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กณัฑท์ี่ ๓๒๓ 

นิพพานอยู่ฟากตาย 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม เป็นวนัชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ 

เพือ่นาํมาซึง่ความร่มเยน็เป็นสุข ความเจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง พระพทุธเจา้จงึไดท้รง

บญัญตัวินัพระขึ้นมา เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนผูม้ภีารกจิการงานมาก จะไดม้เีวลาปลอ่ย

วางกจิกรรมอย่างอืน่ เพือ่มาทาํกจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัต่อชวีติจติใจของตน เพราะถา้

ไมไ่ดท้รงกาํหนดไวแ้ลว้ ก็จะถูกความหลงฉุดลากใหไ้ปหาความสุขความเจริญ

ความกา้วหนา้ ทีไ่มจ่รีงัถาวร ทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความเสือ่มเสยี 

ความหายนะ จงึไดท้รงกาํหนดวนัพระไว ้ เพือ่จะไดด้งึกายวาจาใจสู่ธรรมะ เอาธรรมะ

ซกัฟอกกายวาจาใจใหส้ะอาด จะไดอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต 

คอื ภพชาตทิีจ่ะตามมาต่อไป ธรรมะทีซ่กัฟอกกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ก็มี

หลากหลายชนิดดว้ยกนั ในวนัน้ีจะแสดงเรื่องศรทัธาความเชื่อ จาคะการเสยีสละ ศีล

การไมเ่บยีดเบยีดกนั ปญัญาความรูค้วามฉลาด ทีจ่ะชาํระซกัฟอกกายวาจาใจใหส้ะอาด 

ใหม้คีวามสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง  

ศรทัธาความเชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งมใีนเบื้องตน้ เพราะ

เราไมรู่ว้า่อะไรดอีะไรช ัว่อย่างแทจ้ริง จงึตอ้งเชื่อคนทีรู่เ้ช่นพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆ ์

เพราะท่านไดศึ้กษาไดป้ฏบิตัจินเกดิปญัญา เกดิดวงตาเหน็ธรรม ทีส่ามารถมองทะลุ

โมหะความหลง อวิชชาความรูไ้มจ่ริง เหน็ความจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย เปรียบ

เหมอืนคนทีใ่ส่แวน่ตาทีใ่สสะอาด มองทะลแุวน่ตา ก็จะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างตามความเป็น

จริง ส่วนคนทีใ่ส่แวน่ทีม่สีเีคลอืบอยู่ เช่นสดีาํๆเขม้ๆเคลอืบอยู่ เวลามองก็จะไมเ่หน็สทีี่

แทจ้รงิ ฉนัใดใจของผูท้ีม่โีมหะความหลง มอีวชิชาครอบงาํอยู่ ก็จะไมเ่หน็ความเป็นจริง 

จะเหน็กลบัตาลปตัร เหน็สิง่ทีเ่ป็นสุขวา่เป็นทกุข ์ สิง่ทีท่กุขก์ลบัเหน็วา่เป็นสุข จงึเดนิผดิ
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ทาง เดนิไปหาความทกุขก์นั เพราะเหน็ความทกุขเ์ป็นความสุข ส่วนความสุขกลบัเดนิหนี

กนั เพราะเหน็เป็นความทกุข ์ ความทกุขท์ีพ่วกเราเหน็วา่เป็นความสุขนัน้ไดแ้ก่อะไร ก็

คอืความยนิดใีนลาภยศสรรเสริญสุขนัน่เอง พวกเราทกุคนมคีวามยนิด ี ชอบทีจ่ะ

แสวงหาลาภคอืเงนิทอง ยศคอืตาํแหน่ง สรรเสริญคอืคาํชมเชย สขุทีเ่กดิจากการสมัผสั

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ เพราะไมรู่ว้า่ไมจ่รีงัถาวร ไมแ่น่นอน ไม่อยู่กบัเรา

ไปตลอด เวลาทีเ่ราขาดสิง่เหลา่น้ีหรือสิง่เหลา่น้ีจากเราไป ก็จะนาํมาซึง่ความทกุขเ์ศรา้

โศกเสยีใจ น่ีคอืความทกุขท์ีเ่รามองไมเ่หน็กนั ในขณะทีม่สีิง่เหลา่น้ีอยู่ เราก็มคีวามทุกข ์

ทีเ่กดิจากความหวง ความกงัวล ไมรู่ว้า่จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือไม ่ 

มแีต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเท่านัน้ ทีก่าํจดัโมหะอวชิชาไดจ้นหมด

สิ้นไป จงึเหน็ความทกุขใ์นลาภยศสรรเสริญสุข และเหน็ความสุขในความสงบของใจ ไม่

ตอ้งมลีาภยศสรรเสริญสุขก็มคีวามสุขได ้ เป็นความสุขทีเ่ลศิทีว่เิศษกวา่หลายเท่า แต่

พวกเรากลบัเหน็เป็นความทกุขไ์ป เพราะตอ้งเสยีสละ เราตอ้งมจีาคะ เสยีสละประโยชน์

สุขของตน เช่นเงนิทองอวยัวะและชวีติ เพือ่ใหไ้ดธ้รรม ทีจ่ะชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ เมือ่กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเพยีงไร ความสงบสุขก็จะมมีากขึ้นเพยีง

นัน้ จงึทรงสอนใหส้ละทรพัย ์สละอวยัวะ สละชวีติ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสุขอนัประเสริฐ 

ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดม้าเป็นสมบตั ิ แต่พวกเรากลบัเหน็วา่เป็น

ความทกุขย์ากลาํบาก เพราะการบริจาคก็เป็นสิง่ทีย่าก เพราะหวงแหนยดึตดิในทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง เพราะไมม่องในมมุของจติใจ ถา้มคีวามหวงแหนยดึตดิกบัอะไร

มากเพยีงไร ก็จะมคีวามทกุขก์งัวลเสยีดายอาลยัอาวรณ์มากขึ้นเพยีงนัน้ ถา้ไมย่ดึตดิ 

บริจาคอยู่เรื่อยๆ เก็บส่วนทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีไว ้ ส่วนทีไ่มจ่าํเป็นก็บริจาคไป ให ้

ประโยชนสุ์ขแก่ผูอ้ืน่ จะไดค้ลายความยดึตดิหวงแหน ความตระหน่ี ทาํใหใ้จโลง่เบา

สบาย ดกีวา่ยดึตดิในทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ถา้

เป็นนกัปฏบิตัธิรรมก็จะเสยีสละเงนิทองท ัง้หมดเลย แลว้ก็ออกบวช ถวายอวยัวะถวาย

ชวีติใหก้บัการปฏบิตัธิรรม ถา้ไมถ่วายจะไมม่โีอกาสไดธ้รรมมาเป็นสมบตัเิลย เพราะ

ตอ้งแลกกนั จะเอาท ัง้ ๒ อย่างไมไ่ด ้จะเอาชวีติและเอาธรรมดว้ยไมไ่ด ้จะตอ้งเอาอยา่ง

ใดอย่างหน่ึง ถา้รกัชวีติก็จะไมไ่ดธ้รรมอนัประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก
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ท ัง้หลายไดม้าเป็นสมบตั ิ คอืการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ เป็นสิง่ทีต่อ้งแลกกนั  

ครูบาอาจารยท์่านบอกวา่ นิพพานอยู่ฟากตาย ถา้อยากจะไดนิ้พพานก็ตอ้งยอมตาย ถา้

อยากจะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง พบกบั

ความสุขสุดยอด ทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงั ก็ตอ้งกลา้เสยีสละชวีติ แต่ไมไ่ดใ้หไ้ปกระโดดนํา้

ตาย ไปฆ่าตวัตาย แต่ไมใ่หก้ลวัตายต่อการปฏบิตั ิ ไมใ่หห้วงชวีติ เพราะเป็นเรื่องของ

กเิลส เรื่องของความหลง ถา้มคีวามหวงในชวีติก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ใจก็จะหาความ

สงบสุขไมไ่ด ้ แต่ถา้กลา้เสยีสละชวีติ เสยีสละอวยัวะ เสยีสละสมบตัขิา้วของเงนิทอง ก็

จะไดส้ิง่ทีด่กีวา่สิง่ทีเ่สยีไป คอืความสุขสุดยอดตลอดอนนัตกาลของพระนิพพานน่ีเอง ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดแ้ลกมา ดว้ยการสละทรพัยส์มบตัขิา้วของ

เงนิทอง แลว้ก็ออกบวชปฏบิตัธิรรม ถวายกายถวายชวีติ เพือ่ใหไ้ดธ้รรมอนัประเสริฐมา 

ถา้ทาํไดข้นาดน้ีแลว้ จะไมม่อีะไรมาเป็นอปุสรรคขวางก ัน้พระธรรมอนัเลศิ ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดม้าเป็นสมบตัไิดเ้ลย สิง่ทีข่วางอยู่ก็คอื

ความหวงในชวีติ กลวัความทกุขย์ากลาํบากเท่านัน้เอง ถา้ไมก่ลวัรบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็ว 

ความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐก็จะเป็นสมบตัขิองพวกเราอย่างแน่นอน ในการปฏบิตัเิบื้องตน้

จงึทรงสอนใหม้จีาคะ ใหเ้สยีสละ ดงัทีท่รงตรสัสอนวา่ ใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ 

ใหส้ละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ ใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาธรรม คุณงามความด ี ทีจ่ะชาํระกาย

วาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์  

น่ีคอืเรื่องของจาคะ ดงัทีพ่วกเราไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เราไดม้าทาํจาคะ มาสละทรพัย์

ส่วนหน่ึงของเราไป เอาไปซื้ออาหารคาวหวาน ซื้อของใชท้ีจ่าํเป็นมาถวายพระภกิษุ

สามเณร เป็นข ัน้ตน้ ยงัมขี ัน้ทีสู่งขึ้นไปอกี เหมอืนกบัการเรียนหนงัสอื เรียนชัน้ประถม

แลว้ก็ตอ้งขึ้นช ัน้มธัยม ชัน้มธัยมก็ตอ้งขึ้นช ัน้อดุมศึกษา ถงึจะสาํเร็จไดป้ริญญา ฉนัใด

การปฏบิตัธิรรมก็เป็นเช่นน้ี เบื้องตน้ก็บริจาค เสยีสละจากนอ้ยไปหามาก ตอนน้ีทาํได ้

แค่น้ี ต่อไปก็ทาํเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จะไดส้มัผสักบัความสุขใจ ความเบาอกเบาใจ ทีเ่กดิ

จากการปลอ่ยวางมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไมต่อ้งพึง่พาอาศยัทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของ มา
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ใหค้วามสุขกบัเรา เอาความสุขทีเ่กดิจากการบรจิาคการตดัการละดกีวา่ เพราะเป็น

ความสุขทีสุ่ขมุละเอยีด ไมม่คีวามทกุขค์วามกงัวลใจ ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้าก

ทรพัย ์ ทีท่าํใหเ้ครียดใหท้กุขใ์จ ไหนจะตอ้งดูแลรกัษา ตอ้งคดิวา่จะเอาไปใชอ้ะไรด ี

พอใชห้มดก็ตอ้งไปหามาใหมอ่กี เป็นปญัหาตลอดเวลา ถา้ไมพ่ึง่ทรพัยส์มบตัเิงนิทองได ้

ก็จะสบาย จะมคีวามสุข ถา้ไดส้มัผสัความสุขทีเ่กดิจากการให ้ เกดิจากการเสยีสละแลว้ 

จะพอใจเสยีสละมากขึ้นไปเรื่อยๆ จงึอย่าเสยีดายสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่กนั เพราะไมไ่ดเ้ป็น

สมบตัทิีแ่ทจ้ริง สกัวนัหน่ึงเมือ่เราตายไป ทกุสิง่ทกุอย่างก็ไมเ่ป็นของเราอกีต่อไป แมแ้ต่

ร่างกายก็ตอ้งกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ทีห่ามาไดอ้ย่าง

ลาํบากยากเยน็ ก็จะกลายเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ไป ถา้เอามาบริจาค เอามาแจกจ่าย ก็จะได ้

แลกกบัสมบตัทิีว่เิศษภายในใจ คอือริยทรพัย ์ทรพัยภ์ายใน ความสงบสุขเยน็ใจ ทีเ่กดิ

จากการเสยีสละ  

นอกจากการเสยีสละแลว้ก็ทรงสอนใหม้ศีีล ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ โดยปกตกิ็ใหม้ศีีล ๕ ไม่

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตปิระเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็ ไมเ่สพสุรายาเมา 

เพราะจะทาํใหจ้ติใจสงบร่มเยน็ขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ถา้ยงัทาํผดิศีลอยู่ จติใจจะไมส่งบ 

จะกงัวลหวาดผวา กลวัวา่จะตอ้งไปรบัใชโ้ทษรบัใชก้รรม ถา้มสีตคิอยดูการกระทาํอยู่

เสมอๆ และยบัย ัง้ช ัง่ใจทกุครัง้วา่ ทาํผดิศีลไมคุ่ม้ค่ากบัสิง่ทีไ่ดม้ากบัสิง่ทีเ่สยีไป คอื

ความม ัน่คงของจติใจ ไมห่วาดผวา ไมห่วาดกลวั สิง่ทีไ่ดม้าไมม่คุีณค่าอะไรเลยกบัจติใจ 

เพยีงแต่ทาํใหม้คีวามสุขในขณะทีไ่ดม้าเท่านัน้เอง จงึควรดูแลรกัษากายวาจาใจใหอ้ยูใ่น

กรอบของศีลธรรม ส่วนในวนัพระเช่นวนัน้ี ถา้มคีวามสามารถทีจ่ะรกัษาเพิม่ขึ้นไปอกี ก็

ควรรกัษา นอกจากศีล ๕ แลว้ ก็เพิม่ขึ้นมาอกี ๓ ขอ้ เป็นศีล ๘ เพือ่ทาํใหจ้ติใจสงบ

มากยิง่ขึ้นไปอกี ถา้เป็นเครื่องปรบัอากาศก็ปรบัปุ่ มควบคุมความเยน็ใหสู้งขึ้นไปอกี ตดั

ความสุขทางกามารมณ์ ทางตาหูจมกูลิ้นกายออกไป แลว้หนัเขา้มาหาความสงบสุขของ

จติใจ ถา้สลดักามารมณ์ออกไปได ้ ความสงบสุขของจติใจก็จะตามมา ความสุขท ัง้ ๒ 

ชนิดน้ีอยู่ดว้ยกนัไมไ่ด ้ ความสุขทางกามารมณ์กบัความสงบสุขของจติใจอยู่ร่วมกนั

ไมไ่ด ้ เหมอืนกบัความมดืกบัความสวา่ง ถา้มดืก็ไมส่วา่ง ถา้สวา่งก็ไมม่ดื เหมอืนความ

รอ้นกบัความเยน็ ถา้รอ้นก็ไมเ่ยน็ ถา้เยน็ก็จะไมร่อ้น ความสุขทางกามารมณ์เป็นเหมอืน
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ความรอ้น ความสุขทางจติใจเป็นเหมอืนความเยน็ ถา้ตอ้งการความสุขทางจติใจก็ตอ้ง

สลดัความสุขทางกามารมณ์ออกไป  

ตอ้งเปลีย่นศีลขอ้ ๓ จากกาเมสุมจิฉาจาราเวรมณี ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี 

มาเป็นอพรหมจริยาเวรมณี ถอืศีลพรหมจรรย ์ ละเวน้จากการเสพสุขกบัคู่ครองของตน 

ละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ รบัประทานใหอ้ิม่ทอ้งเพือ่ดูแล

รกัษาร่างกายก็พอ ไมต่อ้งรบัประทานอาหารทีถู่กปากถูกใจ ใหอ้ิม่ทอ้งอยู่ได ้ ไมต่อ้ง

รบัประทานหลายมื้อ อย่างมาก ๒ มื้อก็พอ สาํหรบัผูถ้อืศีล ๘ หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ก็

จะไมร่บัประทานอาหารอกีต่อไป ถา้ปฏบิตักิา้วหนา้ขึ้นไปอกีก็รบัประทานเพยีงมื้อเดยีว 

ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร ไมห่าความสุขจากการสวมใส่เสื้อผา้อาภรณ์ที่

สวยๆงามๆ ใชเ้ครื่องสาํอางใชน้ํา้หอม ไมห่าความสุขจากการดูการฟงัสือ่บนัเทงิต่างๆ 

เช่นดูหนงัฟงัเพลง เพราะเป็นความสุขทีไ่มจ่รีงัถาวร ประกอบไปดว้ยความทกุข ์ ตอ้ง

แสวงหาอยู่เรื่อยๆ จงึตอ้งละเวน้จากความสุขเหลา่น้ี เพือ่จะไดค้วามสุขทีไ่มม่คีวามทุกข ์

เจอืปน คอืความสงบสุขของจติใจ ตอ้งนอนกบัพื้นปูเสือ่ปูผา้ก็พอ ไมน่อนบนฟูกหนาๆ 

ไมห่าความสุขจากการหลบัการนอน เพราะไมไ่ดเ้ป็นหม ู เป็นมนุษย ์ เป็นผูใ้ฝ่ธรรม ทีจ่ะ

พฒันาจติใจใหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึระดบัของพระอริยเจา้ ของพระอรหนัต ์ ไมย่ดึตดิ

กบัความสุขทีไ่ดจ้ากการหลบันอน นอนใหเ้พือ่พกัผ่อนร่างกาย ถา้นอนบนพื้นแขง็ๆก็จะ

นอนไมน่าน สกั ๔ – ๕ ชัว่โมงก็พอแลว้ ถา้นอนบนฟูกหนาๆ ก็ตอ้ง ๘ หรือ ๑๐ ช ัว่โมง

ถงึจะพอ เพราะมคีวามสุข แต่เป็นความสุขทีจ่ะผูกใหต้ดิอยู่กบักองทกุข ์ กบัการเวยีน

วา่ยตายเกดิ จงึตอ้งถอืศีล ๘ กนัในวนัพระ เพือ่จะไดส้มัผสักบัความสงบสุขของจติใจ 

จะไมวุ่น่วายใจ จะเหน็ประโยชน ์จะเหน็ความสุขทีแ่ทจ้รงิ วา่ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีใ่จของ

เรา  

ถา้อยากจะใหม้คีวามสุขมากยิง่ขึ้นไปกวา่น้ี ก็ตอ้งปรบัปุ่ มความเยน็ความสงบของใจ ให ้

สูงขึ้นไปอกีข ัน้หน่ึง คอืปญัญา ตอ้งฟงัธรรมกนั จะไดรู้ว้ธิีทาํใหใ้จสงบอย่างถาวร กาํจดั

ตน้เหตทุีท่าํใหจ้ติใจไมส่งบ คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้ยงัมคีวามโลภ 

ความโกรธ ความหลงอยู่ก็จะตอ้งมคีวามทกุขวุ์น่วายใจ กบัการหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาให ้
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ความสุขกบัเรา เพราะไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีไ่หน ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมเช่นวนัน้ีก็

จะเกดิปญัญา รูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จ อยู่ทีค่วามสงบทีเ่กดิจากการเสยีสละรกัษา

ศีลนัน่เอง ถา้ไม่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะคดิวา่ความสุขความเจริญอยู่ทีล่าภยศ

สรรเสริญสุข ก็จะไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ทีต่่อใหไ้ดม้ามากเพยีงไร มากเท่ากอง

ภูเขา ก็ไมไ่ดท้าํใหพ้บกบัความสุขความพอ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนแลว้ จะรูว้า่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีค่วามสงบของใจ อยู่ทีก่ารปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ไมย่ดึไม่ตดิ 

ไมอ่ยากไดอ้ะไรท ัง้สิ้น อยากไดอ้ย่างเดยีวเท่านัน้คอืความสงบสุขของใจ ดงัที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็มาเป็นตวัอย่าง ถา้บาํเพญ็ตาม ไม่

ชา้ก็เร็ว ก็จะไดพ้บกบัความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐน้ี จงึควรเขา้หาธรรมะอยู่เสมอๆ ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ จะไดรู้จ้กัวธิีบาํเพญ็ วธิีกาํจดั วธิีชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาด 

ดว้ยศรทัธา จาคะ ศีล ปญัญา ถา้บาํเพญ็ส่งเสริมใหม้ศีรทัธา มจีาคะ มศีีล มปีญัญาอยู่

เรื่อยๆแลว้ ก็จะมคีวามสงบสุขทางจติใจมากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ ความทกุขค์วามกงัวลใจ 

ความเดอืดเน้ือรอ้นใจต่างๆ ก็จะเบาลงไปและหายหมดสิ้นไป จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย 

ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น จะแก่จะเจ็บจะตายจะพลดัพรากจากใครก็ตาม ใจจะสงบร่มเยน็

เป็นสุขตลอดเวลา จงึควรเหน็คุณค่าของธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืศรทัธา

ความเชื่อ จาคะความเสยีสละ ศีลการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ปญัญาความฉลาด ใหบ้าํเพญ็

อยู่เรื่อยๆ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเทา่น้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๒๔ 

น้ําข้ึนใหร้บีตกั 
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

พระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูป้ระเสริฐ ผูรู้จ้รงิเหน็จรงิ ไดท้รงเตอืน

