูกฝัง
ถ้ามีความเห็นทีถ่ ูก ก็จะทําให้เราคิดถูก พูดถูก ทําถูก ทีจ่ ะทําให้เกิดผลดี ทําให้ใจเจริญ
ให้ข้นึ สวรรค์ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปในทีส่ ุด ถ้าไม่มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็จะปฏิเสธ
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ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็น จะไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์ ไม่เชื่อว่าตายไปแล้ว
ต้องไปใช้บญ
ุ ใช้กรรม ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่คดิ ถูก ไม่พูดถูก ไม่ทาํ ถูก จะคิดผิดพูดผิดทําผิด
จะคิดว่าไม่มผี ลบุญผลบาปตามมา จะทําอะไรก็ได้ จะฆ่าใครก็ไม่ตกนรก เพราะไม่เชื่อว่า
มีนรก จะทําบุญทําความดีก็ไม่มผี ลตามมาเช่นเดียวกัน ไม่ได้ข้นึ สวรรค์เพราะไม่มี
สวรรค์ ตายไปแล้วก็จบ ร่างกายกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ไม่มผี ูไ้ ปใช้เวรใช้กรรมไปเสวย
บุญ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะทําตามความอยาก ตามความชอบ ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะไปชอบในสิง่ ที่
ไม่ดี เพราะมีกเิ ลสคือความหลงคอยผลักดัน ทีช่ อบแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี ชอบกิน ชอบดืม่ ชอบ
เทีย่ ว ชอบเล่น ชอบใช้เงิน แต่ไม่ชอบหาเงิน ไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่ชอบทํางาน
ถ้าปล่อยให้ทาํ ไปตามความชอบของกิเลส ก็จะพาให้ไปทําผิดศีล ทําผิดกฎหมาย ไปพบ
กับปัญหาต่างๆ จนไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ไปฆ่าผูอ้ น่ื แล้วก็
กลับมาฆ่าตนเอง เพราะเวลาทีอ่ ยากได้อะไรก็ตอ้ งไปทําผิดกฎหมาย ไปจี้ ไปปล้น
ธนาคาร ปล้นร้านทอง ถ้ามีเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจก็ตอ้ งต่อสูก้ นั ก็ตอ้ งถูกยิงตายไป หรือไปยิง
เขาตาย ก็ตอ้ งหลบหนี จนกว่าจะถูกจับหรือถูกฆ่าไป เพราะคิดผิด คิดไม่ถูก คิดว่าทํา
อะไรตามความอยาก ตามความต้องการแล้ว จะมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ ทํามากน้อย
เพียงไรก็จะไม่ได้ความสุข ได้เพียงเดีย๋ วเดียว แล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟ ไม่ได้อยู่
ติดกับจิตใจไปตลอด ไม่ทาํ ให้อม่ิ พอ ต้องหาอยู่เรื่อยๆ ต้องทําอยู่เรื่อยๆ ถ้าทําด้วยการ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ความทุกข์ก็จะเป็ นผลตามมา ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็มแี ต่ความทุกข์
วุน่ วายใจ มีปญั หาต่างๆ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปตกนรก จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สาํ คัญ เพราะ
ความจริงไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความเชื่อหรือไม่เชื่อ ความจริงขึ้นอยู่กบั การกระทํา เหมือนกับ
ไม่เชื่อว่าไฟร้อน ถ้าเอามือไปจับไฟ ไฟก็จะเผามืออย่างแน่นอน ไม่ได้อยู่ทไ่ี ม่เชื่อแล้วจะ
ทําให้ไฟไม่เผามือ ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ไปจับของร้อนก็ตอ้ งร้อน ไปจับของเย็นก็ตอ้ งเย็น
บุญก็เป็ นเหมือนของเย็น ทําบุญก็ทาํ ให้ใจเย็น มีความสุข บาปก็เป็ นเหมือนของร้อน ทํา
บาปแล้วก็จะทําให้ทกุ ข์ใจร้อนใจ จึงต้องสร้างความเห็นทีถ่ ูกต้องให้เกิดขึ้นในใจของเรา
ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ทต่ี วั เรา ถ้าเชื่อแล้วนําเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ไม่ให้
ลืม เวลาจะทําอะไรตามความอยากของกิเลส จะได้มเี บรก มีธรรมะคอยยับยัง้