พวกเราใหห้มัน่ทาํประโยชน์ ท ัง้ของตนและผูอ้ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท 

เน่ืองจากชวีติเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน ไมรู่จ้ะหมดไปเมือ่ไร เมือ่หมดไปแลว้โอกาสทีจ่ะทาํ

ประโยชนก์็จะหมดไปดว้ย ทรงเหน็วา่มนุษยเ์ท่านัน้ ทีจ่ะทาํความเจริญรุ่งเรือง ความสุข

ทีแ่ทจ้ริงใหเ้กดิขึ้นได ้ ถา้ไมไ่ดเ้ป็นมนุษยก์็จะไมส่ามารถยกระดบัจติใจใหสู้งขึ้น ใหพ้น้

จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ ถา้เกดิเป็นเดรจัฉานก็จะไมส่ามารถทาํบญุทาํกศุลได ้ ถา้เป็น

เทพเป็นพรหมก็มโีอกาสนอ้ยมาก ทีจ่ะไดท้าํบญุทาํกศุล ถา้ไปตกนรกกจ็ะไมม่โีอกาสได ้

ทาํบญุทาํกศุลเลย มภีพของมนุษยเ์ท่านัน้ทีม่โีอกาส มสีมรรถภาพ มผูีส้อน ใหท้าํบญุทาํ

กศุล แต่ชวีติของคนเราไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมรู่จ้ะหมดไปเมือ่ไร จงึไมค่วรประมาท ควร

รีบทาํเสยีในขณะทีม่เีวลา วนัทีไ่มต่อ้งไปทาํภารกจิการงาน ไปเรียนหนงัสอื แทนทีจ่ะใช ้

เวลาใหห้มดไปกบัเรื่องไรส้าระ เรื่องทีไ่มส่รา้งคุณสรา้งประโยชน ์ สรา้งความเจริญใหก้บั

จติใจ เช่นการไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปหาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ต่างๆ ทีไ่มเ่ป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจ เพยีงแต่ใหค้วามเพลดิเพลนิ ใหค้วามสุขใน

ขณะทีไ่ดส้มัผสัเท่านัน้ หลงัจากนัน้ก็ปลอ่ยใหจ้ติใจอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว มคีวามอยาก มี

ความตอ้งการเพิม่ขึ้นไปอกี ไมไ่ดส้รา้งความอิม่พอใหก้บัจติใจเลย พระพทุธเจา้จงึทรง

สอนใหล้ดละ การหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้หนัมาหาความสุขจากการทาํบญุ

ทาํกศุล เพราะจะทาํใหจ้ติใจสูงขึ้นดขีึ้น ใหม้คีวามอิม่มคีวามพอ ใหห้ลดุพน้จากความ

ทกุข ์จากความวุน่วายใจต่างๆ  

ถา้ไปทาํอย่างอืน่ ก็จะตอ้งวนเวยีนอยู่กบัความทกุข ์ ความรุ่มรอ้น ความวุน่วายใจ ไม่

รูจ้กัจบจกัสิ้น ต่อใหม้เีงนิทองมากเพยีงไรก็ตาม ก็ยงัตอ้งวนเวยีนอยู่กบัความทกุข ์
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ความรุ่มรอ้น ความวุน่วายของจติใจอยู่เสมอ ถา้ไดท้าํบญุทาํกศุล ตามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้แลว้ ใจจะมคีวามร่มเยน็ มคีวามสุข มคีวามสบายมากขึ้น มคีวามทุกข ์

มคีวามรุ่มรอ้น มคีวามวุน่วายใจ นอ้ยลงไปตามลาํดบั จนไมม่หีลงเหลอือยูใ่นจติใจเลย 

เช่นเดยีวกบัใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดบ้าํเพญ็บญุและกศุล

อย่างต่อเน่ือง อย่างไมห่ยุดย ัง้ จนหลดุพน้จากความทกุข ์ความรุ่มรอ้น ความวุน่วายใจ 

เหลอืแต่ความสุข ความอิม่ ความพอ เพราะใจไดร้บัการดูแลอย่างถูกตอ้งนัน่เอง ไดร้บั

อาหาร ไดร้บัสิง่ทีม่คุีณมปีระโยชน ์แทนทีจ่ะไดร้บัยาพษิ เหมอืนทีพ่วกเรากาํลงัใหใ้จของ

เราอยู่ ดว้ยการแสวงหาเงนิหาทอง หาตาํแหน่ง หาสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ทีไ่มไ่ดเ้ป็นอาหารเป็นประโยชนก์บัใจเลย แต่เป็นยาพษิทีจ่ะทาํใหใ้จมคีวามทกุข ์

ความรุ่มรอ้น ความวุน่วายใจ อย่างทีพ่วกเราเป็นกนัอยู่ เพราะยงัไมห่ยุดการใหย้าพษิ 

ยงัอยากจะรํา่รวย อยากจะมตีาํแหน่งสูงๆ มยีศสูงๆ อยากจะใหค้นสรรเสริญยกยอ่ง 

อยากจะไดค้วามสุขจากการไปดู ไปฟงั ไปลิ้มรส ไปดมกลิน่ ไปสมัผสักบัสิง่ต่างๆทาง

ร่างกาย ทีไ่มไ่ดเ้ป็นอาหาร ไมไ่ดเ้ป็นคุณประโยชนก์บัจติใจ แต่เป็นโทษ เป็นยาพษิ 

ความทกุขข์องพวกเราจงึไมห่มดไปสกัท ี หมดจากความทกุขเ์รื่องน้ี ก็มคีวามทกุขเ์รื่อง

ใหมต่ามมาอยู่เรื่อยๆ  

เราจงึควรสรา้งบญุสรา้งกศุลใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ เท่าทีจ่ะทาํได ้ เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราพึง่พา

อาศยัได ้ เป็นทีห่ลบทกุขห์ลบภยัทางดา้นจติใจได ้ ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองรกัษาใจ ไมใ่ห ้

ถูกความทกุขค์วามวุน่วายใจมาเหยยีบยํา่ทาํลาย จงึควรใหค้วามสนใจต่อการทาํบญุทาํ

กศุลอยู่เสมอ ซึง่มอียู่หลายข ัน้ดว้ยกนั ข ัน้แรกท่านสอนใหท้าํทาน คอืการให ้ ทีม่หีลาย

ชนิดดว้ยกนั ทานทีใ่หก้นัอยู่เป็นประจาํ คอืกบัขา้วกบัปลาอาหารคาวหวาน เครื่องใชไ้ม ้

สอย เงนิทอง เรียกวา่ วตัถทุาน ทานแปลวา่การให ้วตัถคุอื สิง่ทีเ่ราให ้วตัถทุานคอืการ

ใหว้ตัถนุ ัน่เอง แลว้เราก็มวิีทยาทาน คอืการใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้ืน่ เรามคีวามรูค้วามสามารถ

อะไร พอจะแบ่งใหผู้อ้ืน่ สอนผูอ้ืน่ได ้ก็สอนไป โดยไมค่ดิเงนิทอง ไมเ่รียกค่าตอบแทน 

การใหต้อ้งใหด้ว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมเ่รียกรอ้ง ไมเ่อาอะไรเป็นเครื่องตอบแทน ถา้มสีิง่

ตอบแทนจากการเรียกรอ้งก็ไมเ่ป็นทาน แต่เป็นพาณิชย ์ เป็นการคา้ขาย เวลาใหอ้ะไรจงึ

ตอ้งไมห่วงัสิง่ตอบแทนจากผูร้บั แลว้ก็มอีภยัทาน คอืการใหอ้ภยั ยกโทษ ไมจ่องเวร
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จองกรรม ต่อผูส้รา้งความทกุข ์ความเดอืดรอ้น ความเจ็บชํา้นํา้ใจใหก้บัเรา และประการ

สุดทา้ย คอืธรรมทาน การใหธ้รรมะ ถา้เรารูพ้ระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พอทีจ่ะ

แบ่งใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ สอนใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ ถา้มโีอกาสก็สอนไป แต่ตอ้งระวงั อย่ายดัเยยีด

ใหก้บัผูอ้ืน่ ใหเ้ขาตอ้งการก่อนถงึจะเกดิประโยชน ์ ถา้ไมต่อ้งการ ก็จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ 

เหมอืนกบัเทนํา้ใส่ภาชนะทีไ่มไ่ดห้งายขึ้น เทลงไปมากนอ้ยเพยีงไร นํา้ก็จะไมอ่ยู่ใน

ภาชนะเลย ฉนัใดใจถา้ไมส่นใจรบัฟงัคาํสอน ก็ไมส่อนใหเ้สยีเวลา จะทาํใหเ้ขาเบือ่หน่าย

และต่อตา้น  

น่ีคอืทานมอียู่ ๔ ชนิดดว้ยกนั คอื วตัถทุาน วทิยาทาน อภยัทาน ธรรมทาน ทาํไปแลว้

จะทาํใหใ้จมคีวามร่มเยน็เป็นสุข สูงขึ้นเจริญขึ้น ผูใ้หค้วามสุขแก่ผูอ้ืน่ ย่อมสูงกวา่ผูท้ี่

ไมไ่ดใ้ห ้ สูงกวา่ผูท้ีใ่หค้วามทกุขก์บัผูอ้ืน่ ความสูงส่งของคนเราวดักนัตรงน้ี ตรงทีใ่ห ้

ความสุขกบัผูอ้ืน่ไดม้ากนอ้ยเพยีงไร เช่นเราถอืพ่อแมสู่งกวา่เรา เพราะใหค้วามสุขกบัเรา

มากกวา่เราใหก้บัท่าน พ่อแมจ่งึสูงกวา่เรา เรามแีต่ใหค้วามทกุขก์บัพ่อแม ่ เพราะเรา

มกัจะทาํตามความหลงตามความอยากทีเ่ป็นโทษ พ่อแมเ่คยผ่านมาก่อนแลว้ จงึคอย

สอน คอยเตอืน คอยบอกใหเ้รารูไ้ว ้เพือ่จะไดไ้มต่อ้งไปเผชญิกบัปญัหา เผชญิกบัความ

ทกุขต่์างๆ แต่เราก็จะไมค่่อยเชื่อฟงัพ่อแมเ่ท่าไร เพราะชอบฟงัตามความอยาก ตาม

ความหลง เมือ่ทาํแลว้ก็เกดิโทษ เกดิความเสยีหายขึ้นมา ก็สรา้งความทกุขใ์หก้บัคุณ

พ่อคุณแม ่ถา้อยากจะใหคุ้ณพ่อคุณแมม่คีวามสุข เราก็ตอ้งเชื่อฟงัท่าน ถา้สิง่ทีท่่านสอน

เป็นสิง่ทีด่ทีีง่ามทีถู่กตอ้ง ทีจ่ะป้องกนัไมใ่หไ้ปตกทกุขไ์ดย้าก ทีจ่ะพาไปสู่ความสุขและ

ความเจริญ เราก็ควรเชื่อฟงั อย่างน้ีก็เป็นการใหเ้หมอืนกนั คอืใหค้วามเคารพ เชื่อฟงั 

แลว้ความสุขก็จะเกดิขึ้นกบัตวัเราและผูอ้ืน่ น่ีก็เป็นหน่ึงในบญุทีเ่ราสามารถทาํกนัได ้ 

บญุประการที ่๒ ทีเ่ราสามารถทาํกนัไดก้็คอืศีล คอืการต ัง้อยู่ในความเรียบรอ้ยดงีามของ

กายและวาจา ไมเ่บยีดเบยีน สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ดว้ยการละเวน้

จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา 

ถา้เราสามารถรกัษาศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ีได ้ เราจะอยูอ่ย่างปลอดภยั ไมม่ปีญัหาต่างๆตามมา 
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อยู่อย่างสบายอกสบายใจ เพราะไมม่ใีครมาจบัเราไปลงโทษ ไมม่ใีครจะประณามเราได ้

มแีต่จะยกย่องสรรเสริญ วา่เราเป็นคนด ีเป็นคนซือ่สตัยสุ์จริต ทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ  

บญุประการที ่ ๓ ท่านสอนใหเ้ราภาวนา คอืพฒันาจติใจใหส้งบมากขึ้น นอกจากใหท้าน

รกัษาศีลแลว้ ยงัมคีวามสงบทีม่ากกวา่น้ี คอื ความสงบจากการภาวนา ทีม่อียู่ ๒ ข ัน้

ดว้ยกนั ข ัน้แรกเรียกวา่สมถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ข ัน้ที ่๒ เรียกวา่วิปสัสนาภาวนา ทาํ

จติใจใหฉ้ลาดรูท้นัความหลง ทีค่อยหลอกใหไ้ปสรา้งความทกุข ์ การทาํสมถภาวนากค็อื 

การกาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เพือ่ใหจ้ติสงบน่ิง ไมใ่หไ้ปคดิอะไร ผูก

จติไวก้บัอารมณ์นัน้ ถา้จติเป็นลงิ อารมณ์ทีใ่ชผู้กจติก็เป็นเสา ถา้มเีชอืกผูกลงิไวก้บัเสา 

ลงิก็จะไปเพ่นพา่น ไปเทีย่ว ไปเลน่ ไปสรา้งปญัหาอะไรต่างๆไมไ่ด ้เมือ่มนัไมส่ามารถไป

ไหนได ้ก็จะสงบน่ิง จะอยู่เฉยๆ ในเบื้องตน้มนัจะต่อสู ้เพราะมนัไมเ่คย มนัชอบไปไหน

มาไหน พอผูกมนัไว ้มนัก็พยายามดิ้น ถา้เชอืกทีผู่กไวแ้ขง็แรงกวา่ กาํลงัของลงิ พอดิ้น

ไปสกัระยะหน่ึงก็จะเหน่ือยหมดแรง แลว้ก็จะอยู่เฉยๆ ไมด่ิ้นอกีต่อไป ใจของเราก็เป็น

เหมอืนลงิ ปกตแิลว้จะไมอ่ยู่เฉยๆ ชอบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่เรื่อยๆ ทาํใหเ้กดิปญัหา

ตามมา เกดิความรุ่มรอ้น เกดิความอยาก เกดิความตอ้งการ แลว้ก็ตอ้งไปทาํสิง่ต่างๆ 

ไปมเีรื่องมรีาวมปีญัหาต่างๆ อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถา้จติสงบน่ิงอยู่เฉยๆได ้เช่นในขณะ

น้ี จติของพวกเราก็สงบอยู่ในระดบัหน่ึง สามารถนัง่อยู่เฉยๆ ฟงัธรรมะได ้ไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ นัง่อยู่เฉยๆเราก็มคีวามสุข ถา้จะทาํใหน่ิ้งอย่างเต็มที ่ โดยไมค่ดิ

อะไรเลย ตอ้งมอีารมณ์คอื เสา มเีชอืกคอืสติทีจ่ะผูกจติไวก้บัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

เช่นบทสวดมนต ์ สวดอรหงัสมัมาฯ ก็ตอ้งมสีตรูิอ้ยู่กบัการสวด รูว้า่เรากาํลงัสวดอรหงั

สมัมาฯอยู่ ไมไ่ดไ้ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เพราะถา้ไปคดิแลว้ ต่อใหส้วดไปนานแสนนาน 

จติก็จะไมส่งบ เหมอืนกบัไมไ่ดส้วด  

ถา้จะใหส้งบ ตอ้งสวดไปโดยไมค่ดิอะไรเลย อย่าปลอ่ยใหจ้ติดิ้นหนีจากการสวดมนต ์

ไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ตอ้งมสีต ิ ตอ้งรู ้ ตอ้งเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ขณะทีส่วดตอ้งรูว้า่

กาํลงัสวดอย่างเดยีว ไมไ่ดไ้ปคดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ี ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ จติจะค่อย

สงบตวัลงไปเรื่อยๆ จนสงบเต็มที ่จติก็จะน่ิงเฉย ไมค่ดิอะไร ถงึตอนนัน้การสวดมนตก์็
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ไมม่คีวามจาํเป็นต่อไป จะหยุดสวดไปโดยปริยาย เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร 

ขณะทีร่บัประทานยงัไมอ่ิม่ ก็รบัประทานไปเรื่อยๆ พออิม่แลว้ก็หยุดรบัประทาน ฉนัใด

พอจติสงบแลว้ จติก็อิม่ จติกพ็อ จติกห็ยุดคดิหยุดปรุง กจ็ะหยุดสวดมนตไ์ปเอง จะ

เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ ไมต่อ้งถามวา่จะหยุดไดเ้มือ่ไร ถา้จติยงัไมห่ยุดก็ตอ้งสวดไปเรื่อยๆ

ก่อน พอน่ิงแลว้จะหยุดไปเอง จะวูบลงไปแลว้ก็สงบ เกดิความสุขความสบายขึ้นมา น่ี

คอืสมถภาวนา การทาํจติใจใหส้งบ ตอ้งไมไ่ปคดิเรื่องอะไรท ัง้สิ้น พอออกจากความสงบ

แลว้ จติจะเริ่มคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอกี ท่านก็สอนใหภ้าวนาข ัน้ต่อไป คอืวิปสัสนาภาวนา 

แทนทีจ่ะปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่อยเป่ือยเหมอืนทีเ่คยคดิมา เราตอ้งบงัคบัใหค้ดิในเรื่องทีจ่ะ

ทาํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา ทาํใหเ้ราฉลาดใหรู้ท้นัโลก รูท้นัความหลง ทีค่อยหลอกใหเ้ราไป

หาความทกุขม์าใส่ใจ สิง่ทีเ่ราตอ้งสอนใจอยู่เสมอ ก็คอืใหรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็น

อนิจจงัไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมเ่ป็นสุข เป็นอนัตตา ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา ไม่

วา่จะเป็นอะไรท ัง้สิ้น ลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็นอนิจจงั มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

มไีดม้ามเีสยีไป มเีจริญมเีสือ่ม  

ถา้ไมรู่ว้า่เป็นอนิจจงั เวลาไดม้าก็จะดอีกดใีจ จะหลงยดึตดิ ไมอ่ยากใหจ้ากเราไป พอถงึ

เวลาทีต่อ้งจากไป เพราะเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ แต่ถา้รู ้

ลว่งหนา้ก่อนวา่ สกัวนัหน่ึงตอ้งจากเราไป เราก็เตรียมตวัเตรียมใจไว ้พอจากไปก็จะรูส้กึ

เฉยๆ ไมท่กุข ์ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เพราะไมไ่ดย้ดึตดิ เหมอืนกบัสิง่ทีย่มืมา ตอ้งคนื

เจา้ของไป พอถงึเวลาคนื ก็ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ฉนัใดสิง่ต่างๆในโลกน้ีก็

เป็นเหมอืนของทีเ่รายมืมา สกัวนัหน่ึงตอ้งคนืเขาไป แมแ้ต่ร่างกายของเราก็เช่นเดยีวกนั 

ตอ้งกลบัคนืสู่เจา้ของเดมิ กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป สกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็ว จงึตอ้งตดั

ความยดึตดิใหไ้ด ้ เหมอืนทีเ่ราไมย่ดึตดิกบัร่างกายของคนอืน่ ร่างกายของเราก็อย่าไป

ยดึตดิ ถา้ไมย่ดึตดิแลว้ เวลาเป็นอะไรไป ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น เป็นเหมอืนร่างกายของคน

อืน่ ไมใ่ช่ของเรา ถา้คดิอย่างน้ีแลว้เวลาอะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย เราจะไมท่กุข ์ ไม่

วุน่วายใจ จะรูส้กึเฉยๆ สบายใจ น่ีคอืวปิสัสนาภาวนา ศึกษาสอนใจใหรู้ท้นัความจริง

ของสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีใ่จไปสมัผสัไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่นร่างกายของเรา ลาภยศ

สรรเสริญสุขต่างๆ ลว้นเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ ไมเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะสรา้ง
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ความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้ไปหลงยดึตดิ จงึอย่าไปหวงัหาความสุขจากสิง่เหลา่น้ี ใหม้าหา

ความสุขจากการปลอ่ยวาง หาความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ เพราะเป็นความสุขที่

แทจ้รงิ ไมเ่ปลีย่นแปลง ไมม่คีวามทกุขต์ามมา ถา้มอียู่เต็มในหวัใจแลว้ จะไมเ่สือ่ม จะ

ไมห่มด ไมเ่ป็นอนิจจงั ไมเ่ป็นทกุข ์เป็นของเรา อยู่กบัใจเราไปตลอด  

จงึตอ้งสอนใจอยู่เรื่อยๆ พอออกจากสมาธิก็ตอ้งคอยสอนใจวา่ ไมม่อีะไรเทีย่งแท ้

แน่นอน ไมม่อีะไรเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง ไมม่อีะไรเป็นตวัเราเป็นของเรา สอนไปอย่างน้ี

เรื่อยๆ จะไดไ้มห่ลงอยากไดส้ิง่ต่างๆ เพราะสามารถอยู่ไดโ้ดยไมต่อ้งมอีะไร ยกเวน้

ปจัจยั ๔ ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี เราก็หามาเท่าทีจ่าํเป็น แต่ไมห่าสิง่อืน่มา 

เพราะจะสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหก้บัเรา น่ีคอืวปิสัสนาภาวนา ตอ้งทาํสลบักบั

สมถภาวนา เวลาทาํสมถภาวนาก็ไมค่ดิอะไรเลย พยายามทาํจติใหน่ิ้งอย่างเดยีว แต่เวลา

เจริญวปิสัสนาก็ตอ้งคดิ แต่คดิในสิง่ทีถู่ก คดิในเรื่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ สิง่

ต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัเราน้ี เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ สิง่ทีเ่ราเหน็เราไดย้นิก็เป็นอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา สิง่ทีเ่รามอียู่ก็เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ปลอ่ยวางไดจ้ะสบายใจ ไมท่กุข ์

เดอืดรอ้นเลย มแีต่ความสุขความสบายใจตลอดเวลา น่ีคือ บญุกศุลทีท่าํกนัได ้ เรียกวา่

ภาวนา  

นอกจากนัน้ท่านก็สอนใหท้าํบญุดว้ยการอทุิศสว่นบญุสว่นกศุล เวลาทาํบญุแลว้เราก็มี

บญุ ทีจ่ะอทุศิใหก้บัผูล้ว่งลบัไปแลว้ได ้ เราก็อทุศิไป อทุศิได ้๒ แบบ คอืกรวดนํา้ราํลกึ

ถงึบคุคลทีเ่ราตอ้งการอทุศิให ้หรือไมต่อ้งกรวดนํา้ก็ได ้ เพยีงราํลกึอยู่ในใจ ขออทุศิบญุ

ส่วนน้ีใหแ้ก่ผูน้ ัน้ผูน้ี้ไป ก็จะไดร้บัเหมอืนกนั อทุศิแบบเปียกหรืออทุศิแบบแหง้ก็ได ้การ

อทุศิทีแ่ทจ้ริงไมต่อ้งใชน้ํา้ อยู่ทีใ่จของเรา อยู่ทีก่ารต ัง้จติอธิษฐานราํลกึถงึคนทีล่ว่งลบัไป

แลว้ ถา้รอรบัอยู่เขาก็จะไดร้บั ทกุครัง้ทีท่าํบญุก็ควรอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลไป บญุอกี

อย่างหน่ึงเรียกวา่ บญุทีเ่กดิจากการรบัใชผู้อ้ืน่ ทาํใหเ้รามคีวามสุข ทาํใหผู้ท้ีเ่รารบัใชม้ี

ความสุข เพราะคนทีเ่ดอืดรอ้น ช่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้ ก็ตอ้งอาศยัคนอืน่คอยช่วยเหลอื 

เช่น เวลาทีบ่ดิามารดาของเราเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลามอีายุมาก ไมส่ามารถดูแลตวัเองได ้

ลูกๆก็ตอ้งเลี้ยงดูท่านรบัใชท้่าน การรบัใชบ้ดิามารดาก็เท่ากบัรบัใชพ้ระอรหนัต ์ เพราะมี
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คุณกบัเรามาก ถา้ไมม่บีดิามารดาเราก็ไมส่ามารถเกดิมาเป็นตวัเป็นตน อย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุ

วนัน้ีได ้ บญุคุณของคุณพ่อคุณแมจ่งึมมีาก ชดใชไ้มไ่ดห้มด การรบัใชท้่านทาํใหเ้ราได ้

บญุมาก ไมต่อ้งไปหาพระอรหนัตน์อกบา้น มพีระอรหนัตอ์ยู่ในบา้นแลว้ ก่อนทีจ่ะไป

ทาํบญุกบัพระอรหนัตน์อกบา้น ใหท้าํบญุกบัพระอรหนัตใ์นบา้นก่อน ดูแลพระอรหนัต์

ในบา้น คอืพ่อแมใ่หเ้รียบรอ้ยก่อน แลว้เราค่อยไปทาํบญุกบัพระอรหนัตน์อกบา้น 

ประการต่อมาคอืบญุทีเ่กดิจากการมคีวามออ่นนอ้มถอ่มตน ทาํใหเ้ป็นคนน่ารกั ผูอ้ืน่มี

ความสุขเวลาไดเ้จอเรา เราก็มคีวามสุข เพราะมคีนชื่นชมยนิด ี ต่างกบัคนทีไ่มอ่่อนนอ้ม

ถ่อมตน ไมม่ใีครชื่นชมยนิด ีมแีต่คนรงัเกยีจ ไมม่คีวามสุข ตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตน จะได ้

มคีวามสุข  

ประการต่อมาคอืบญุทีเ่กดิจากการฟังเทศนฟ์ังธรรม อย่างวนัน้ีเราไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม 

ไดค้วามรู ้ จติใจสงบร่มเยน็เป็นสุข เพราะเมือ่รูแ้ลว้ก็จะไมห่ลงไมอ่ยาก ไมฟุ่้ งซ่านไม่

เครียด เพราะรูแ้ลว้วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีค่วามสงบ อยู่ทีก่ารทาํความด ี อยู่ทีก่าร

ทาํบญุ อยู่ทีก่ารฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ในขณะน้ี ฟงัไปเรื่อยๆแลว้ใจจะ

สุข เพราะมธีรรมะชโลมจติใจ ใหเ้ยน็ใหสุ้ขใหส้บาย ประการต่อมาคอืบญุทีเ่กดิจากการ

ใหธ้รรมะกบัผูอ้ืน่ ถา้มใีครถามวา่ วนัน้ีไปฟงัธรรมะ ไดอ้ะไรมาบา้ง เราก็บอกเขาไป ก็

จะไดร้บัประโยชนจ์ากการฟงัธรรมะจากเราอกีต่อหน่ึง จะไดค้วามสุข ทาํใหฉ้ลาดขึ้น มี

ความสุขมากขึ้น ประการสุดทา้ยคอืบญุทีเ่กดิจากการมีความเหน็ที่ถูกตอ้ง เราก็จะทาํใน

สิง่ทีถู่กตอ้ง ไดร้บัประโยชน ์ ไดร้บัความสุข ไมม่โีทษตามมา ถา้มคีวามเหน็ผดิก็จะทาํ

ผดิ สรา้งความทกุข ์ สรา้งโทษใหก้บัเรา อย่างวนัน้ีเราเหน็แลว้วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยูท่ี่

การสรา้งบญุสรา้งกศุล อยู่ทีก่ารทาํความด ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข 

ถา้ทาํตามทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา กจ็ะไดร้บัความสุขความเจริญ ความอิม่ความพอ ความสุขที่

ประเสริฐทีสุ่ด เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อ

การทาํบญุทาํกศุลอย่างสมํา่เสมอ มเีวลาว่างตอนไหนก็รีบทาํเสยี เพราะชวีติของเราไม่

แน่นอน จะหมดไปเมือ่ไรก็ไมรู่ ้เหมอืนสุภาษติทีว่า่ น้ําข้ึนใหร้ีบตกั ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ก็

เหมอืนนํา้กาํลงัขึ้น มโีอกาสทาํบญุทาํกศุล อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง เพราะอาจจะไมม่วีนั

พรุ่งน้ีสาํหรบัเราก็ได ้ ถา้ไมป่ระมาทก็จะรีบทาํเสยีแต่วนัน้ี ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดร้บัประโยชน์
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เต็มที ่ ถา้ยงัไมเ่ต็มที ่ บญุกศุลจะดูแลเราไปเรื่อยๆ ส่งเสริมเราไปเรื่อยๆ จนกวา่จะได ้

อย่างเต็มที ่ การทาํบญุต ัง้แต่วนัน้ีไปจงึไมเ่สยีประโยชน ์ มแีต่ไดอ้ย่างเดยีว การแสดงก็

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเทา่น้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๒๕ 

เกยีรข์องใจ 
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

การมาวดั มาทาํบญุ สรา้งกศุล สรา้งบารม ีศึกษาหาความรู ้เป็นการพาชวีติจติใจของเรา

ไปสู่ความกา้วหนา้ ความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุข เพราะใจเป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง 

มกีารเดนิหนา้ถอยหลงั เลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวา วิง่เร็ววิง่ชา้ ตอ้งเปลีย่นเกยีรอ์ยู่เรื่อยๆ เกียร์

เดนิหนา้ เกยีรถ์อยหลงั เกยีร ์ ๑ เกยีร ์ ๒ ถงึเกยีร ์ ๕ ใจของเราก็มเีกยีรเ์หมอืนกนั 

เพราะตอ้งพบกบัเหตกุารณ์ พบกบับคุคลทีต่่างกนั จะใชเ้กยีรเ์ดยีวไมไ่ด ้ เวลาออกรถก็

ตอ้งใชเ้กยีรต์ํา่ พอรถวิง่เร็วขึ้น ก็ตอ้งเปลีย่นเป็นเกยีรสู์ง ชวีติจติใจของเราก็ตอ้งเปลีย่น

เกยีรเ์หมอืนกนั ซึง่มอียู่ ๔ เกยีรด์ว้ยกนัคือ ๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มทุิตา ๔. อเุบกขา 

เป็นเกยีรข์องใจ ทีต่อ้งใชใ้นวาระทีพ่บกบัคนและเหตกุารณ์ทีต่่างกนั เวลาจะออกรถก็

ตอ้งใชเ้กยีรต์ํา่ เกยีรต์ํา่ของใจก็คอืความเมตตา เวลาพบเจอใครกใ็หแ้ผ่เมตตา ใหม้ี

ไมตรีจติ ใหม้องวา่เป็นเพือ่นกนั เป็นเพือ่นร่วมโลก เพือ่นเกดิแก่เจ็บตาย ไมเ่ป็นศตัรูกนั 

ถงึแมจ้ะแขง่ขนักนัเวลาทาํมาหากนิ ก็แขง่อย่างมติร จะมคีวามสุขท ัง้ ๒ ฝ่าย เวลาเพือ่น

ชนะ เราก็แสดงมทุติาจติ แสดงความยนิด ี เวลาเพือ่นไดด้บิไดด้ ี มคีวามสุข มคีวาม

เจริญ เราก็แสดงมทุติาจติ เพราะจะทาํใหเ้รามคีวามสุขดว้ย แต่ถา้เราอจิฉาริษยาไม่

พอใจ ก็จะสรา้งความทกุขค์วามรุ่มรอ้นใหก้บัจติใจ ใหไ้ปทาํในสิง่ทีเ่สือ่มเสยี เราจงึตอ้ง

รูจ้กัใชเ้กยีรข์องใจใหถู้กกบัสถานการณ์ เกยีรพ์ื้นๆก็คอืใหแ้ผ่เมตตาอยู่เสมอ ไมว่า่กบั

ใครก็ตาม กบัผูใ้หญ่กบัเดก็ กบัคนใกลช้ดิหรือไมใ่กลช้ดิ ใหแ้ผ่เมตตาใหเ้ท่าๆกนั ดงัที่

ทรงสอนไวว้า่ สพัเพสตัตา สตัวท์ ัง้หลายทัง้ปวง หมายถงึคนทกุคน สตัวเ์ดรจัฉานทกุ

ตวั ทีม่ชีวีติจติใจเหมอืนกนั อยากมเีพือ่น มคีวามสุข ไมอ่ยากมศีตัรู ไมอ่ยากมคีวาม

ทกุข ์ 
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ถา้เราแผ่เมตตาใหก้บัเขา เขาก็มคีวามสุข ยนิดทีีจ่ะแผ่เมตตาใหก้บัเรา เราก็มคีวามสุข 

ต่างฝ่ายต่างอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมฆ่่ากนั ทาํลายกนั เพราะความตอ้งการของการ

ดาํรงชพีมไีมม่ากเลย ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ทีก่เิลสภายในใจ ทีโ่ลภไมรู่จ้กัพอ 

มมีากมนีอ้ยเท่าไหร่ ก็ไมพ่อ พอใครขดัขวางความโลภ ก็เกดิความโกรธ อาฆาต

พยาบาทไรค้วามเมตตา พระพทุธเจา้จงึสอนไมใ่หจ้องเวรกนั อเวรา โหนต ุจงเป็นผูไ้ม่มี

เวรกนัเถดิ เวรไมร่ะงบัดว้ยการจองเวร แต่ระงบัดว้ยการไมจ่องเวร ดว้ยการใหอ้ภยั ถา้

ใหอ้ภยัไดก้็จะดบัไฟนรกทีเ่ผาจติใจ คอืความโกรธความแคน้ทีเ่หมอืนไฟนรกได ้

ไมเ่ช่นนัน้จะอยู่เฉยๆไมไ่ดเ้ลย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้มธีรรมะ มคีวามเมตตาใหอ้ภยั 

ก็เหมอืนกบัมนีํา้ดบัไฟนรก ถา้แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ใหอ้ภยัอยู่เรื่อยๆ พอเกดิความโกรธ

แคน้ขึ้นมา ก็จะดบัไฟนรก ดบัความแคน้ได ้ ทาํใหใ้จสงบเยน็เป็นสวรรค ์ คนเราจะเป็น

เทพหรอืเป็นมาร ก็อยู่ตอนทีเ่กดิความโกรธ ถา้มนีํา้ของธรรมมาดบั คอืการใหอ้ภยัไม่

จองเวรกนั ใจก็จะสงบเยน็สบาย เป็นพระเป็นเทพได ้ เพราะไมไ่ปทาํอะไรเสือ่มเสยีหาย 

ถา้ไมม่นีํา้ของธรรมมาดบัความโกรธ ใจกจ็ะรอ้นมากๆ ตอ้งไประบายในทางทีเ่สือ่มเสยี 

ไปทาํรา้ยร่างกายทาํรา้ยชวีติ ของผูท้ีท่าํใหโ้กรธ ใจก็เลยกลายเป็นมารเป็นยกัษเ์ป็นสตัว ์

นรกไป เพราะขาดความเมตตา ไมแ่ผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหห้ม ัน่

แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ดว้ยการระลกึอยู่เสมอวา่ สพัเพสตัตา อเวรา โหนต ุไมจ่องเวรกนั 

สพัเพสพัตา อพัยาปชัฌา โหนต ุไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมท่าํรา้ยกนั ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา เพราะสรา้งความเดอืดรอ้น 

ความทกุข ์ความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่ แลว้ก็จะยอ้นกลบัมาหาเรา  

เมือ่ทาํรา้ยใครแลว้ ก็จะหวาดวติก กลวัจะตอ้งใชเ้วรใชก้รรม ถูกจบัไปลงโทษ เขา้คุกเขา้

ตะราง ก็จะไมม่คีวามสุขเลย แต่ถา้มธีรรมะ คอืมคีวามเมตตาไวด้บัความโกรธ ก็จะ

รกัษาความสงบสุขของใจได ้ รกัษาความเป็นพระ ความเป็นเทพ ความเป็นมนุษยไ์วไ้ด ้

ถา้ฝึกแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ ทกุวนัทกุเวลา ทกุขณะทีม่เีวลาวา่ง ใหฝึ้ก

แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ฝึกใหอ้ภยัอยู่เรื่อยๆ สมมตขิึ้นมาในใจวา่ ถา้ใครมาพูดมาทาํอะไร

ใหเ้ราโกรธ เราตอ้งใหอ้ภยัใหไ้ด ้ ไมย่ากเลยการใหอ้ภยั ถา้ไมค่ดิถงึ ก็ใหอ้ภยัไดแ้ลว้ 

พอลมืแลว้ความโกรธก็หายไปเอง จงึอย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้ราโกรธ เพราะยิง่คดิกย็ิง่
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ทาํใหเ้ราโกรธ ตอ้งคดิเสมอวา่ เราควบคุมบงัคบัคนอืน่ไมไ่ด ้ใหเ้ขาดกีบัเราเสมอไปไมไ่ด ้

ใหเ้ขาทาํตามความตอ้งการของเราเสมอไปไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราบงัคบัไดก้็คอืใจของเรา ให ้

อยู่เยน็เป็นสุขได ้ ถา้ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัการกระทาํของคนอืน่ ใครจะทาํอะไร ก็คดิวา่เป็น

ลมเป็นแดดก็แลว้กนั แดดลมจะเป็นอย่างไร เราก็ไมยุ่่งเกี่ยวดว้ย ฝนจะตกแดดจะออก 

ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา ฉนัใดใครจะพูดอะไรทาํอะไร ก็ถอืวา่เป็นเรื่องของเขา 

ถา้เราตอ้งสูญเสยีอะไรไปบา้ง ทีเ่กดิจากการกระทาํของเขา ก็คดิเสยีวา่เป็นเคราะหก์รรม

ของเราก็แลว้กนั ส่วนหน่ึงของการมาเกดิ ก็เพือ่มาใชก้รรมน้ีเอง หรือคดิวา่สิง่ต่างๆทีเ่รา

มอียู่ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นอนิจจงั จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเรา

ไป ถา้เราไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมห่ลงแลว้ เวลาจากเราไป เราจะรูส้กึเฉยๆ สบายใจ ไมต่อ้ง

ดูแลรกัษา หมดแลว้ก็หมดไป แมแ้ต่ชวีติถงึแมจ้ะหมดไป ก็ไมม่ปีญัหาอะไร เพราะใจ

ไมไ่ดห้มดไปกบัการตายของร่างกาย ไมม่ใีครทาํลายใจได ้ ใหห้มดไปได ้ แต่ความโงค่อื

ความหลง จะทาํใหใ้จทกุขไ์ด ้ถา้ขาดความเมตตา  

ถา้อยากจะมคีวามสุขตลอดเวลา ท่ามกลางการสูญเสยี การเปลีย่นแปลง ท่ามกลางสิง่ที่

ไมพ่งึปรารถนาท ัง้หลาย ใหม้เีมตตาเสมอ ใหอ้ภยัเสมอ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ น่ีคอืเกียร ์

๑ ของใจทีเ่ราควรใชต้ลอดเวลา เกยีรท์ี ่๒ ของใจก็คอืกรุณาความสงสาร เวลาเหน็ผูอ้ืน่

ตกทกุขไ์ดย้าก ลาํบากลาํบน เช่นเวลามภียัต่างๆ นํา้ท่วม ไฟไหม ้ ขา้วยากหมากแพง 

แหง้แลง้ ไมม่อีาหารจะกนิ ไมม่ปีจัจยั ๔ ถา้เรามเีหลอืก็ควรดูแลกนั ช่วยเหลอืกนั คิดวา่

อยู่ในเรือลาํเดยีวกนั วนัน้ีเราสุข เขาทกุข ์ พรุ่งน้ีอาจจะกลบักนัก็ได ้ พรุ่งน้ีเขาสุข เรา

อาจจะทกุขก์็ได ้ ถา้ต่างฝ่ายต่างดูแลกนั ความทกุขย์ากลาํบากต่างๆ ก็จะไมห่นกัหนา

สาหสัสากนั ก็จะอยู่ได ้พอถูไถไปได ้ ไมแ่รน้แคน้จนเกนิไป ถา้มกีรุณาความสงสาร ต่อ

เพือ่นมนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลายทีต่กทกุขไ์ดย้าก เราจะมคีวามสุข พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ 

ใหค้วามสุขแก่ผูอ้ืน่ ความสุขก็จะยอ้นกลบัมาหาเรา เช่นเดยีวกบัการใหค้วามทกุขก์บั

ผูอ้ืน่ ความทกุขก์็จะยอ้นกลบัมาหาเรา ถา้เราไมต่อ้งการความทกุข ์ตอ้งการแต่ความสุข 

ก็อย่าไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ มคีวามสงสาร ดูแลช่วยเหลอืผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก จะไมม่ภียัมา

คุกคาม เพราะทาํแต่ความด ีไมม่ใีครเกลยีด ไมม่ใีครอยากจะทาํลาย อยากจะฆ่าใหต้าย 

เพราะเป็นคนดมีปีระโยชนต่์อสงัคม เกยีรท์ี ่๓ ก็คอืมทุิตา ความยนิดกีบัความสุขความ
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เจริญของผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม คนทีเ่รารกัหรือไมร่กั รูจ้กัหรือไมรู่จ้กัก็ตาม ถา้มี

ความสุขมคีวามเจริญ เราก็ควรแสดงความชื่นชมยนิด ีทาํใหเ้รามคีวามสุขตามไปดว้ย  

ไมว่า่จะแขง่ขนัอะไรกบัใคร ถา้เราแพเ้ขาชนะ ก็ใหค้ดิวา่เป็นเรื่องธรรมดา มแีพม้ชีนะ

เป็นธรรมดา ถา้เขาชนะเราก็แสดงความยนิด ีเรื่องก็จบ ไมม่ปีญัหาตามมา ถา้ไมย่อมแพ ้

เรื่องก็จะบานปลาย จะกลายเป็นศตัรูกนั แทนทีจ่ะเป็นเพือ่น ก็กลายเป็นศตัรู ทีเ่ป็น

อนัตรายต่อชวีติของเรามาก คนทีไ่มเ่ป็นศตัรูกบัเรา เขาจะไมท่าํอะไรเรา ถา้เขาเป็นศตัรู

แลว้ เขาก็จะจอ้งทาํรา้ยเราอยู่เสมอ จงึอยา่ไปสรา้งศตัรู ถา้สรา้งมติรไมไ่ด ้ อย่างนอ้ยก็

อย่าไปสรา้งศตัรู ใหใ้ชเ้กยีร ์๔ คอือเุบกขา ทาํใจใหว้างเฉย ทาํใจใหส้งบ ใหน่ิ้ง ไมโ่กรธ 

ไมเ่สยีใจ เวลาแพถ้า้แสดงความยนิด ี แสดงมทุติาจติไมไ่ด ้ ก็ทาํใจใหน่ิ้งสงบ ใหเ้ฉยๆ 