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ถ้ามีเงินไม่พอใช้ ก็ไม่ไปกูย้ มื เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการมีหนี้สนิ เป็ นทุกข์ จะต้อง
กังวลกับการหาเงินมาใช้หนี้ ถ้าใช้หนี้ไม่ได้ก็จะต้องลําบาก จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง
ถูกทําร้าย ถ้ามีความอดกลัน้ เวลาอยากจะได้อะไร อยากจะทําอะไร ถ้าไม่มเี งินพอ ก็ไม่
ทํา ไม่ไปเอามา อยู่เฉยๆก็มคี วามสุขได้เหมือนกัน ไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลย ถ้าไม่มี
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง พออยากได้อะไรขึ้นมา ก็ตอ้ งดิ้นรนหามาให้ได้ ไม่คาํ นึงถึงผลเสียที่
จะตามมา ถ้าไปกูห้ นี้ยมื สินก็จะทุกข์กบั การใช้หนี้ ถ้ากูไ้ ม่ได้ก็ตอ้ งไปฉ้อโกง ก็จะถูกจับ
เข้าคุกเข้าตะราง สิง่ ทีไ่ ด้มาไม่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ความวุน่ วายใจได้ แต่การหัก
ห้ามยับยัง้ จิตใจ ไม่ให้คดิ ให้พูด ให้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ทีจ่ ะช่วยเราได้ เพราะผลทีไ่ ม่
ดีก็จะไม่เกิดขึ้นมา จะไม่มปี ญั หาอะไรกับใคร ใจของเราไม่ตอ้ งการอะไรเลย เพียงแต่ถูก
ความหลงหลอกให้อยากได้สง่ิ นัน้ อยากมีสง่ิ นี้ มีแล้วก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจวิเศษวิโสขึ้นมา
ไม่ได้ทาํ ให้หายอยาก แต่กลับเพิม่ ความอยากให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปอีก ทําให้หยุดความอยาก
ยากยิง่ ขึ้นไปอีก ถ้าหักห้ามระงับความอยากได้ ความอยากก็จะเบาลงไป จะเห็นว่าอยู่
เฉยๆก็อยู่ได้ ไม่ตอ้ งทําตามความอยาก ก็มคี วามสุขได้ เพราะการชนะความอยากนี้แล
จะทําให้ใจสงบมีความสุข ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากสิง่ ใด ไม่เช่นนัน้ แล้วพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันต์ทงั้ หลายก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้ เพราะจะต้องอยู่เหมือนกับพวกเราอยู่เฉยๆ
ไม่ได้ ต้องมีนนั ่ มีน่ี ต้องทํานัน่ ต้องทํานี่ถงึ จะมีความสุข ทําไปแล้วก็ตอ้ งทําอยู่เรื่อยๆ ถ้า
ไม่ได้ทาํ ก็จะหงุดหงิด เศร้าสร้อยหงอยเหงา เพราะการทําตามความอยาก ไม่ได้ทาํ ให้เรา
พบกับความสุขความพอ แต่การฝื นความอยาก การต่อสูก้ บั ความอยาก การชนะความ
อยากเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เราได้พบกับความสุข ความอิม่ ความพอ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พบกัน เพราะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เห็นว่าการคิดดีพูดดีทาํ
ดีเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้สุขใจ ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์
เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้องก็จะทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง แทนทีจ่ ะไปหาเงินหาทอง หาความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย ก็มาหาความสุขทางใจ ด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าจะออกบวชก็ไม่ตอ้ งเก็บ
อะไรไว้เลย เพราะเวลาบวชแล้วจะมีคนอืน่ คอยดูแลในเรื่องปัจจัย ๔ อาหารก็บณ
ิ ฑบาต
จีวรก็มคี นถวายให้ใส่ กุฏกิ ็มคี นสร้างให้อยู่ ยารักษาโรคก็มคี นถวายให้ตลอดเวลา ไม่
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จําเป็ นจะต้องมีสมบัตอิ ะไร สละไปได้หมด บริจาคไปได้หมด จะได้สร้างความดีให้มมี าก
ยิง่ ขึ้นไป ด้วยการรักษาศีล รักษาได้มากเท่าไร ก็จะทําให้เป็ นคนดีมากขึ้นไปเท่านัน้ เมือ่
มีศีลก็จะมีความสงบสุขเพิม่ ขึ้น มีเรื่องเดือดร้อนวุน่ วายใจน้อยลง ต่างกับคนทีไ่ ม่รกั ษา