ใหป้ลอ่ยวาง วนัพระไมม่หีนเดยีว คดิอย่างน้ีก็ได ้ โอกาสหนา้ค่อยแขง่กนัใหม ่ ถา้เรา

ขยนัฝึกซอ้ม เราก็อาจจะชนะได ้ คดิอย่างน้ีจะไดไ้มจ่องเวรจองกรรมกนั ไมส่รา้งศตัรู 

จะไมม่ปีญัหาตามมา ปญัหาของพวกเราอยู่ทีห่กัหา้มจติใจไมไ่ด ้เวลาเราแพก้็จะรูส้กึไมด่ ี

โทษสิง่นัน้สิง่น้ี แลว้ก็พยายามจะเอาชนะใหไ้ด ้ บางทกี็ใชว้ธิีทีไ่มด่ ี ไมถู่กกฎกตกิา ถา้

เป็นนกัมวยก็ต่อยใตเ้ขม็ขดั การชนะของเราก็จะไมน่่าภูมใิจ ไมไ่ดช้นะจริงๆ รูจ้กัแพ ้

ดกีวา่ไมรู่จ้กัแพ ้ แพเ้ป็นพระ แพไ้มเ่ป็นก็จะเป็นมาร น่ีคอืเรื่องทีเ่ราควรส ัง่สอนใจอยู่

เสมอๆ ตอ้งเฝ้าดูความคดิ ดูอารมณ์ของเรา ดว้ยสตอิยู่เสมอ วา่ขณะน้ีกาํลงัมอีารมณ์

อะไร กาํลงัคดิจะทาํอะไร ถา้มอีารมณ์ไมด่ ีจะพูดอะไรจะทาํอะไร ตอ้งระมดัระวงั ถา้ไม่

จาํเป็นจริงๆก็อย่าพูดอย่าทาํ รอใหส้งบสตอิารมณ์เสยีก่อน เพราะเวลาอารมณ์เสยี จะ

พูดไมด่ทีาํไมด่ ีถา้สงบสตอิารมณ์แลว้ จติใจจะเป็นปกต ิการพูดการกระทาํก็จะเป็นปกต ิ

ถา้พูดหรือทาํในขณะทีม่อีารมณ์ไมด่ ี ก็จะพูดไมด่ทีาํไมด่ ี จะเกดิโทษตามมา ทาํใหเ้สยี

อกเสยีใจในภายหลงั รูอ้ย่างน้ีไมท่าํดกีวา่ รูอ้ย่างน้ีไมพู่ดดกีวา่ เป็นเพราะใจไมม่เีบรก

นัน่เอง ไม่เคยตดิเบรกไว ้ จงึตอ้งหดัตดิเบรกใหก้บัใจ นอกจากมเีกยีรแ์ลว้ ยงัตอ้งมี

เบรกดว้ย เบรกก็คอืการหยุดใจ ไมใ่หค้ดิ ไมใ่หพู้ด ไมใ่หท้าํ เช่นเวลาโกรธแลว้อยากจะ

ด่าและทาํรา้ยผูอ้ืน่ ก็ตอ้งหยุดใจ ดว้ยการสวดมนตไ์ปภายในใจก็ได ้สวดไปเรื่อยๆ สวด

อรหงัสมัมาฯ อย่าไปคดิถงึเรื่องถงึคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ เบีย่งเบนใจไปหาธรรมะ สวดมนต์
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ไปเรื่อยๆ พอสวดไปสกัระยะหน่ึงแลว้ ใจก็จะเบาจะสบาย ความโกรธความแคน้ ก็จะ

หายไป จะไดไ้มต่อ้งมาเสยีใจภายหลงั เพราะไมไ่ดไ้ปพูดไปทาํอะไรทีไ่มด่ ี พระพทุธเจา้

จงึสอนใหช้าวพทุธฝึกจติอยู่เรื่อยๆ ทาํจติใจใหส้งบอยู่เรื่อยๆ หดัหยุดจติ หยุดใจ อย่า

ปลอ่ยใหค้ดิไปเรื่อยเป่ือยตลอดเวลา ควรหาเวลาวา่งหามมุสงบ นัง่ทาํจติใจใหน่ิ้ง ดว้ย

การสวดมนตไ์ปภายในใจ หรือจะบริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆก็ได ้ ถา้ทาํไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ไมป่ลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมช่า้ก็เร็ว ใจก็จะรวมลงสู่ความสงบ จะน่ิง จะสบาย 

จะมคีวามสุขมาก จะไมห่วิ ไมอ่ยาก ไมต่อ้งการอะไรเลย แมจ้ะไมน่านก็ตาม เมือ่ถอน

ออกจากความสงบแลว้ ก็จะรูจ้ะเกดิปญัญาขึ้นมาวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนเลย 

อยู่ทีค่วามสงบของใจน้ีเอง หลงัจากนัน้จะมคีวามยนิดคีวามพอใจ ทาํใจใหส้งบอยู่

เรื่อยๆ ดว้ยการสวดมนตก์็ด ี ดว้ยการระลกึถงึพทุโธๆไปเรื่อยๆก็ด ี จะทาํอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ จะมคีวามสุขโดยไมต่อ้งมอีะไรเลย ไมต่อ้งแขง่กบัใคร เพราะพอมพีอกนิพอใช ้

อยู่แลว้  

ถา้ไมโ่ลภก็ไมต่อ้งแขง่กบัใคร ไมต่อ้งมเีรื่องมรีาวมปีญัหากบัใคร จะมแีต่ความสุขความ

สบายตลอดเวลา ไม่วา่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม จะหกัหา้มจติใจได ้ เวลาสูญเสยีอะไรไป ก็

หกัหา้มความเศรา้โศกเสยีใจได ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เกดิความทกุขท์รมานใจ ก็ดบัความ

ทกุขท์รมานใจได ้ ดว้ยการสวดมนต ์ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆน่ีแหละ ดกีวา่ยาอะไร

ท ัง้สิ้นในโลกน้ี ยาทีว่เิศษทีสุ่ดก็คอืธรรมโอสถ คอืการภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการ

สวดมนต ์ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ดว้ยการปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ยอมรบัวา่ร่างกาย

น้ีเกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา 

ถา้รบัความจรงิน้ีได ้เวลาเกดิความแก่ความเจ็บความตาย เกดิการพลดัพรากจากกนั จะ

รูส้กึเฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้น ไมวุ่น่วายใจ เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ทีเ่ป็นเหมอืน

เกา้อี้ตวัหน่ึง เมือ่มนัเก่ามนัพงัไป ใจก็ไมไ่ดเ้ก่าไมไ่ดพ้งัไปกบัเกา้อี้แต่อย่างใด จะไปหา

เกา้อี้ตวัใหมก่็ได ้ หรือไมห่าอกีเลยก็ได ้ ถา้ไมน่ ัง่เกา้อี้ นัง่กบัพื้นก็ได ้ ใจก็เป็นอย่างนัน้ 

เวลาร่างกายแก่เจ็บตายไป ใจก็ไมไ่ดแ้ก่เจ็บตายตามร่างกายไป กป็ลอ่ยใหต้ายไป ให ้

หมดไป ใจก็ยงัอยู่ได ้ถา้ไมอ่ยากจะไดร่้างกายใหม ่ก็ไมต่อ้งมกี็ได ้เช่น พระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมต่อ้งการร่างกายใหมอ่กีแลว้ เพราะมทีไีรก็ตอ้งแก่ตอ้ง
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เจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั มร่ีางกายก็เท่ากบัมคีวามทกุข ์ ถา้ไมต่อ้งการความ

ทกุข ์ ก็อย่าไปมร่ีางกายดกีวา่ เพราะจติมคีวามสุขอยู่แลว้ อยู่กบัความสงบนัน่แหละ 

เป็นความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดม้า

เป็นสมบตั ิ จะเป็นสมบตัขิองพวกเราเช่นเดยีวกนั ถา้ดาํเนินตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน คอืมเีมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา มกีารภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการสวด

มนต ์ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ดว้ยการปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ทาํไดแ้ลว้ รบัรอง

ไดว้า่จะอยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย จะมแีต่ความสุขไปตลอดอนนัตกาล การแสดงก็

เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๒๖ 

ความสขุทางโลก 
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัหยุดราชการ เน่ืองจากวนัที ่๕ พฤษภาคม เป็นวนัฉตัรมงคล จงึหยุดชดเชย

หน่ึงวนั เพราะตรงกบัวนัเสาร ์ เป็นกาํไร สาํหรบัญาตโิยม มวีนัหยุดอกีหน่ึงวนั จะกาํไร

จริงๆหรือไม ่ก็อยู่ทีว่า่จะใชว้นัหยุดอย่างไร ถา้ไปเทีย่วไปเลน่ไปดืม่ ไปหาความสนุกทาง

โลก ทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย ทางศาสนาสอนวา่ไมเ่ป็นกาํไร ถา้จะให ้

กาํไรตอ้งเขา้วดัทาํบญุตกับาตร รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนใหป้ฏบิตั ิ เพราะเป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะพาไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่การหลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ถา้มศีรทัธาความเชื่อ แลว้ปฏบิตัติาม เราจะไดไ้ปพบกบั

พระพทุธเจา้ พบกบัพระอรหนัตสาวกอย่างแน่นอน เพราะไดท้รงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็

ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตคอืผูเ้หน็ธรรม สิง่ทีเ่ราจะไดพ้บเหน็ ไมใ่ช่สรีระ

ร่างกายของพระพทุธเจา้ แต่เหน็ธรรมะ ซึง่เป็นองคแ์ทจ้ริงของพระพทุธเจา้ ธรรมะน่ีแล

ทีท่าํใหใ้จบริสุทธิ์ผุดผ่องสิ้นกเิลส เมือ่สิ้นกิเลสแลว้ ก็จะเป็นเหมอืนกบัของพระพทุธเจา้ 

และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไมม่คีวามแตกต่างกนัเลย เป็นเหมอืนรถยนตท์ีผ่ลติ

ออกมาจากโรงงานเดยีวกนั จะมรูีปร่างหนา้ตาเหมอืนกนั เป็นเหมอืนเครื่องใชไ้มส้อย

ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นโทรทศัน ์วทิยุ โทรศพัทม์อืถอื ถา้ผลติออกมาจากโรงงานเดยีวกนั ก็

จะมคุีณสมบตัเิหมอืนกนัทกุประการ ฉนัใดถา้นาํเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

มาปฏบิตั ิ ชาํระกายวาจาใจจนสะอาดบริสุทธิ์ ใจของเราก็จะเป็นเหมอืนกบัของ

พระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย  

เป็นสิง่ทีเ่ราทาํไดท้กุเวลาทกุสมยั ไมใ่ช่แต่ในสมยัพทุธเจา้กาลเท่านัน้ เพราะพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา เป็นอกาลโิก ปฏบิตัเิวลาไหนก็จะบรรลผุลได ้

เหมอืนกนั ไมม่วีนัเสือ่ม เช่นสมยัน้ีถงึแมจ้ะไมม่พีระพทุธเจา้ แต่ยงัมพีระธรรมคาํสอน 
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ถา้ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ก็จะไดผ้ลเช่นเดยีวกบัสมยัพทุธกาล ไมม่คีวามแตกต่าง

กนัเลย เพราะธรรมะไมเ่สือ่มตามกาลตามเวลา ไมเ่หมอืนกบัสิง่ต่างๆ ในโลกน้ี เช่น

อาหารหรือยา เวลาผลติออกมาจะมฉีลากบอกวนัหมดอายุไว ้ถา้เก็บไวเ้กนิวนัทีบ่อกก็จะ

เสยี จะไมม่ปีระโยชน ์ รบัประทานเขา้ไปจะเกดิโทษได ้ แต่พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ไมม่ฉีลากบอกไวว้า่จะหมดอายุวนัไหน เป็นอกาลโิก กินไดต้ลอดเวลา 

ใชไ้ดต้ลอดเวลา ไมม่เีสยี ไมม่เีสือ่ม ผูใ้ดนาํเอาไปปฏบิตัจิะไดร้บัผลอย่างแน่นอน 

เพราะไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่วลา แต่อยู่ทีก่ารปฏบิตัเิทา่นัน้ ถา้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ สุปฏปินัโน อชุ ุ

ญายะ สามจีปิฏปินัโน ผลคอืมรรคผลนิพพานย่อมตามมาอย่างแน่นอน พระอรหนัตจ์งึ

ไมป่ราศจากไปจากโลก แมพ้ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดผ้่านไปแลว้ แต่ก็ยงัมี

พระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ถา้ยงัมีผูป้ฏบิตัิดีปฏิบตัชิอบอยู่ พระอรหนัตจ์ะไม่

สิ้นไปจากโลก ใหเ้ราเชื่อม ัน่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้นอ้มเขา้มาปฏบิตั ิธรรม

เป็นโอปนยิโก ตอ้งนอ้มเขา้มา ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งเอามาปฏบิตั ิทรงสอนใหท้าํความด ี

ละบาป ชาํระจติใจใหบ้ริสุทธิ์ เรากต็อ้งนอ้มเอาเขา้มาปฏบิตั ิ ตอ้งทาํด ี ละบาป ชาํระ

จติใจใหส้ะอาด กาํจดัความโลภโกรธหลงใหห้มดไปจากจติจากใจ ถงึจะเป็นโอปนยโิก  

ถา้ฟงัแลว้ไมน่าํเอามาปฏบิตั ิก็จะไมไ่ดป้ระโยชน ์เหมอืนไดเ้หน็อาหารต ัง้อยู่ขา้งหนา้ แต่

ไมต่กัอาหารเขา้ปาก ไมร่บัประทานอาหาร ต่อใหอ้าหารจะวเิศษขนาดไหน ก็จะไมเ่กดิ

ประโยชนก์บัเรา ตอ้งรบัประทานถงึจะอิม่ มคีวามสุข ธรรมะก็ตอ้งปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัิ

แลว้จะมคีวามสุข มอียู่ ๒ ระดบัดว้ยกนัคอื ๑. ความสุขทางโลก ๒. ความสุขทางธรรม 

ความสุขทางโลกก็เหมาะกบัฆราวาสผูค้รองเรือน ส่วนความสุขทางธรรมก็เหมาะกบั

นกับวช มคีวามแตกต่างกนั การปฏบิตักิแ็ตกต่างกนั ฆราวาสจะเหมาะกบัความสุขทาง

โลกมากกวา่ทางธรรม พระหรือนกับวชก็จะเหมาะกบัความสุขทางธรรมมากกวา่ทางโลก 

เพราะอยู่คนละฟากกนั ความสุขทางโลกเกี่ยวกบัการมทีรพัยก์ารใชท้รพัย ์ ความสุขทาง

ธรรมไมเ่กี่ยวกบัเรื่องทรพัยส์นิสมบตัเิงนิทอง เกี่ยวกบัเรื่องความสงบของจติใจ ถา้

ตอ้งการความสุขทางธรรม คอืความสงบของจติใจ ก็ตอ้งสละความสุขทางโลก ทีไ่ดจ้าก

การมทีรพัย ์ การใชท้รพัย ์ถา้ยงัไมส่ามารถหาความสุขทางธรรมได ้คอืความสงบสุขของ

จติใจ ก็ตอ้งหาความสุขทางโลกไปก่อน พระพทุธเจา้ทรงแสดงความสุขทางโลกไว ้ ๔ 
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ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. การมทีรพัย ์๒. การไดใ้ชท้รพัย ์๓. การไมม่หีน้ี ๔. การกระทาํที่

ไมเ่กดิโทษ เป็นเหต ุ ๔ ประการดว้ยกนั ทีจ่ะนาํความสุขทางโลกมาให ้ เราจงึตอ้งสนใจ

ศึกษาทาํใหป้รากฏขึ้นมาใหไ้ด ้เพราะจะทาํใหม้คีวามสุขกนั  

ประการที ่๑. ความสุขทีเ่กดิจากการมทีรพัย ์ก็คงจะรูก้นัด ี เพราะเวลามเีงนิมทีอง จะดี

อกดใีจ มคีวามสุข เอาเงนิไปซื้อความสุขต่างๆได ้ อยากจะไดอ้ะไร อยากจะดูจะฟงัจะ

รบัประทานอะไร ก็ซื้อมาได ้ การมทีรพัยม์ไีดท้ ัง้ทางทีถู่กและไมถู่ก ทางทีถู่กก็คอื ๑. 

ทาํบญุในอดตี ใหท้านมามาก พอมาเกดิในชาตน้ีิอานิสงสข์องบญุของทานทีไ่ดท้าํไว ้ก็ทาํ

ใหม้ทีรพัย ์ ไดเ้กดิเป็นลูกเศรษฐ ี ไมต่อ้งไปหาเงนิหาทองใหล้าํบาก อย่างทีพ่วกเรากาํลงั

ทาํบญุกนัในชาตน้ีิ ไปเกดิชาตหินา้ จะมเีงนิทองรอเราอยู่ ๒. ถา้ไมเ่คยทาํบญุใหท้านมา

ก่อน ก็จะไมม่ทีรพัยต์ดิตวัมา ไมไ่ดเ้กดิเป็นลูกเศรษฐ ี ไปเกดิเป็นลูกของคนยากคนจน 

ถา้มคีวามขวนขวายขยนัหม ัน่เพยีร ต ัง้หนา้ต ัง้ตาศึกษาหาความรู ้ ต ัง้หนา้ต ัง้ตาทาํมาหา

กนิ ก็มเีงนิมทีองได ้ อย่างเศรษฐบีางคนทีเ่กดิในครอบครวัทีย่ากจน แต่มคีวาม

ขวนขวาย มคีวามตัง้ใจ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะศึกษาหาความรู ้แลว้ก็เอาความรูม้า

ทาํมาหากนิ จนรํา่รวยเป็นมหาเศรษฐขีึ้นมา น่ีคอืวธิีทีจ่ะทาํใหม้ทีรพัยโ์ดยถูกตอ้ง ไมเ่ป็น

โทษ ส่วนวธิีทีจ่ะทาํใหม้ทีรพัยท์ีไ่มถู่กตอ้งและมโีทษตามมาก็คอื การทาํมาหากนิทีไ่ม่

สุจริต ประกอบการทจุริตต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ฉอ้โกง โกหก

หลอกลวง เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ี ทาํแลว้เกดิโทษ เกดิความทกุข ์ ไมท่าํใหเ้กดิความสุข 

ตอ้งหลกีเลีย่งการทาํมาหากนิทีท่จุรติ ถา้อยากจะไดค้วามสุข ก็ตอ้งทาํดว้ยความซือ่สตัย์

สุจริต  

ประการที ่๒. ความสุขทีเ่กดิจากการไดใ้ชท้รพัย ์ก็ใชไ้ดห้ลายรูปแบบดว้ยกนั ใชแ้ลว้ทาํ

ใหเ้กดิความสุข ใชแ้ลว้ทาํเกดิความทกุขเ์กิดโทษ ถา้ใชก้บัในสิง่ทีจ่าํเป็น เช่นปจัจยั ๔ 

สรา้งบา้น ซื้ออาหารมารบัประทาน ซื้อเสื้อผา้มาใส่ ซื้อยารกัษาโรค ก็เป็นการใชเ้งนิให ้

เกดิประโยชนสุ์ข ถา้ใชซ้ื้อของฟุ่มเฟือย ใชก้บัอบายมขุ ดืม่สุรายาเมา เลน่การพนนั 

เทีย่วกลางคนื ก็จะเป็นโทษ เพราะจะทาํใหเ้งนิทองหมดไปอย่างรวดเร็ว เป็นโทษกบั

ร่างกายดว้ย ถา้เสพสุรายาเมา จะทาํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย มอีายุไมย่นื จะตายไปก่อนวยั การ
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ใชเ้งนิทีเ่ป็นสุขนอกจากใชก้บัปจัจยั ๔ แลว้ ถา้มเีหลอืก็เอามาทาํคุณทาํประโยชนใ์หก้บั

สงัคม ใหก้บัเพือ่นมนุษย ์เอามาทาํบญุทาํกศุล เป็นการสะสมทรพัยใ์น ไปเกดิขา้งหนา้จะ

มทีรพัยร์อเราอยู่ ไมต่อ้งเสยีเวลาหาทรพัยใ์หม ่ มคีวามสุขท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต 

ในภพหนา้ชาตหินา้ จงึควรใชเ้งนิใหเ้ป็น ใชใ้หเ้กดิความสุข อย่าใหเ้กดิความทกุขเ์กิด

โทษ  

ประการที ่ ๓. ความสุขทีเ่กดิจากการไมม่หีน้ี เพราะเป็นภาระทางจติใจ ตอ้งหาเงนิมาใช ้

หน้ี ถา้ไมใ่ชก้็ตอ้งถูกเจา้หน้ีทวง ถูกดุด่า ถูกทาํรา้ย ถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจจบัขึ้นศาล จบั

เขา้คุกเขา้ตะราง ถา้ไมม่หีน้ีก็จะอยู่อย่างสุขสบายใจ ไมท่กุข ์ ถงึแมจ้ะไมม่อีะไรเลย หน้ี

ส่วนใหญ่เกดิจากการไมรู่จ้กัใชเ้งนิ ใชเ้งนิแบบสุรุ่ยสุร่าย ใชอ้ย่างฟุ่มเฟือย ใชม้ากกวา่หา

มาได ้ จงึตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิ ก็ตอ้งใชเ้ขา นอกจากใชเ้งนิตน้แลว้ยงัตอ้งใชด้อกเบี้ยดว้ย 

ถา้รูจ้กัใชเ้งนิทอง ใชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็น สิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ทีฟุ่่ มเฟือย ก็ไมต่อ้งไปซื้อมา ถา้มเีงนิ

ไวซ้ื้อสบู่เพยีง ๑๐ บาท แต่อยากใชส้บู่กอ้นละ ๑๐๐ บาท ถา้ซื้อมาก็จะทาํใหเ้งนิไม่

พอใช ้ ถา้ใชต้ามฐานะ ไมเ่ห่อตามคนอืน่ ก็จะมเีงนิพอใช ้ เพราะคนเรามฐีานะต่างกนั 

ดงัทีโ่บราณพูดวา่ เหน็ชา้งขี้อย่าขี้ตามชา้ง เพราะคนกบัชา้งมนัต่างกนั ตอ้งอยู่ตามฐานะ 

มรีายไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ใชไ้ปตามทีห่ามาได ้อย่าใชม้ากกวา่ทีห่ามาได ้ควรจะใชน้อ้ย

กวา่ดว้ย ตอ้งมเีก็บไวเ้ผือ่วนัขา้งหนา้ดว้ย เกดิตกทกุขไ์ดย้าก เจ็บไขไ้ดป่้วยพกิลพกิาร 

ไมม่รีายได ้ ก็จะไดอ้าศยัส่วนทีเ่ก็บไวถ้า้ไมไ่ดเ้ก็บไวเ้ลยก็จะลาํบาก ตอ้งกูห้น้ียมืสนิ จะ

ไมม่ปีญัญาใช ้ ตอ้งถูกจบัไปลงโทษ จงึตอ้งระมดัระวงั อย่าใชเ้งนิเกนิฐานะ ใช ้

พอประมาณ เพราะความจาํเป็นของการดาํรงชพีก็ไมม่าก มปีจัจยั ๔ เท่านัน้ทีจ่าํเป็น 

นอกจากนัน้แลว้ถงึแมจ้ะไมม่กี็อยู่ได ้ ไมม่โีทรทศัน ์วทิยุ โทรศพัทม์อืถอื รถยนต ์ก็อยู่

ได ้ ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งได ้ ดกีวา่ไปเป็นหน้ี เพราะตอ้งหาเงนิมาใชห้น้ี ถา้หา

ดว้ยวธิีสุจริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหาวธิีทีท่จุริต ผดิศีลผดิกฎหมาย ทีเ่สีย่งต่อการถูกจบัไป

ลงโทษ ไปตดิคุกตดิตะราง จงึควรหลกีเลีย่งการมหีน้ีมสีนิ นอกจากเป็นหน้ีแบบมี

หลกัทรพัยค์ํา้ประกนั อย่างน้ีไมถ่อืวา่เป็นหน้ี เวลาไปกูย้มืเงนิทีธ่นาคาร ก็ตอ้งมี

หลกัทรพัยค์ํา้ประกนั เอาหลกัทรพัยไ์ปแลกเงนิสด ถา้ไมส่ามารถเอาเงนิมาคนื ก็ถูกริบ

หลกัทรพัยไ์ป 
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ประการที ่ ๔. ความสุขทีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่มเ่กดิโทษ การกระทาํมที ัง้ทีเ่กดิโทษและ

ไมเ่กดิโทษ การกระทาํทีสุ่จริต ไมผ่ดิศีลผดิกฎหมาย เป็นการกระทาํทีไ่มเ่กดิโทษ ไมม่ี

ความทกุขต์ามมา ถา้ทาํผดิศีลผดิกฎหมาย ก็จะมโีทษตามมา ตอ้งถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจ

จบัเขา้คุกเขา้ตะราง ทาํใหท้กุขใ์จ วุน่วายใจ ตายไปก็ตอ้งไปเกดิในอบาย พระพทุธเจา้จงึ

ทรงสอนใหดู้การกระทาํของเรา วา่ทาํใหสุ้ขหรือทาํใหท้กุข ์ ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ก็จะไมรู่ ้ จะทาํตามคนอืน่ทีไ่มรู่เ้หมอืนกนัวา่ ทาํอย่างไรถงึสุขถงึ

ทกุข ์ทาํไปแลว้จงึบ่นวา่ทกุขก์นัเพราะไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดป้ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ดงันัน้ถา้มเีวลาวา่ง เช่นวนัน้ี จงึควรเขา้หาพระธรรมคาํสอน ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม แลว้นาํเอาไปใคร่ครวญพจิารณาอยู่เรื่อยๆ อย่าฟงัแบบเขา้หูซา้ยออกหูขวา ฟงั

แลว้ตอ้งใหต้ดิอยู่กบัใจ ไมเ่ช่นนัน้จะเป็นแบบทพัพใีนหมอ้แกง อยู่ในหมอ้แกงแต่ไมรู่ ้

รสชาตขิองแกง ตอ้งฟงัแบบลิ้นกบัแกง รูร้สของแกง ฟงัแลว้ตอ้งไปคดิ เอาไปใคร่ครวญ 

เอาไปพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ไมเ่ช่นนัน้จะลมื พอไปทาํภารกจิอย่างอืน่ ก็ตอ้งคดิเรื่องนัน่

เรื่องน้ี ก็จะลมืเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา จะไมไ่ดน้าํเอาไปปฏบิตั ิ ผลทีด่คีอืความสุขความ

เจริญก็จะไมเ่กดิ มแีต่ปญัหา มแีต่เรื่อง มแีต่ความทกุขท์ีเ่ป็นผลตามมา เพราะไมไ่ด ้

นาํเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไปประพฤตปิฏบิตั ิ 

จงึควรนอ้มเอาพระธรรมคาํสอน เขา้สู่ใจอยู่เรื่อยๆ มเีวลาวา่งไมต่อ้งคดิเรื่องอะไร ก็ให ้

คดิถงึพระธรรมคาํสอน ถา้ลมืหรือจาํไมไ่ดก้็เปิดหนงัสอือ่าน เปิดเทปฟงั จะไดม้ธีรรมะ

หลอ่เลี้ยงจติใจ มนีํา้มนตช์โลมจติใจตลอดเวลา นํา้มนตท์ีแ่ทจ้รงิ ก็คอืพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้น่ีเอง ไมใ่ช่อย่างอืน่ ถา้เป็นอย่างอืน่แลว้ พระพทุธเจา้จะไมเ่สยีเวลาส ัง่

สอนสตัวโ์ลกถงึ ๔๕ ปีดว้ยกนั หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ ไมไ่ดท้าํภารกจิอืน่เลย มแีต่อบรมส ัง่

สอนสตัวโ์ลก ในตอนบ่ายก็สอนศรทัธาญาตโิยม ในตอนคํา่ก็สอนพระภกิษุสามเณร ใน

ตอนดกึก็สอนเทวดา น่ีคอืภารกจิประจาํวนัของพระพทุธเจา้ ส ัง่สอนสตัวโ์ลกใหม้ธีรรมะ

ชโลมจติใจ เพราะธรรมะน่ีแลเป็นนํา้มนตท์ีแ่ทจ้ริง ถา้มธีรรมะชโลมจติใจอยู่เรื่อยๆแลว้ 

จะมแีต่ความสุขความเจริญความเป็นสริิมงคล จงึควรนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนเขา้มาสู่

ใจอยู่เรื่อยๆ ดว้ยการไดย้นิไดฟ้งั ดว้ยการระลกึถงึ ดว้ยการปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่
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ความสุขความเจริญความเป็นสริิมงคล ก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็

วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๒๗ 

สวยจรงิ สวยปลอม 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ความสวยงามทีแ่ทจ้รงิตอ้งสวยทีใ่จ ไมไ่ดส้วยทีร่่างกาย ทีไ่มจ่รีงัถาวร ต่อใหแ้ต่งให ้

เสริมมากนอ้ยเพยีงไร ไมน่านก็เสือ่มหมดไป สูก้บักาลเวลาไมไ่ด ้ เพราะร่างกายอยู่

ภายใตก้ฎของอนิจจงัทกุขงัอนัตตา มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ถา้ไปหลงยดึตดิ 

อยากจะใหส้วยใหง้ามไปตลอด ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะไมไ่ดเ้ป็นไปตามที่

ปรารถนา ไมไ่ดเ้ป็นตวัเรา ไมไ่ดเ้ป็นของเรา ความสวยงามทีเ่ราเสริมสรา้งใหอ้ยู่กบัเราไป

ไดต้ลอด ก็คอืความสวยงามทางจติใจ ทีไ่มม่วีนัเสื่อม ไมม่วีนัสลาย ไมม่วีนัหมดไป 

ถงึแมร่้างกายจะแก่ชรา ไมส่วยไมง่าม ถา้สวยในใจ ก็ยงัน่ารกัน่าชื่นชมยนิดน่ีาประทบัใจ 

คนเราจงึมคีวามสวยงามอยู่ ๒ ประเภทดว้ยกนั คอืสวยกายและสวยใจ ถา้เป็นดอกไมก้็

มรูีปสวยและมกีลิน่หอม ดอกไมจ้งึมอียู่ ๔ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. รูปสวยกลิน่หอม ๒. รูป

สวยกลิน่ไมห่อม ๓. รูปไมส่วยแต่กลิน่หอม ๔. รูปไมส่วยกลิน่ไมห่อม คนเราก็เป็น

เหมอืนดอกไมม้อียู่ ๔ ชนิดเช่นเดยีวกนัคอื ๑. สวยท ัง้รูปสวยท ัง้ใจ ๒. สวยแต่รูปแต่ใจ

ไมส่วย ๓. รูปไมส่วยแต่ใจสวย ๔. รูปไมส่วยใจไมส่วย พจิารณาดูตวัเราเองวา่เป็นชนิด

ไหน ถา้ไมส่วยทางใจก็ควรเสริมสรา้งขึ้นมา เพราะเราสามารถเสริมความสวยของใจได ้

ตลอดเวลา ไมว่า่จะมอีายุมากมอีายุนอ้ย เป็นหญงิเป็นชาย เป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่ เป็นหนุ่ม

เป็นสาว เป็นคนแก่เฒ่าชรา ส่วนความสวยทางกายเป็นความสวยทีไ่มจ่รีงัถาวร เสริม

อย่างไรไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเสือ่มไป เช่นตอนเชา้ก่อนออกจากบา้น เราก็อาบนํา้อาบท่า 

แต่งหนา้ทาปาก หวเีผา้หวผีม ใส่เสื้อผา้สวยงาม พอตกเยน็กลบับา้นหนา้ตากห็่อเหีย่ว มี

เหงือ่ไคล มกีลิน่ ความสวยตอนเชา้ก็หายไปเหลอืแต่ความไมส่วย เพราะเป็นธรรมชาติ

ของร่างกาย ทีจ่ะตอ้งเสือ่มอยู่เรื่อยๆ เราจงึตอ้งคอยเสริมอยู่เรื่อยๆ ต่อใหเ้สริมใหม้าก

นอ้ยเพยีงไร ก็สูก้บักาลเวลาไมไ่ด ้เมือ่แก่แลว้ก็จะไมส่ามารถเสริมไดอ้กีต่อไป  
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แต่ใจไมไ่ดแ้ก่ไปกบักาลกบัเวลา ไมไ่ดแ้ก่ไปกบัร่างกาย มแีต่จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆ ถงึแม ้

ร่างกายจะแตกดบัไป ความสวยของใจก็ไม่ไดสู้ญหายไปดว้ย ไปเกดิในภพหนา้ชาตหินา้ 

จะสวยท ัง้กายและใจ เพราะความสวยงามของใจ มผีลต่อความสวยงามของร่างกาย ใน

ภพหนา้ชาตหินา้อกีดว้ย คอืถา้เราไดเ้สริมความสวยงามของใจ ดว้ยการทาํความด ี

ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีลอยู่เรื่อยๆ พอไปเกดิในภพหนา้ชาตหินา้ เราจะมรูีปร่างหนา้ตาที่

สวยงาม มคีวามสุขความสบาย มทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองมากกวา่ทีเ่ป็นอยู่ในชาตน้ีิ 

เป็นอานิสงสข์องการเสริมความสวยงามทางใจ เราจงึควรใหค้วามสาํคญั มากกวา่ความ

สวยงามทางร่างกาย ร่างกายกต็อ้งดูแลใหน่้าดู ไมใ่หส้กปรก อาบนํา้อาบท่า หวเีผา้หวี

ผม เท่าน้ีก็พอแลว้สาํหรบัร่างกาย ไมต่อ้งใชเ้ครื่องสาํอาง ใชน้ํา้หอม ใชเ้สื้อผา้อาภรณ์

สวยๆงามๆมาเสริม สูเ้อาเวลาเอาเงนิทองมาเสริมความงามทางใจจะดกีวา่ ระหวา่งของ

จริงกบัของปลอม เราจะเอาอย่างไหน เราก็ตอ้งเอาของจริง ไมม่ใีครตอ้งการของปลอม 

ฉนัใดความสวยงามก็เหมอืนกนั มที ัง้ของจริงและของปลอม ความสวยงามทางร่างกาย

เป็นของปลอม ความสวยงามทางใจเป็นของจริง ทีจ่ะยงัประโยชนสุ์ขใหก้บัเราไดอ้ย่าง

แทจ้รงิ จงึควรหม ัน่เสริมความสวยงามทางใจ ดว้ยการทาํความดกีนั ใหรู้จ้กัให ้ รูจ้กั

เสยีสละ อย่าเอาแต่ได ้ อย่าเอาแต่ใจของตน อย่าเหน็แก่ตวั เพราะไมส่วยงาม ไมน่่ารกั 

ความสวยงามของใจอยู่ทีก่ารให ้ การเสยีสละ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ซือ่สตัยสุ์จริต ส่วน

ความไมส่วยงามของใจ ก็คือความเหน็แก่ตวั ความตระหน่ีเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมม่ใีคร

อยากเขา้ใกล ้ไม่อยากจะคบคา้สมาคมดว้ย  

จงึอย่าหลงประเดน็ อย่าหาความสวยงามทางร่างกาย จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ เสยีชาตเิกิด 

ไมไ่ดส้รา้งบญุบารม ีไมไ่ดส้ะสมทรพัยภ์ายใน ทีจ่ะพฒันาชวีติจติใจใหด้ขีึ้นใหสู้งขึ้น เกดิ

ชาตหินา้แทนทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ก็จะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง ไปตกนรกบา้ง 

เพราะไมไ่ดดู้แลรกัษาจติใจ ปลอ่ยใหก้ลายเป็นใจของเดรจัฉาน ของสตัวน์รก ถา้หม ัน่ทาํ

ความด ี เสยีสละ ใหท้าน ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ มแีต่คอยช่วยเหลอืผูอ้ืน่อยู่เรื่อยๆ เวลา

ตายไปใจก็ไดไ้ปเกดิเป็นเทพ หลงัจากหมดบญุก็ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เป็นเรื่อง

ของการเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นกฎแห่งกรรม ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ 

ทีจ่ะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน พวกเราไมม่ทีางเหน็ไดเ้ลย เพราะเป็นเหมอืนคนทีปิ่ดตานัน่เอง 
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จะไปเหน็อะไรได ้ นอกจากเหน็ความมดื หรือเหน็ไปตามจนิตนาการของตน เช่นเหน็วา่

ทาํบญุแลว้สูญ ทาํบาปแลว้สูญ ถา้เหน็ตามความจริงจะตอ้งเหน็วา่บาปมจีริง บญุมจีริง 

ผลของบาปและบญุก็มจีริง คอืนรกสวรรคก์็มจีริง มรรคผลนิพพาน การหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิก็มจีริง เกดิจากการทาํความดหีรือการทาํความชัว่ทาํบาปน่ีเอง ถา้

อยากจะไปด ี เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดไ้ป ก็ตอ้งทาํตามที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดท้าํ ไดส้อนใหพ้วกเราทาํ ถา้ทาํตามแลว้ก็จะไดไ้ปที่

เดยีวกนั เพราะท่านเป็นเหมอืนผูบ้อกทาง ท่านรูว้า่มสีถานทีท่ีน่่าไป ทีม่แีต่ความสุข 

ความอิม่ ความพอ ปลอดภยัจากความทกุขท์ ัง้หลาย ท่านไปมาแลว้ จงึบอกพวกเรา ถา้

เชื่อก็ปฏบิตัติาม ไมช่า้ก็เร็ว เราก็จะไปถงึทีเ่ดยีวกนั ไมม่ทีางอืน่ ตอ้งเชื่ออย่างเดยีว 

เพราะเราเป็นเหมอืนคนตาบอด จะไปเชื่อตวัเองไดอ้ย่างไร เพราะไมรู่ว้า่ทีจ่ะไปอยู่ตรง

ทศิไหน เหนือใตต้ะวนัออกหรือตะวนัตก แลว้จะไปถงึไดอ้ย่างไร ตอ้งอาศยัคนตาดชีี้

ทางให ้ 

จงึตอ้งฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ ฟงัแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ อย่างวนัน้ีท่าน

สอนใหเ้ราสรา้งความสวยงามทางจติใจ เพราะจะทาํใหเ้ราเป็นคนน่ารกัน่าชื่นชมยนิด ี มี

ความสุขความเจริญ ไดไ้ปถงึทีเ่ดยีวกนั ที่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายได ้

ไปถงึ จงึควรทุ่มเทเวลาใหก้บัการเสริมสวยความงามทางใจ อย่าไปเสยีเวลากบัการเสริม

สวยทางกายเลย เพราะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร คนสวยทางกายแต่ไมส่วยทางใจ ไมม่ใีคร

ชื่นชมยนิด ี หลอกไดก้็เฉพาะคนตาบอดเท่านัน้ คนทีไ่มรู่จ้กัเรา เหน็เราแต่งตวัสวยงาม 

ก็ชื่นอกชื่นใจ ดอีกดใีจ เพราะยงัไมรู่ใ้จ ยงัไมรู่ธ้าตแุทว้า่เป็นอย่างไร ถา้อยู่กบัเราไปกจ็ะ

รูเ้อง เมือ่รูแ้ลว้ก็จะไมอ่ยากจะอยู่กบัเรา เราก็ตอ้งไปหาคนอืน่ ไปหลอกคนอืน่ต่อ ดว้ย

ความสวยกาย ถา้สวยใจ จะมรูีปร่างหนา้ตาอย่างไร มฐีานะอย่างไร จะยากดมีจีน

อย่างไร ก็ไมส่าํคญั จะน่ารกัน่าชื่นชมยนิด ี น่าเลือ่มใสศรทัธา เช่นพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย เราไมเ่คยเหน็รูปร่างหนา้ตาของท่านเลย แต่ไดย้นิกติตศิพัทท์ีด่ี

งาม เราก็อดทีจ่ะมคีวามชื่นชมยนิด ี มคีวามเลือ่มใสศรทัธาไมไ่ด ้ พระสงฆอ์งคเ์จา้

ท ัว่ๆไป ท่านก็ไมม่รูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงามอย่างไร ไมไ่ดใ้ชเ้ครื่องสาํอาง ไมไ่ดท้าํผม 

เพราะไมม่ผีมจะทาํ ท่านโกนศีรษะทกุเดอืน นุ่งห่มจวีรเหมอืนกนัทกุองค ์ไมไ่ดว้เิศษวโิส
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อะไร เป็นเพยีงผา้นุ่งห่มปกปิดร่างกาย แต่กลบัน่าชื่นชมยนิด ี น่าเลือ่มใสศรทัธา น่า

เคารพนบัถอื เพราะไมไ่ดเ้คารพนบัถอืกนัทีก่าย แต่ทีใ่จต่างหาก เพราะใจของท่านมศีีลมี

ธรรมนัน่เอง  

ศีลธรรมน่ีแลคอืความสวยงามทีแ่ทจ้รงิ อย่าไปหลงกบัความสวยงามทีไ่มแ่ทจ้ริงที่

จอมปลอม คอืความสวยงามทางร่างกาย ทีไ่มช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งร่วงโรยไป หนงัก็จะเหีย่ว 

ผมก็กลายเป็นสขีาว หรือหลดุจากศีรษะ ดูอย่างไรก็ไมส่วย แต่ทาํไมพระสงฆอ์งคเ์จา้ทีม่ ี

อายุมากๆ กลบัเป็นคนทีน่่ารกัน่าชื่นชม น่าเคารพนบัถอื เพราะท่านสวยทีใ่จ ใจไมไ่ด ้

เสือ่มไปกบักาลกบัเวลา เป็นอกาลโิก ไมม่อีายุขยั เป็นธรรมชาตขิองใจทีเ่ป็นอย่างน้ี ต่าง

กบักายทีม่ขีอบเขต เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งดบัไป ตอ้งหมดไป แต่ใจไม่

ดบัไปกบัร่างกาย ใจเอาความสวยงามหรือความไมส่วยงามทีเ่ราไดส้รา้งไวใ้นแต่ละภพ

แต่ละชาตไิปดว้ย ทาํใหพ้วกเรามคีวามสวยงามแตกต่างกนั บางคนก็สวย บางคนกไ็ม่

สวย เราจงึควรพยายามเสริมสรา้งความสวยงามทางใจ ดว้ยการมาวดัอยู่เรื่อยๆ มา

บ่อยๆ มาใหม้ากขึ้น อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็อาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้