ศีล ทีจ่ ะมีปญั หาต่างๆตามมาอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น นอกจากรักษาศีลแล้วก็จะได้ปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบ มีความสุขความเยือกเย็น มีความอิม่ มีความพอ ที่
มากกว่าการเสียสละบริจาคทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง มากกว่าการรักษาศีล เป็ น
ความสุขทีส่ ูงขึ้น มีนาํ้ หนักมากขึ้น ถ้าเป็ นธนบัตรก็เป็ นใบละ ๕๐๐ ไม่ใช่ใบละ ๒๐ ใบ
ละ ๑๐๐ แต่เป็ นใบละ ๕๐๐ แต่ยงั ไม่เป็ นความสุขทีส่ ูงสุด ยังไม่เป็ นธนบัตรใบละ
๑,๐๐๐ ถ้าอยากจะได้ความสุขทีส่ ูงกว่านี้อกี ก็ตอ้ งเจริญธรรมทีส่ ูงขึ้นไปอีกขัน้ หนึ่ง
เรียกว่าวิปสั สนา หรือการเจริญปัญญา ต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
รวมทัง้ ร่างกายของเราและของผูอ้ น่ื เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา
เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้ายึดติดกับร่างกายก็จะมีความทุกข์ ถ้ายึดติดก็
จะต้องทุกข์กบั สิง่ ทีย่ ดึ ติด ต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาจากกันไป ขณะทีย่ งั ไม่จากกัน เราก็
ต้องห่วงกังวลว่าจะจากไปเมือ่ ไร
ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ยอมรับความจริง ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ งแท้แน่นอนจะต้องจากกันไป
สักวันหนึ่ง ก็พร้อมทีจ่ ะจากกัน ก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะเห็นว่าไม่ได้เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของ
เรา เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เรา ถ้าเป็ นตัวเราก็ตอ้ งอยู่กบั เราไปตลอด เป็ นเหมือนเสื้อผ้าที่
สวมใส่ ไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง พอขาดก็ตอ้ งทิ้งไป ถ้าพิจารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในโลกนี้ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา ไม่ใช่ตวั เรา ก็จะไม่ยดึ ติด จะ
ปล่อยวาง จะไม่เดือดร้อนกับอะไรทัง้ นัน้ ใจจะสงบ มีความสุขท่ามกลางความแก่ความ
เจ็บความตาย ท่ามกลางการพลัดพรากจากกัน จะไม่ทกุ ข์เลย นี่คอื ความสุขระดับสูงสุด
ถ้าเป็ นธนบัตรก็เป็ นธนบัตรใบละ ๑,๐๐๐ เป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกได้บรรลุถงึ แล้วนําเอามาสอนพวกเรา เพราะอยากให้พวกเราพบกับความสุขแบบนี้
บ้าง ถ้าอยากได้ก็ตอ้ งเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เพือ่ จะได้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง
ว่านรกมีจริง สวรรค์มจี ริง บุญมีจริง บาปมีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง จะได้คดิ ดี
พูดดีทาํ ดี จะได้พบกับสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้พบอย่างแน่นอน นี่คอื ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
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สอนให้เราเดิน พยายามเดินตามไปเถิด ถึงแม้จะยากลําบากในเบื้องต้นก็เป็ นเพราะไม่
ถนัด เราถนัดแต่หาเงินหาทอง หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอต้องนัง่ หลับตาทํา
จิตใจให้สงบก็เลยรู้สกึ ว่ายาก พอต้องเสียสละบริจาคเงินทองข้าวต่างๆ ก็จะรู้สกึ ว่ายาก
ถ้าทําไปจนเห็นผล ก็จะรู้สกึ ว่าง่าย จะเห็นว่าดีกว่าเก็บสิง่ ต่างๆไว้ ดีกว่าความสุขทีไ่ ด้จาก
การไปดูไปดืม่ ไปเทีย่ วไปเล่น เป็ นความสุขทีด่ ที เ่ี ลิศทีป่ ระเสริฐ ไม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่
เลย การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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