คอืวนัพระนัน่เอง แต่เน่ืองจากสมยัน้ีวนัพระไมต่รงกบัวนัเสารว์นัอาทติย ์ วนัหยุดงาน 

เราก็ตอ้งปรบัเปลีย่น วนัไหนทีเ่ราหยุดงานหยุดการ ก็ถอืวนันัน้เป็นวนัพระของเรา 

อย่างเช่นวนัน้ีเรามาวดักนั ก็ถอืเป็นวนัพระของเรา เพราะคาํวา่พระ แปลวา่ผูป้ระเสริฐ 

วนัพระหมายถงึการทาํตวัเราใหป้ระเสริฐ ไมไ่ดใ้หไ้ปขอความประเสริฐจากพระ ทีใ่หก้นั

ไมไ่ด ้แต่สอนกนัได ้วา่ทาํอย่างไรใหป้ระเสริฐ แต่ขอไมไ่ด ้ขอศีลจากพระไมไ่ด ้ ศีลเป็น

ของใครของมนั ตอ้งรกัษากนัเอง พระเป็นเพยีงผูบ้อกศีล ใหรู้ว้า่มอีะไรบา้ง คนทีร่บัศีล

แลว้ก็ตอ้งรกัษา ถา้รบัแลว้ไมร่กัษา ก็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร  

ความประเสริฐอยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ทางกายวาจาใจ คดิดพีูดดทีาํด ี จะทาํใหเ้รา

ประเสริฐ วนัไหนทีเ่ราคดิดพีูดดทีาํด ี วนันัน้ก็เป็นวนัพระสาํหรบัเรา ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมา

วดัเสยีดว้ยซํา้ไป ถา้เราคดิดพีูดดทีาํดเีป็น เราไมต่อ้งมาวดัก็ได ้ เหตทุีเ่รามาวดัก็เพราะ

เราไมค่่อยรูก้นั จงึตอ้งมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระภกิษุ เพราะพระมหีนา้ทีช่ี้ทางใหก้บั

เรา ไมม่งีานอย่างอืน่ บวชมาแลว้ก็ตอ้งศึกษารํา่เรียนหาความรู ้ แลว้ไปประพฤตปิฏบิตัิ
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กบักายวาจาใจของตน จนปรากฏผลทีด่ทีีเ่ลศิทีป่ระเสริฐขึ้นมา เหน็แลว้วา่การปฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทาํใหจ้ติใจด ี สวยงาม มคีวามสุข ความอิ่ม 

ความพอ ชนะความโลภโกรธหลงได ้ก็นาํเอามาเผยแผ่ มาส ัง่สอนผูอ้ืน่ ศรทัธาญาตโิยม

ถา้ไดเ้ขา้หาพระสงฆท์ีรู่จ้ริงเหน็จริง ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็จะไดร้บัสิง่ทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ 

คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดร้บัการพสูิจนแ์ลว้อย่างม ัน่ใจ วา่เป็นไปตามที่

ทรงส ัง่สอน จงึสอนดว้ยความม ัน่ใจ คนฟงัก็เกดิความม ัน่ใจตามไปดว้ย ถา้ผูส้อนไม่ได ้

ศึกษาไมไ่ดป้ฏบิตักิ็จะไมรู่จ้ริงเหน็จริง กจ็ะไมไ่ดส้อนอย่างม ัน่ใจ คนฟงัก็จะไมม่ ัน่ใจ

ตาม การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากผูรู้จ้ริงเหน็จริง กบัผูไ้มรู่จ้ริงเหน็จริง จงึมคีวามแตกต่าง

กนัมาก เช่นในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา มผูีฟ้งัไดบ้รรลธุรรมใน

ขณะทีฟ่งัเป็นจาํนวนมาก เพราะพระพทุธเจา้ทรงสอนความจริงลว้นๆ ฟงัแลว้นอ้มเอาไป

พนิิจพจิารณา ก็สามารถบรรลธุรรมไดใ้นขณะทีฟ่งัเลย โดยไมต่อ้งนัง่สมาธิ ไมต่อ้งเดนิ

จงกรม เพราะการบรรลธุรรมตอ้งบรรลดุว้ยปญัญาเท่านัน้ ถา้ฟงัแลว้เกดิปญัญาก็บรรลุ

ได ้ 

แต่ในสมยัน้ีพวกเราฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอย่างมากมาย แต่ไมค่่อยไดบ้รรลกุนั เพราะผู ้

แสดงก็ไมไ่ดรู้จ้ริงเหน็จริง แสดงไปตามจนิตนาการของตน ผดิบา้งถูกบา้ง ทาํใหค้นฟงั

ลงัเลสงสยั ไมก่ลา้ฟนัธงลงไป ไมก่ลา้ตดั ไมก่ลา้ละ ความโลภ ความอยาก ความหลง

ต่างๆ ก็เลยไมไ่ดบ้รรลกุนั น่ีคอืความแตกต่างของผูแ้สดงธรรม ถา้เขา้หาพระทีรู่จ้ริงเหน็

จริงเป็นพระสุปฏปินัโน เราจะไดร้บัประโยชน ์เพราะสอนดว้ยความม ัน่ใจ เมือ่เราฟงัเราก็

จะเกดิความม ัน่ใจตาม กลา้ทีจ่ะปฏบิตัติามทีท่่านสอน กลา้ทีจ่ะเสยีสละ กลา้ทีจ่ะใหท้าน 

กลา้ทีจ่ะรกัษาศีล ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ กลา้ไปอยู่ในทีเ่ปลีย่วๆ ทีน่่าหวาดกลวั เพือ่

บาํเพญ็สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา สรา้งความสงบ สรา้งปญัญาความรูค้วามฉลาด

ใหก้บัจติใจ จนไดบ้รรลธุรรมตามลาํดบัต่อไป เกดิขึ้นจากการไดย้นิไดฟ้งัธรรมจากผูรู้ ้

จริงเหน็จริง เราจงึควรเขา้หาพระด ี พระทีส่อนธรรมะ อย่าไปหาพระทีเ่สกทีเ่ป่า ให ้

เครื่องรางของขลงั ถา้ดวีเิศษจริง พวกเราควรเป็นพระอรหนัตก์นัไปหมดแลว้ แต่ก็ยงั

เป็นเหมอืนเดมิอยู่ มพีระพทุธรูปอยู่เต็มบา้น มพีระหอ้ยคออยู่เต็มคอ แต่กเิลสมนัไม่

กลวัเลยความโลภโกรธหลงไมไ่ดเ้บาบางลงไปเลย กลบัจะมเีพิม่มากขึ้นไปอกี พอหอ้ย
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พระแลว้ก็คดิวา่จะรํา่จะรวยขึ้น กเิลสก็เกดิขึ้นแลว้ ความโลภเกดิขึ้นแลว้ สวนทางกบัคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ทีใ่หล้ะความโลภโกรธหลง ทีม่มีากเพยีงไร ก็จะสรา้งความทกุข ์

ความวุน่วายใจ ใหม้ากขึ้นไปเพยีงนัน้  

เราจงึตอ้งศึกษาจากผูจ้ริงเหน็จริง อย่าไปคดิวา่โกนหวัห่มผา้เหลอืงแลว้จะรูธ้รรมะเสมอ

ไป ไมรู่ก้นัเยอะ เป็นเหมอืนคนตาบอดนาํคนตาบอด วนไปเวยีนมาอยู่ในวฏัจกัรแห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิน่ีแล ไมไ่ดไ้ปถงึไหนกนัสกัท ี จงึตอ้งหาพระทีด่ ี พระทีส่อนธรรมะ

จริงๆ พระทีด่ทีีสุ่ดก็คอื พระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนแลว้มกีารจารึกคาํสอนไวใ้น

พระไตรปิฎกน่ีแล ถา้หาพระเป็นๆไมไ่ด ้ ก็ไปอ่านพระไตรปิฎก ทีเ่ป็นตน้ฉบบัคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้ริง จะไดม้หีลกัยนืยนั เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมของพระรูปใดรูป

หน่ึง จะรูท้นัทวีา่สอนจรงิหรือไม ่ รูจ้ริงหรอืไม ่ เพราะมเีครื่องยนืยนั คอืพระไตรปิฎกน่ี

แล เราจงึควรใหค้วามสนใจต่อการศึกษาแลว้นาํไปปฏบิตั ิจะไดเ้สริมสรา้งความสวยงาม

ใหก้บัชวีติจติใจ ทาํใหเ้ราเป็นคนทีน่่ารกัน่าชื่นชมยนิด ี น่าเคารพนบัถอื น่าเลือ่มใส มี

ความสุข จงึขอฝากเรื่องความสวยงามท ัง้ทางกายและทางใจ ใหน้าํไปพนิิจพจิารณาและ

ปฏบิตัต่ิอไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอหยุดตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๒๘ 

มาดีไปด ี
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ชวีติของพวกเราเป็นเหมอืนการเดนิทาง เวยีนวา่ยตายเกดิในภพต่างๆ มกีารมาและมี

การไป ถา้มาดีไปดี ก็จะมแีต่ความสุขความเจริญ ถา้มาไมด่ไีปไมด่ ีก็จะมแีต่ความทกุข ์

ความเสือ่ม ถา้ประพฤตปิฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราก็จะไปดแีละ

มาด ี คาํวา่ดใีนทีน้ี่หมายถงึสคุต ิ เวลาคนตายไป เรามกัจะพูดวา่ ขอใหไ้ปสู่สุคต ิ คอื

ขอใหไ้ปด ี ส่วนคาํวา่ไมด่กี็คอืทคุต ิคอืการไปไมด่ ีทคุตกิ็คอือบายนัน่เอง ไดแ้ก่ภพของ

เดรจัฉาน เปรต อสุรกาย นรก คอืทีไ่ปของผูท้ีไ่ปไมด่ ี ส่วนสุคต ิ ก็คอืภพของมนุษย ์

เทพ พรหม อริยบคุคล มรรคผลนิพพาน คอืทีไ่ปของผูท้ีไ่ปด ีคนเราจงึมอียู่ ๔ ประเภท

ดว้ยกนัคอื ๑. มาดไีปด ี๒. มาดไีปไมด่ ี๓. มาไมด่แีต่ไปด ี๔. มาไมด่ไีปไมด่ ีพวกเรา

อยู่ในประเภทไหน ก็ขอใหพ้จิารณาดู การมาดหีมายถงึ มาจากสวรรค ์มาเกดิเป็นมนุษย ์

เช่นพระพทุธเจา้ของพวกเรา ท่านไดบ้าํเพญ็บญุบารม ี ทาํดมีาทกุภพทกุชาต ิ จนภพ

สุดทา้ยของมนุษย ์ ก็ไดเ้ป็นพระเวสสนัดร ไดท้าํบญุทาํทานอย่างมากมาย ไมเ่สยีดาย

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ภรรยาบตุรธดิา ถา้ใครขอใหบ้ริจาค ก็ทรงบริจาคไป เพือ่

ทานบารมี หลงัจากทีไ่ดต้ายไป ก็ไดไ้ปเกดิบนสวรรค ์ เมือ่หมดบญุทีจ่ะอยู่บนสวรรค ์ก็

ลงมาเกดิเป็นราชโอรส เป็นเจา้ชายสทิธตัถะ แลว้ก็บาํเพญ็บญุต่อ ออกบวชปฏบิตัธิรรม 

จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เมือ่ทรงเสดจ็ดบัขนัธ ์ ก็ไดไ้ปสู่พระ

นิพพาน อย่างน้ีเรียกวา่ มาดไีปด ี 

พวกเราอาจจะมาดบีา้ง มาไมด่บีา้ง ขึ้นอยู่กบับญุกบักรรมทีท่าํไวใ้นอดตีชาต ิถา้ทาํดกี็ได ้

ไปเกดิบนสวรรค ์ เมือ่หมดบญุก็กลบัลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ เรียกวา่มาด ี ต่างกบัผูท้ีม่าไม่

ด ี คอืผูท้ีไ่ดท้าํบาปทาํกรรมไวใ้นอดตี แลว้ตอ้งไปใชก้รรมในอบาย เมือ่หมดกรรมก็ได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี แต่ต่างจากผูท้ีม่าด ี มาจากสวรรค ์ ทีม่บีญุบารมตีดิตวัมาดว้ย 
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ผูท้ีม่าจากอบาย มาเกดิเป็นมนุษย ์ มาไมด่ ี จะไมม่บีญุบารมตีดิตวัมา รูปร่างหนา้ตาก็สู ้

คนทีม่บีญุบารมไีมไ่ด ้ สตปิญัญาความฉลาดก็สูไ้มไ่ด ้ ฐานะการเงนิการทองก็สูไ้มไ่ด ้ น่ี

คอืลกัษณะของผูท้ีม่าดแีละมาไมด่ ี ส่วนมาแลว้จะทาํอะไรต่อไป เพือ่จะไปดหีรือไมด่ ี ก็

อกีเรื่องหน่ึง ถา้มาแลว้ มอีปุนิสยัเดมิตดิตวัมามาก ชอบทาํความด ี ชอบทาํบญุ ไมช่อบ

ทาํบาป ไมช่อบอบายมขุต่างๆ ก็จะมุง่ไปสู่การทาํความด ี ทาํบญุทาํทาน หลกีเลีย่ง

อบายมขุท ัง้หลาย เช่นการเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื อย่างทีพ่วกเรา

ท ัง้หลาย ไดม้าบาํเพญ็กนัในวนัน้ี เรียกวา่มาบาํเพญ็เพือ่การไปด ีแต่ถา้ไมส่นใจเรื่องการ

มาวดั มาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ชอบแต่ไปเทีย่ว ไปเลน่ 

ไปดืม่ ไปกนิ ไปหาความสุขช ัว่ขณะ จากการเสพสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ 

เสพสุรายาเมา ประพฤตผิดิประเวณี ทาํบาปทาํกรรม เมือ่ตายไปก็จะไปไมด่ ีเพราะไมไ่ด ้

สรา้งบญุสรา้งกศุล ไมไ่ดส้ะสมบารมไีว ้ก็จะไปสู่ทีต่ ํา่ น่ีคอืลกัษณะของคนเรา มที ัง้มาดี

ไปด ีมาดแีต่ไปไมด่ ีมาไมด่แีต่ไปด ีมาไมด่ไีปไมด่ ี 

เหตขุองการมาเป็นเรื่องของอดตี เราไปแกไ้มไ่ด ้ เพราะอดตีผ่านไปแลว้ ถา้ไดท้าํด ี

ทาํบญุ ทาํกศุล ก็จะมาด ี ถา้ไดท้าํบาปทาํกรรม ก็จะมาไมด่ ี แต่การไปเราสามารถ

ควบคุมบงัคบัได ้ เพราะขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเราในปจัจบุนัน้ี ถา้หม ัน่ทาํความดอียู่

เรื่อยๆ ทาํบญุ ละบาป ฟงัเทศนฟ์งัธรรม กาํจดักเิลสความโลภโกรธหลง ก็จะไปด ี ดี

ทีสุ่ดก็จะไปถงึพระนิพพาน ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึ เป็น

สิง่ทีอ่ยู่ในเอื้อมมอือยู่ในวสิยัของเรา เพราะมทีกุสิง่ทกุอย่างพรอ้ม มพีระศาสดา คอืพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มกีายมใีจ พรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ พรอ้มทีจ่ะฟงัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ขึ้นอยู่วา่จะมศีรทัธาความเชื่อหรือไม ่ มวีริิยะความขยนัหม ัน่เพยีร

ทีจ่ะปฏบิตัหิรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้ยงัไมเ่ชื่อก็ควรฟงัธรรมใหม้ากๆขึ้น ควรเขา้หาพระสุ

ปฏปินัโน พระทีรู่จ้ริงเหน็จริง ถา้ไดย้นิไดฟ้งัจากพระทีรู่จ้ริงเหน็จริงแลว้ จะเกดิศรทัธา 

เพราะท่านสอนดว้ยความม ัน่ใจ ดว้ยความถูกตอ้ง มเีหตมุผีล ฟงัแลว้คา้นไมไ่ด ้มแีต่จะ

ยอมรบัโดยถ่ายเดยีว เมือ่เกิดศรทัธาแลว้ ก็จะมฉีนัทะความพอใจความยนิดทีีจ่ะปฏบิตั ิ

วิริยะความอตุสาหะ ความพากเพยีรก็จะตามมา เมือ่ไดบ้าํเพญ็แลว้ก็จะเหน็ผล ก็จะยิง่

ทาํใหม้ฉีนัทะ มวีริิยะ เพิม่มากขึ้นไปอกี เคยปฏบิตัเิพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ ก็จะปฏบิตัมิากขึ้น
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ไปเรื่อยๆ จะหาเวลาปฏบิตัใิหม้ากยิง่ขึ้นไป ถา้มภีารกจิการงานทีไ่มจ่าํเป็น มฐีานะดพีอ 

ไมต่อ้งไปหาเงนิหาทอง ก็จะหยุดการทาํงานทาํการ เพือ่ปฏบิตัใิหม้ากยิง่ขึ้นไป เมือ่เหน็

ผลมากยิง่ขึ้นไป ก็จะพรอ้มทีจ่ะสละทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ ในฐานะของคฤหสัถผู์ค้รอง

เรือน เพือ่จะไดอ้อกบวช ตามเสดจ็พระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงเสดจ็ไปก่อนหนา้น้ีแลว้  

พระองคก์ท็รงบาํเพญ็อย่างน้ีเช่นกนั เพยีงแต่ไมต่อ้งมคีรูมอีาจารยส์อนใหเ้กดิศรทัธา 

เพราะทรงไดบ้าํเพญ็บญุบารม ี คอืปญัญาบารมีมามาก จนสามารถเหน็ไดด้ว้ยตนเองวา่ 

การเกดิแก่เจ็บตายน้ีเป็นทกุข ์การทีจ่ะพบกบัความสุข หลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้จะตอ้ง

หยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิใหไ้ด ้ การทีจ่ะหยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ก็ตอ้งลดตอ้งละ

ตณัหาความอยากต่างๆ ถา้ยงัครองเรือนอยู่ ยงัมคีวามอยากในสิง่ต่างๆอยู่ ก็จะไม่

สามารถดิ้นหลดุจากบ่วงของมาร บ่วงของการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ตอ้งสละตอ้งตดั

ความอยากต่างๆใหห้มดไป เช่นกามตณัหาความอยากในกาม อยากในรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะต่างๆ เช่นอยากดูหนงัฟงัเพลง อยากไปเทีย่วทีน่ ัน่ทีน่ี่ อยากดืม่เครื่องดืม่

ต่างๆ อยากรบัประทานอาหารต่างๆ ทีเ่ป็นบ่วงคอยรดัจติใจ ไมใ่หห้ลดุพน้จากกองทกุข ์

ของการเวยีนวา่ยตายเกดิไปได ้ จงึตอ้งสลดักามตณัหาใหไ้ด ้ ตอ้งสลดัภวตณัหาความ

อยากมอียากเป็น อยากรวย อยากเป็นเศรษฐ ี อยากเป็นดารา อยากจะใหค้นยกยอ่ง

สรรเสริญนบัถอื ตอ้งอย่าไปอยาก เราเป็นอะไรอย่างไร ก็ใหพ้อใจกบัฐานะของเรา ใคร

จะสรรเสริญชื่นชมยนิด ี ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้ราดขีึ้นหรือเลวลงไป ความดเีลวของเราอยู่ทีก่าร

กระทาํของเรา ถา้อยากจะใหเ้ราดขีึ้น ก็ทาํความดใีหม้ากขึ้น ส่วนคนอืน่จะเหน็จะรู ้

หรือไม ่จะชื่นชมยนิดหีรือไม ่ไมส่าํคญัอะไร เพราะความสุขทีไ่ดร้บัจากการทาํความดนีัน้ 

มนัมากกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการชื่นชมยนิดสีรรเสริญของผูอ้ืน่ เราจงึไมต่อ้งไปอยากมี

อยากเป็นอะไร ใครจะดูถูกเหยยีดหยามเรา วา่เราไมม่ฐีานะ ไมม่ตีาํแหน่ง ไมม่อีะไร ก็

ไมไ่ดท้าํใหเ้ราเลวลงไป ถา้เราด ี มคีวามสุข มคีวามภูมใิจกบัการทาํความด ี คนอืน่จะดู

ถูกเหยยีดหยามเราอย่างไร ก็ไมม่คีวามหมายอะไร  

จงึตอ้งทาํความดใีหม้าก แลว้จะเกดิความภาคภูมใิจ จะไมม่คีวามอยากมอียากเป็น อยู่

เฉยๆก็มคีวามสุขแลว้ ไมต่อ้งใหใ้ครมารกั มาชื่นชมยนิด ี มาสรรเสริญ เพราะความ
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อยากมอียากเป็น จะทาํใหม้คีวามทกุข ์พออยากไดแ้ลว้ ก็อยู่เฉยๆไม่ได ้ตอ้งดิ้นรน ไป

กราบไปไหวค้นนัน้คนน้ี ไปขอการสนบัสนุนจากคนนัน้คนน้ี เมือ่ไดม้าแลว้ก็ไมจ่รีงัถาวร 

ไดม้าไมก่ี่เดอืนกี่ปีก็หมดวาระไป ก็ตอ้งไปหามาใหม ่ หามาไดเ้ท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ จนกวา่จะไมม่เีรี่ยวมแีรงทีจ่ะหาต่อไป จงึจะหยุดหา แต่ใจก็ยงัดิ้นรนอยู่ ยงั

อยากมอียากเป็นอยู่ แต่ถา้ไมม่คีวามอยากมอียากเป็นแลว้ จะมแีต่ความสุขสบายใจ ไม่

ตอ้งไปงอ้ใคร ไมต่อ้งไปไหวใ้คร ไมต่อ้งไปขอการสนบัสนุนจากใคร สามารถอยู่ตาม

อตัภาพของเราได ้มคีวามสุขตามอตัภาพของเราได ้จะไมม่คีวามทกุข ์ความกงัวล ความ

ดิ้นรนทะเยอทะยาน น่ีคอืตณัหาตวัหน่ึงทีจ่ะฉุดลากใหไ้ปเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะถา้ยงั

มคีวามอยากมอียากเป็นอยู่ เมือ่ตายไปจติก็ยงัอยากจะไปต่อ ก็จะไปเกดิใหม ่ ไปตาม

กาํลงัของบญุและกรรม แต่ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ บญุกรรมก็จะไมม่กีาํลงั ทีจ่ะผลกัดนั

ใหไ้ปเกดิได ้ เหมอืนกบัรถยนต ์ ถงึแมจ้ะเตมินํา้มนัเต็มถงั แต่ถา้คนขบัไมส่ตารท์เครื่อง 

ไมข่บัเสยีอย่าง รถก็วิง่ไปไมไ่ด ้ เพราะคนขบัไมม่คีวามอยากไปไหนอกีต่อไปนัน่เอง เมือ่

ไมม่คีวามอยากแลว้ ก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ความอยากนอกจากกามตณัหา ภวตณัหา

แลว้ ก็ตอ้งละความอยากอกีตวัหน่ึง คอืวิภวตณัหาความอยากไมเ่ป็นอยากไมม่ ี เช่น

อยากไมจ่น ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย เป็นสิง่ทีเ่ราหา้มกนัไมไ่ด ้ถา้ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งใชก้รรม

เก่า ก็ตอ้งตกทกุขไ์ดย้าก และตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ดว้ยกนัทกุคน ถา้อยากไม่แก่ 

ไมเ่จ็บ ไมต่าย ก็จะทกุขวุ์น่วายใจ เวลาทีเ่ราแก่เจ็บตาย แต่ถา้ไมม่คีวามอยาก ยอมรบั

ความจริงวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ก็จะไมด่ิ้นหนีความแก่เจ็บตาย กจ็ะ

ไมต่อ้งเกดิใหม ่คนทีด่ิ้นหนีความแก่เจ็บตาย ก็จะดิ้นไปหาร่างใหมอ่ยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ตอ้ง

แก่เจ็บตายอกี  

พระพทุธเจา้จงึตอ้งสละราชสมบตัอิอกบวช ปฏบิตัอิยู่ถงึ ๖ ปีดว้ยกนั ต่อสูก้บัความ

อยากต่างๆ จนไมม่หีลงเหลอือยู่ในพระทยัเลย จงึไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ขึ้นมา ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เพราะใจไมม่คีวามอยากอกีแลว้ เมือ่ตายไปก็จะ

อยู่ในพระนิพพานไปตลอดอนนัตกาล พระนิพพานก็คอืใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์น้ีเอง ไมไ่ด ้

เป็นอะไร ใจทีไ่มม่คีวามอยากต่างๆ ไมม่กีามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ไมไ่ดสู้ญ

หายไปไหน เหมอืนใจของพวกเราทีย่งัมอียู่ เพยีงแต่ใจของพวกเรา ยงัไขวค่วา้ยงั
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ตอ้งการสิง่ต่างๆอยู่ เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปหาสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งการ ไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็น

เทพ เป็นพรหม เป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก ตามบญุตามกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ในแต่ละภพแต่

ละชาต ิถา้อยากจะไปด ีไปสู่มรรคผลนิพพาน โดยผ่านการเกดิเป็นมนุษย ์เป็นเทพ เป็น

พรหม ก็ตอ้งหม ัน่ทาํความด ี ถา้ไมอ่ยากไปตกนรกไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ก็ตอ้งละบาป 

เพราะการไดเ้กดิภพชาตต่ิางๆนัน้ เกดิจากการกระทาํของเราเท่านัน้ ไมไ่ดเ้กดิจากใคร

เลย ไมม่ใีครจะสาปแช่งใหเ้ราไปตกนรกได ้ ไมม่ใีครวงิวอนใหเ้ราไปเกดิบนสวรรคไ์ด ้

เพราะภพชาตต่ิางๆเกดิจากการกระทาํของเรา ทางกายวาจาใจเท่านัน้ ถา้หม ัน่ทาํความด ี

ไมท่าํบาป ก็จะไปสุคตไิปด ี ถา้ไมท่าํความด ี ทาํแต่บาปทาํแต่กรรม ก็จะไปสู่ทคุต ิ ไปสู่

อบาย ไมม่ใีครช่วยเราได ้ ต่อใหห้อ้ยพระราคาเป็นลา้น ก็ช่วยอะไรเราไมไ่ด ้ ไมม่ใีครไป

หกัหา้มกรรมได ้ ไมม่ใีครอยู่เหนืออาํนาจของกรรม นอกจากผูท้ีไ่มก่ระทาํกรรมเท่านัน้ 

เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมท่าํกรรมอกีแลว้ หลงัจากทีท่า่น

ไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ ไดเ้ป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ท่านไมท่าํกรรมอกีต่อไป  

การกระทาํของท่านเป็นเพยีงกริิยาเท่านัน้เอง ไมไ่ดท้าํดว้ยโลภโกรธหลง ความอยาก

ต่างๆ ท่านจงึไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เมือ่ไมเ่กดิ ก็ไมต่อ้งทกุขอ์กีต่อไป เพราะไมม่กีาร

แก่เจ็บตาย การพลดัพรากจากกนั ถา้ยงัมกีารเกดิอยู่ ไมว่า่จะเกดิดขีนาดไหน เป็น

กษตัริย ์ เป็นประธานาธิบด ี เป็นนายกรฐัมนตรี ก็ตอ้งแก่เจ็บตาย ตอ้งสิ้นจากการเป็น

กษตัริย ์ เป็นประธานาธิบด ี เป็นนายกรฐัมนตรีไป น่ีคอืเรื่องของการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

เรื่องของการมาการไปของพวกเรา พวกเราโชคดทีีช่าตน้ีิไดเ้จอพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะถา้ไมไ่ดเ้จอแลว้ จะไม่รูเ้รื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิของเรา เรื่องของ

การไปการมา ท ัง้ดแีละไมด่ ี พอไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนแลว้ ก็จะรูว้า่การไปการมา 

ท ัง้ดแีละไมด่ ี เกดิจากการกระทาํของเราเอง ถา้อยากจะไปดกี็ตอ้งทาํความดใีหม้าก ถา้

ไมอ่ยากจะกลบัมาเลย ก็ตอ้งตดัความอยากใหห้มดสิ้นไปจากใจ ตดักามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา ใหห้มดไปจากใจ ดว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิตามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหท้าํบญุใหท้าน รกัษาศีล เจริญสมถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ 

เจริญวปิสัสนาภวนา ใหรู้แ้จง้เหน็จริง เมือ่ไดบ้าํเพญ็แลว้ รบัรองไดว้า่ความอยากต่างๆ 

ทีม่อียู่ในใจ จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน ถา้มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มคีวามแน่วแน่ต่อการ
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ปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่ในภพน้ีชาตน้ีิ จะสามารถทาํภารกจิทีต่อ้งทาํใหเ้สร็จสิ้นไปได ้ เพราะ

คนอืน่เขาทาํกนัได ้ทาํไมเราจะทาํไมไ่ด ้ 

ทีท่าํไมไ่ด ้ เพราะขาดศรทัธาความเชื่อ ขาดฉนัทะความยนิด ี ขาดวริิยะความ

ขยนัหม ัน่เพยีร จงึตอ้งสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึ้นใหไ้ด ้ ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จากผูรู้ ้

จริงเหน็จริง ฟงับ่อยๆ ฟงัแลว้นาํเอาไปใคร่ครวญ เอาไปพนิิจพจิารณา อย่าฟงัแลว้ลมื 

ถา้ฟงัแลว้ไมเ่อาไปคดิต่อ ก็จะลมืได ้ฟงัแลว้ตอ้งเอาไปคดิต่อ คดิอยู่เรื่อยๆ จะไดน้าํเอา

ไปปฏบิตั ิ จะไดเ้หน็ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ คอืความสงบร่มเยน็เป็นสุขของจติใจ ที่

ดกีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆในโลกน้ี เมือ่ไดส้มัผสักบัความสุขในใจแลว้ ก็จะกลา้ตดั

ความสุขภายนอก ไมแ่สวงหาความสุขภายนอกอกีต่อไป ไมห่าเงนิหาทอง หารูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่จะหาความสุขทีเ่กดิจากทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนาเท่านัน้ 

แลว้รบัรองไดว้า่ ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ จงึขอใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจพจิารณา เพือ่จะไดน้าํไปปฏบิตั ิ เพือ่

ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๒๙ 

พอประมาณ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

การประกอบภารกจิทางศาสนา ทีพ่ระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดท้รง

ส ัง่สอนใหป้ฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ มกีารทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละการกระทาํบาป

ท ัง้ปวง ชาํระจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ดว้ยการกาํจดัความโลภโกรธหลง เป็นเหตทุีจ่ะพา

ไปสู่ความสุขความเจริญ พวกเราจงึไดม้าปฏบิตักินัอย่างสมํา่เสมอ ส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะ

ไดเ้หน็ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิเพราะถา้ไมไ่ดเ้หน็ผลแลว้ ก็คงจะไมก่ลบัมาทาํกนัอกี ผล

ทีไ่ดน้ ัน้มอียู่ ๒ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ประโยชนสุ์ขทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั ๒. ประโยชน์

สุขทีจ่ะตามมาต่อไป ในภพหนา้ชาตหินา้ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเรามองไมเ่หน็กนั แต่สิง่ทีเ่หน็

ได ้สมัผสัได ้พสูิจนไ์ด ้ก็คอืประโยชนสุ์ขในปจัจบุนั เวลาไดท้าํความด ีเรามคีวามร่มเยน็

เป็นสุข น่ีคอืบญุ เพราะบญุแปลวา่ความสุขใจ ทาํบญุแลว้ทาํใหเ้รามคีวามสุขสบายใจ ไม่

วุน่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น ไม่เหมอืนกบัการกระทาํสิง่อืน่ๆ เช่นมเีงนิอยู่กอ้นหน่ึงทีใ่ชไ้ด ้ ๒ 

ลกัษณะดว้ยกนั มคีวามแตกต่างกนั ถา้เอาเงนิมาทาํบญุ อย่างทีเ่ราทาํกนัในวนัน้ี ใจของ

เราจะมคีวามสงบสุข มคีวามภูมใิจ มคีวามอิม่ มคีวามพอ เพราะการใหท้าน การ

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เป็นการกาํจดัความเหน็แก่ตวั ความใจแคบ ความตระหน่ี ความโลภ 

ความอยาก ใหเ้บาบางลงไป ทาํใหใ้จเราสงบลง เกดิความอิม่ความพอความสุขตามมา 

ธรรมชาตขิองใจเป็นอย่างน้ี ใจจะสุขจะอิม่จะพอ ไมไ่ดเ้กดิจากการทาํตามใจเรา ทาํตาม

ความอยากของเรา ไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ไมท่าํใหเ้รามคีวามสุข ความอิม่ ความ

พอ ความภูมใิจ แต่กลบัสรา้งความอยาก ความตอ้งการ ใหม้มีากยิง่ขึ้นไป ไมม่คีวาม

ภูมใิจในตวัเอง เพราะไมไ่ดท้าํความด ีการใหท้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เป็นการทาํความด ี แต่

การใหท้านช่วยเหลอืตวัเรา ไมไ่ดเ้ป็นการทาํความดแีต่อย่างใด น่ีคอืประโยชนสุ์ขทีเ่กดิ

จากเงนิกอ้นหน่ึง จะเอามาทาํบญุก็ได ้ เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไปดูภาพยนตร ์ ไปเทีย่ว
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ตามสถานเริงรมยต่์างๆก็ได ้ ก็เป็นเพยีงความสนุกเพลดิเพลนิ ในขณะทีไ่ดส้มัผสัเท่านัน้ 

พอผ่านไป ก็เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วใจ ไมอ่ิม่ ไมม่พีอ  

เราจะเหน็ไดท้นัทวีา่สภาพจติใจของเราจะดขีึ้นเรื่อยๆ ถา้มคีวามโลภโมโทสนันอ้ยลงไป 

เบาบางลงไป ถา้ปลอ่ยใหใ้จทาํไปตามความโลภโมโทสนั ตามความอยาก ก็จะทาํใหใ้จ

ตอ้งทาํงานเพิม่มากขึ้น ตอ้งคดิตามความอยากมากขึ้น ก็จะทาํใหห้วิกระหายมากขึ้น ทาํ

ใหใ้จสงบนอ้ยลงไป เพราะความอิม่ ความพอ ความสุข อยู่ทีค่วามสงบเป็นหลกั ถา้ไมม่ี

ความสงบแลว้ จะหาความสุขไมไ่ด ้การกระทาํทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหพ้วกเราทาํกนั 

จงึสวนกบัความรูส้กึภายในใจของเรา เพราะใจถูกอาํนาจของความโลภโกรธหลงครอบงาํ

อยู่ คอยผลกัดนัใหไ้ปหาความสุขจากสิง่ต่างๆ ซึง่เป็นการเดนิผดิทาง เป็นการหลงทาง 

เพราะสิง่ต่างๆภายนอก ไมส่ามารถใหค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงกบัใจได ้ พวกเราก็หากนัมามาก

แลว้ ต ัง้แต่เกดิมาก็หากนัแทบจะทกุวนัเลย พอตื่นขึ้นมาความโลภความอยากก็แสดงตวั

ออกมา แมแ้ต่เดก็ตวัเลก็ๆ พอไมไ่ดอ้ะไรก็จะหงดุหงดิ รอ้งห่มรอ้งไห ้ตอ้งหาสิง่นัน้สิง่น้ี

มาให ้ถา้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เช่นอาหารนํา้ดืม่อากาศหายใจ ก็ไมถ่อืเป็นความโลภความอยาก 

เพราะเป็นความจาํเป็น แต่กต็อ้งระมดัระวงั เพราะความโลภความอยาก มกัจะแฝงตวั

มากบัความจาํเป็น เช่นรบัประทานมากเกนิไป น่ีก็แสดงวา่ถูกความโลภความอยาก

แทรกแซงแลว้ จงึตอ้งรบัประทานอาหารพอประมาณ ไมน่อ้ยจนเกนิไป ไมม่าก

จนเกนิไป เพือ่ดูแลรกัษาร่างกาย ใหอ้ยู่ไดอ้ย่างสุข อย่างสบาย ไมห่วิไมก่ระหาย ไมเ่จ็บ

ไขไ้ดป่้วย เวลาหาสิง่ทีจ่าํเป็น เช่นปจัจยั ๔ ก็ตอ้งใชห้ลกัมกันอ้ยสนัโดษ พอประมาณ 

มกันอ้ยก็คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็น ถา้ความจาํเป็นอยู่ทีเ่สื้อผา้ ๒-๓ ชดุ ก็ไมใ่หม้ากไปกวา่นัน้ 

ถา้ความจาํเป็นอยู่ที ่ ๕-๖ ชดุ ก็เอาเท่านัน้ การรบัประทานอาหารก็เช่นเดยีวกนั 

รบัประทานเพือ่อยู่ ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่รบัประทาน ถา้อยู่เพือ่รบัประทานแลว้ รบัประทานวนัละ 

๔-๕ ครัง้ ก็ยงัไมพ่อ แต่ถา้รบัประทานเพือ่อยู่แลว้ รบัประทานเพยีงวนัละครัง้ก็อยู่ได ้ 

แต่กเิลสจะตอ้งสรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเราอย่างแน่นอน จงึตอ้งมคีวามหนกัแน่น 

ต่อสูก้บัความอยากดว้ยเหตดุว้ยผล ถา้รบัประทานวนัละครัง้เดยีว เวลาเกดิกเิลส

อยากจะรบัประทานอกี ก็ตอ้งสอนใจวา่ ไมจ่าํเป็น ไมต่าย คนทีอ่ดอาหารเป็นวนัๆยงัไม่
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ตายเลย เราไดร้บัประทานอาหารเต็มทีแ่ลว้ ไมต่อ้งกลวัตาย ไมต่ายอย่างแน่นอน เพราะ

เป็นเหมอืนกบัการเตมินํา้มนัรถ เตมิทเีดยีวใหเ้ต็มถงัไปเลย จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาหยุด

เตมิอยู่เรื่อยๆ ทอ้งของเราก็เป็นเหมอืนกบัถงันํา้มนัรถ กนิใหเ้ต็มทอ้งไปเลย ครัง้เดยีว

จบ รบัรองไดว้า่ไมต่าย จะมคีวามสุข เพราะไมต่อ้งวุน่วายหากนิอยู่เรื่อยๆ ไมต่กเป็น

ทาสของความอยาก พอความอยากส ัง่วา่อยากจะกนิสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะไมส่ามารถส ัง่ไดอ้กี

ต่อไป เพราะมธีรรมะของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหรู้จ้กัประมาณ ใหร้บัประทานเท่าทีจ่าํเป็น 

เราก็จะเป็นผูช้นะความอยากทางดา้นอาหารไป ปญัหาเรื่องสุขภาพก็จะไมม่ตีามมา เรื่อง

นํา้หนกัเกนิก็จะไมม่ ี ไมต่อ้งไปออกกาํลงักายใหเ้หน่ือยยากไปเปลา่ๆ เหตทุีต่อ้งไปออก

กาํลงักายส่วนหน่ึงก็เพือ่รีดไขมนั รีดอาหารทีร่บัประทานมากไป ซึง่เป็นเรื่องโงเ่ขลาเบา

ปญัญา เพราะไมไ่ดแ้กท้ีต่น้เหต ุ เป็นการแกท้ีป่ลายเหต ุ ควรแกท้ีต่น้เหต ุ ก็คอื ไมค่วร

รบัประทานอาหารมากจนเกนิไป ตอ้งใชธ้รรมะเขา้มาปราบตณัหาความอยาก คอืเหตผุล 

ถา้มหีลกัมเีกณฑ ์ มเีหตมุผีลแลว้ กิเลสจะครอบงาํใจไมไ่ด ้ เพราะเหตผุลหรือความจริง 

จะชนะกเิลส พระพทุธเจา้ชนะกเิลสความโลภโกรธหลงไดเ้พราะเหตผุล คอืปญัญา คอื

หลกัความจริง ความจรงิของร่างกายก็คอื รบัประทานอาหารวนัละครัง้หน่ึง ก็อยู่ไดแ้ลว้ 

ทีอ่ยู่ไมไ่ดก้นั ก็เพราะกเิลสคอยเหยยีบยํา่รุมเรา้จติใจ ใหท้กุขท์รมาน แต่กายไมรู่ส้กึ

อะไร เพราะกายไมม่คีวามรูส้กึ ความรูส้กึท ัง้หมดอยู่ทีใ่จ  

การต่อสูก้บักเิลสก็ตอ้งทกุขย์ากลาํบากเป็นธรรมดา เหมอืนกบัการต่อสูก้บัศตัรูขา้ศึก ถา้

ปราบศตัรูขา้ศึกจนราบคาบหมดไปแลว้ เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมม่อีะไรมา

เหยยีบยํา่ทาํลายจติใจไดอ้กีต่อไป เราจงึตอ้งมคีวามเขม้แขง็อดทนแน่วแน่ ต่อการ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหม้องไปทีพ่ระพทุธเจา้ทกุครัง้ เวลาต่อสู ้

กบักเิลสแลว้เกดิความทอ้แท ้ ดูวา่พระพทุธเจา้ทกุขท์รมานยากลาํบากขนาดไหน กวา่จะ

ชนะกเิลสได ้ กวา่จะเป็นพระพทุธเจา้ได ้ เลอืดตาแทบกระเดน็ ไดย้นิวา่เคยอดพระ

กระยาหารถงึ ๔๙ วนัดว้ยกนั คิดดูก็แลว้กนั ๔๙ วนั ยาวขนาดไหน พวกเราเพยีงอด

แค่ ๒๔ ช ัว้โมงเท่านัน้ จะเป็นจะตายใหไ้ดแ้ลว้ น่ีแหละคอืเรื่องของการเอาชนะกเิลส 

เรื่องของการสรา้งความสุขใหก้บัเรา มนัไม่ไดม้าอย่างงา่ยๆ ไมไ่ดม้าจากการรบัประทาน

อาหารมากๆ นอนมากๆ ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะจะนาํ
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ความทกุขเ์ขา้มาบบีค ัน้ใจมากยิง่ขึ้นไป จะบบีบงัคบัใหไ้ปหาเงนิหาทอง มาใชก้บัสิง่ต่างๆ

ทีอ่ยากได ้ เมือ่ไดม้าแลว้ก็ดใีจเพยีงแค่ ๑-๒ วนั แลว้ก็อยากจะไดใ้หม ่ วงจรอบุาทวก์็

เกดิขึ้นใหม ่ ตอ้งไปหาเงนิหาทองใหม ่ แลว้ก็ตอ้งไปซื้อไปใชเ้งนิใชท้องใหม ่ วนเวยีนอยู่

อย่างน้ีมาอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เป็นเวลาอนัยาวนานแลว้ ต ัง้แต่เกดิมาก็ทาํอย่างน้ีอยู่

เรื่อยๆ เราไม่เบือ่บา้งหรือ ไมอ่ยากจะทาํอยา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทาํบา้งหรือ คอืต่อสูก้บัความ

อยากในสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นท ัง้หลาย อะไรทีไ่มจ่าํเป็นแลว้ไมเ่อาเลย เอาเพยีงสิง่ทีจ่าํเป็น

เท่านัน้ เช่นอากาศหายใจ จาํเป็นก็หายใจเขา้มา นํา้จาํเป็นตอ้งดืม่ก็ดืม่ แต่ไมต่อ้งไปดืม่

นํา้ทีม่สีมีรีสผสม เพราะไมจ่าํเป็น เป็นเรื่องของกเิลส เรื่องของกามตณัหา ความอยากใน

รูปเสยีงกลิน่รส ทีไ่มไ่ดเ้สริมสรา้งพฒันาจติใจหรือร่างกายแต่อย่างใด มแีต่จะฉุดลากให ้

ไปสู่ความหายนะ  

ถา้รบัประทานของหวานๆมากๆ ต่อไปเบาหวานก็จะรบัประทานเรา แลว้ก็จะรบัประทาน

ของหวานไมไ่ดอ้กีต่อไป ก็จะตอ้งทกุขท์รมานอยู่ด ี แต่ถา้รูจ้กัประมาณ รบัประทาน

พอสมควร จะรบัประทานไปไดจ้นถงึวนัตาย ไมต่อ้งไปหยุดตอนทีเ่กดิโรคเบาหวาน เมือ่

ถงึตอนนัน้จะทกุขท์รมานยิง่กวา่ตอนน้ี ตอนน้ีเราทาํดว้ยความตัง้ใจ ทาํดว้ยความพอใจ 

ทาํดว้ยเหตดุว้ยผล ฝึกไปไมก่ี่วนั ก็สามารถลดปริมาณการรบัประทานนํา้ตาลไดแ้ลว้ ถา้

รบัประทานอาหารวนัละมื้อเดยีว ยิง่ควบคุมไดง้า่ยใหญ่ พอรบัประทานเสร็จแลว้ ก็จะไม่

ดืม่ไมร่บัประทานของหวานอกี จนกวา่จะถงึวนัพรุ่งน้ี ถา้ทาํอย่างน้ีได ้ เราจะอยู่อย่างสุข

อย่างสบาย ไมวุ่น่วายกบัการรบัประทานอาหารถงึวนัละ ๓ มื้อ บวกกบัอาหารวา่ง

ระหวา่งมื้ออกี ไมไ่ดเ้กดิประโยชนอ์ะไรเลย เสยีเวลาเปลา่ๆ เสยีชาตเิกดิ เพราะมนุษย์

เกดิมาเพือ่สรา้งบญุสรา้งกศุล พฒันาจติใจใหพ้น้จากความทกุข ์ ใหห้ลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีคอืภารกจิของมนุษย ์ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาส ัง่สอน พวกเราจะไมรู่ ้

ภารกจิทีแ่ทจ้รงิ แต่เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนแลว้ ก็จะรูว้า่การไดเ้กดิเป็นมนุษย์

น้ี เป็นสิง่ทีเ่ลศิประเสริฐและยากยิง่ เป็นภพเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะสามารถยกจติใจ ใหสู้งขึ้น

ไปเรื่อยๆ จนหลดุพน้จากความทกุข ์ เขา้สู่พระนิพพานได ้ มมีนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะทาํได ้

นอกนัน้แลว้ไมม่ทีางทีจ่ะทาํไดเ้ลย เราจงึไมค่วรปลอ่ยของทีด่ทีีว่เิศษไปกบัสิง่ทีไ่รส้าระ

ท ัง้หลาย เช่นไดเ้งนิไดท้องมาแลว้ แทนทีจ่ะเอามาสรา้งบา้น ซื้ออาหาร เอาเก็บไวดู้แล
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ชวีติจติใจ ในยามเจ็บไขไ้ดป่้วยตกทกุขไ์ดย้าก กลบัเอาไปโยนทิ้งนํา้เสยี ไม่เกิด

ประโยชนอ์ะไร  

ควรเหน็คุณค่าของการทีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ควรใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ไดท้าํเป็นตวัอย่างไว ้ ท่านทุ่มเทชวีติจติใจกบัการ

พฒันาจติใจ ใหห้ลดุพน้จากความทกุขอ์ย่างเดยีวเท่านัน้ ไมไ่ดท้าํอะไรอย่างอืน่เลย 

ภารกจิการงานต่างๆทีเ่คยทาํไว ้ก็เลกิทาํหมดเลย สละหมด ออกบวช เคยเป็นกษตัริย ์ก็

ออกบวช เคยเป็นนายกรฐัมนตรี ก็ออกบวช เคยเป็นผูจ้ดัการธนาคาร ก็ออกบวช เคย

เป็นสามหีรือภรรยา ก็ออกบวช เพราะสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เป็นของปลอมท ัง้นัน้ ไมม่ี

ประโยชนก์บัจติใจเลย ตายไปก็เอาไปไมไ่ดเ้ลยแมแ้ต่ชิ้นเดยีว แมแ้ต่สงัขารร่างกายก็เอา

ไปไมไ่ด ้ ตอ้งทิ้งใหเ้ขาเผา เอาไปฝงัดนิ จะมาหลงกบัสิง่เหลา่น้ีทาํไม ทาํไมไมดู่

พระพทุธเจา้ ดูพระอรหนัตท์ ัง้หลายเป็นตวัอย่าง วา่ท่านทาํอย่างไร ทา่นไดอ้ะไรหลงัจาก

ทีไ่ดท้าํแลว้ ก็ไดป้รมงัสขุงัคอืบรมสุขนัน่เอง จติใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัต์

ท ัง้หลาย ไมม่คีวามทกุขแ์มแ้ต่นอ้ยนิดอยู่ในใจเลย ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัใครก็ตาม ไม่

วา่ใครจะเป็นใครจะตาย หรือตวัท่านเองจะเป็นจะตาย จะเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ไมม่ปีญัหา

อะไรท ัง้สิ้น เพราะใจไมไ่ดไ้ปมอีะไรกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีแลว้ ไดป้ลอ่ยวางหมดแลว้ ไม่

ยดึไมต่ดิ ไมไ่ดถ้อืวา่เป็นของเรา เป็นตวัเรา ถา้พวกเราทาํอย่างน้ีได ้ ก็จะไมม่คีวามทกุข ์

เลย เหตทุีพ่วกเราทกุขก์นัอยู่ทกุวนัน้ี เพราะยงัยดึตดิกนัอยู่ ยงัถอืวา่สิง่นัน้เป็นของเรา 

สิง่น้ีเป็นตวัเราอยู่ ถา้สิง่ไหนไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา จะไมเ่ดอืดรอ้นเลย มคีนในโลกน้ี

มากมายก่ายกอง เป็นพนัลา้น เขาจะเป็นอย่างไร เราไมเ่ดอืดรอ้นเลย แต่มาเดอืดรอ้น

กบัร่างกายทีอ่ยู่กบัเราน้ี  

ทาํไมไมม่องวา่ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา เป็นเหมอืนๆกบัของคนอืน่ มอีาการ ๓๒ 

เหมอืนกนั ตายไปก็กลายเป็นดนิ กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ก็มอียู่เท่านัน้ แลว้ยงัมาหลงยดึ

ตดิวา่เป็นเรา เป็นของเราไดอ้ย่างไร ถา้เหน็แลว้จะปลอ่ยวางได ้จะไมม่คีวามทกุขอ์กีเลย 

การปลอ่ยวางจะตอ้งยากเป็นธรรมดา เพราะเป็นการต่อสู ้ อปุาทานความยดึม ัน่จะ

เหนียวยิง่กวา่กาวตราชา้ง เวลาจะดงึงดัออกจากสิง่ทีต่ดิอยู่ จะยากมาก ตอ้งใชก้าํลงัมาก 
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แต่ไมเ่หลอืวสิยั เพราะพระพทุธเจา้ไดท้าํมาแลว้ ทรงต่อสูก้บัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่

อย่างมาก ถงึกบัอดขา้ว ๔๙ วนั พวกเราลองต่อสูด้ว้ยการกนิขา้ววนัละมื้อดูวา่เป็น

อย่างไร ไมต่อ้งทาํทกุวนัก็ได ้ ตอนตน้ทาํเพยีงวนัเดยีวก่อน ทาํอาทติยล์ะวนัเท่านัน้เอง 

เช่นวนัพระท่านก็สอนใหถ้อืศีล ๘ ละเวน้จากการรบัประทานอาหาร หลงัจากเทีย่งวนัไป

แลว้ ลองรบัประทานเพยีงมื้อเดยีวดู จะเหน็ผล ในเบื้องตน้จะตอ้งทกุขท์รมานธรรมดา 

เพราะกเิลสไมย่อมอยู่เฉยๆ จะคดิถงึอาหารอยู่เรื่อยๆ คดิแลว้ก็นํา้ลายไหล คดิแลว้ก็หวิ 

ตอ้งดบัมนั อย่าไปปลอ่ยใหม้นัคดิ ท่านจงึสอนใหส้วดมนต ์ใหบ้ริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ 

เรียกวา่สมถภาวนา อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิไปตามอาํนาจของกเิลส ถา้ปลอ่ยจะคดิถงึอาหาร

ทนัท ีอาหารรอ้ยแปดพนัเกา้ชนิด จะมาโผลอ่ยู่ทีใ่นใจของเรา ไอน้ ัน่ก็อร่อย ไอน้ี้ก็อร่อย 

ถา้คดิอยู่เรื่อยๆแลว้ ไมน่านตบะก็แตก ศีลก็ขาด ตอ้งไปกนิจนได ้ 

ถา้จะใชอ้บุายของปญัญาระงบั ดว้ยวิปสัสนาภาวนา ทา่นก็สอนใหพ้จิารณาดูสภาพของ

อาหาร ทีไ่มส่วยงาม ทีเ่ป็นปฏกูิล เช่นเวลาทีอ่าหารเขา้ไปอยู่ในปาก ผสมกบันํา้ลาย แลว้

ถูกเคี้ยวถูกบด ดูซวิา่เป็นอย่างไร ถา้มองไมเ่หน็ก็คายออกมาดู ดูซวิา่จะตกัเขา้ไปใหมไ่ด ้

หรือไม ่ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมห่วิไมอ่ยาก กนิไม่ลงขึ้นมาทนัทเีลย น่ีคือวธิี

แกก้เิลสความหวิ ทีไ่มรู่จ้กัขอบเขต ไมรู่จ้กัอิม่พอ แกด้ว้ย ๒ วธิีคอืสมถภาวนาหรือ

วปิสัสนาภาวนา ถา้ยงัไมม่คีวามกลา้หาญ ทีจ่ะนึกถงึความเป็นปฏกูิลของอาหาร ก็

บริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ ทาํท ัง้วนัเลย อย่าไปคดิถงึอาหาร พอคดิถงึอาหารปับ๊ ก็ตอ้ง

เรียกพทุโธมาเลย พทุโธๆไปเรื่อยๆ หรือจะสวดมนตก์็ได ้ สวดมนตไ์ปเรื่อยๆ เวลา

คดิถงึอาหาร เวลาอยากจะกนิอาหาร ตอ้งสวดมนตไ์ปเรื่อย อย่าไปคดิเรื่องอาหาร ไมใ่ช่

สวดไปคดิไปดว้ย ก็จะไมห่าย ตอ้งสวดอย่างเดยีว อย่าใหค้ดิถงึเรื่องอาหารเลย ถา้ทาํ

อย่างน้ีไดแ้ลว้ ไมช่า้ก็เร็วความหวิก็จะหายไป เวลาทีจ่ติสงบลง ก็จะเกดิความอิม่ใจ

ขึ้นมา จะเหน็วา่ความหวิทีแ่ทจ้ริง ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ทีใ่จ อยู่ทีก่เิลส ทีไ่ปคดิถงึ

อาหารต่างๆ พอทาํใจใหส้งบ ไมค่ดิถงึเรื่องอาหารเลย ความหวิก็หายไป ส่วนความหวิ

ของร่างกาย ก็เป็นเพยีงความรูส้กึทอ้งวา่งๆเท่านัน้เอง แต่จะไมท่กุขท์รมาน เหมอืนที่

เกดิจากความคดิปรุงของกเิลส ทีท่กุขท์รมานมาก แมแ้ต่รบัประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ  

ถา้คดิถงึอาหาร คดิถงึขนมขึ้นมา ก็ยงัอยากจะรบัประทานอกี ท ัง้ๆทีท่อ้งก็แน่นอยู่แลว้ 
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จงึหยุดรบัประทานไมไ่ด ้นํา้หนกัจงึเกนิ เพราะเมือ่ทอ้งเริ่มแน่นแลว้ แทนทีจ่ะหยุด กลบั

ไมห่ยุด หยุดไมไ่ด ้ ไม่มเีบรก ถา้เป็นรถก็ตอ้งวิง่ฝ่าไฟแดง ไปชนกบัรถคนัอืน่ ถา้กนิ

อาหารก็ตอ้งกนิจนอว้น แลว้ก็มปีญัหาทางดา้นสุขภาพตามมา เพราะไมร่บัประทาน

อาหารพอประมาณนัน่เอง  

เวลาจะทาํอะไร เราตอ้งระมดัระวงั อย่าใหก้เิลสแทรกเขา้มา อย่าใหค้วามอยากแทรกเขา้

มา ตอ้งใชเ้หตใุชผ้ลเสมอ เวลาอยากจะไดอ้ะไร ตอ้งถามวา่ จาํเป็นไหม ถา้ไมม่สีิง่ที่

อยากได ้ยงัอยู่ไดห้รือเปลา่ หรือจะตอ้งตายไป ถา้ตอ้งตายกจ็าํเป็น ก็ตอ้งไปหามา เช่น

นํา้ดืม่ จาํเป็นไหม ถา้ไมด่ืม่นํา้ไปไมก่ี่วนัก็ตอ้งตาย ก็จาํเป็น ตอ้งมนีํา้ไวด้ืม่ แต่อยากจะ

ไดโ้ทรศพัทม์อืถอืมาสกัเครื่องหน่ึง อย่างน้ีจาํเป็นไหม ไมม่โีทรศพัทม์อืถอืแลว้จะตาย

หรือไม ่ หรืออยากจะไดเ้ครื่องใหม ่ เครื่องเก่าใชไ้มไ่ดห้รืออย่างไร พอเหน็โฆษณาเครื่อง

ใหม่ๆ ออกมา ก็อยากจะไดอ้กีแลว้ พอไดม้าแลว้ ไมน่านก็มเีครื่องใหมอ่อกมาอกี อย่าง

น้ีเมือ่ไหร่จะไดพ้บกบัความสงบสุข เมือ่ยงัตอ้งดิ้นรนขวนขวายตะเกยีกตะกาย หาเงนิหา

ทอง ต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆ เราไมค่ดิกนับา้งเลยหรือวา่ อยู่เฉยๆน่ีมนัแสนจะสุข แสน

จะสบาย ทาํไมไมอ่ยู่กนั ก็เพราะสูค้วามอยากไมไ่ด ้สูก้เิลสความโลภไมไ่ด ้เพราะไมเ่คย

ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึปลอ่ยใหไ้หลไปตามความโลภ ตาม

ความอยาก แต่พวกเราโชคดทีีไ่ดม้าเจอคาํสอนแลว้ ไดย้นิไดฟ้งัแลว้วา่ กิเลสตณัหาเป็น

พษิเป็นภยักบัชวีติจติใจของเรา ไมค่วรปลอ่ยใหม้อีาํนาจอยู่เหนือใจเราได ้ ตอ้งเอา

ธรรมะของพระพทุธเจา้มาต่อสู ้ ใชเ้หตใุชผ้ล ใชก้ารปฏบิตัธิรรม การภาวนา นัง่สมาธ ิ

เจริญปญัญา  

ถา้ไดท้าํแลว้ รบัรองไดว้า่ ไมว่า่จะเป็นกเิลสชนิดไหน ตณัหาแบบไหน จะไมส่ามารถ

ครอบงาํจติใจไดอ้กีต่อไป เมือ่ไมม่กีเิลสตณัหาแลว้ จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไมม่ใีคร

มาส ัง่มาใช ้ เราอยากจะเป็นคนรบัใชห้รือ ไมม่ใีครอยากจะรบัใชใ้คร อยากจะเป็นอสิระ

กนัท ัง้นัน้ แต่ในขณะน้ีเราไมไ่ดเ้ป็นอสิระ เรามกีเิลสตณัหาเป็นเจา้นายของเรา ไม่

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ ท่านเป็นอสิระแลว้ หลดุพน้จากอาํนาจของกเิลส

ตณัหาแลว้ จงึมาส ัง่สอนพวกเรา ใหก้าํจดักเิลสตณัหา ดว้ยการทาํความด ีละบาป ชาํระ



48 
 

จติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภโกรธหลงน้ีเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราอยู่อย่างร่มเยน็

เป็นสุข เป็นคนดคีนเจริญทีแ่ทจ้รงิ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ทีเ่รากราบ

ไหวบู้ชากนั เพราะท่านไดท้าํในสิง่ทีท่่านสอนแลว้ พวกเราอยากจะดอียากจะเจรญิ

เหมอืนท่าน ก็ตอ้งทาํตามคาํสอนของท่าน ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละบาปท ัง้ปวง

เสยี ทาํจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ดว้ยการกาํจดัความโลภโกรธหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติ

จากใจ เพือ่ความเป็นอสิระความสุขความเจริญ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๓๐ 

อธิษฐาน 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ไมว่า่เราจะทาํอะไร ทีจ่ะสาํเร็จเป็นผลขึ้นมาได ้ ในเบื้องตน้ตอ้งมคีวามตัง้ใจก่อน ใจตอ้ง

คดิขึ้นมาก่อน เช่นคดิวา่พรุ่งน้ีเป็นวนัอาทติย ์ ไมต่อ้งไปทาํงาน มเีวลาวา่ง จะไปวดัไป

ทาํบญุ ถา้ไมไ่ดต้ ัง้ใจก็จะไมไ่ดม้า พอตื่นขึ้นมาก็ยงัอยากจะนอนต่อ เพราะเหน็วา่เป็นวนั

อาทติย ์ ไมต่อ้งไปทาํงาน ไมรู่จ้ะไปไหนด ี ก็เลยนอนต่อ ป่านน้ีก็อาจจะยงัไมต่ื่น ความ

ตัง้ใจทางภาษาพระเรียกวา่อธิษฐาน ทีพ่วกเราเขา้ใจกนัเป็นการวงิวอนขอจากสิง่

ศกัดิ์สทิธิ์ เช่นอยากจะรวยก็จดุธูปเทยีน กราบพระ แลว้ก็อธิษฐาน ขอใหร้ํา่รวย ใหไ้ด ้

สิง่นัน้สิง่น้ีมา ซึง่ไมใ่ช่เป็นความหมายในทางศาสนา อธิษฐานเป็นหน่ึงใน ๑๐ บารมทีี่

ตอ้งบาํเพญ็ ถา้อยากจะเจริญกา้วหนา้ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ตอ้งมอีธิษฐาน

บารม ีมคีวามตัง้ใจทาํในสิง่ทีอ่ยากได ้ทีไ่มไ่ดล้อยมาตามความอยาก เพราะสิง่ทีอ่ยากได ้

เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํเท่านัน้ เช่นอยากจะรํา่รวย ถา้นัง่จดุธูปเทยีนอธิษฐานขอให ้

รวยไปจนวนัตาย ก็ไมม่ทีางรวยได ้ เพราะคนจะรวยได ้ ตอ้งทาํมาหากนิ มรีายไดเ้ขา้มา 

รูจ้กัเก็บ รูจ้กัใช ้ ใชใ้นสิง่ทีม่ปีระโยชน ์ ใชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็น ใชล้งทนุขยายกจิการ ถา้

อยากจะรวย ก็ตอ้งต ัง้ใจ ต ัง้หนา้ต ัง้ตาทาํมาหากนิเก็บเงนิเก็บทอง ไดเ้งนิมาก็เอาไป

ขยายกจิการไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดเ้ป็นมหาเศรษฐ ี ถา้ศึกษาดูประวตัขิองเศรษฐี

ท ัง้หลาย เขาก็ทาํอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้ ไมไ่ดอ้ธิษฐานวงิวอนขอใหร้ํา่รวย ใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา 

เพราะพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกน้ี มาจากการกระทาํท ัง้นัน้ ไมไ่ดม้า

จากการขอ ถา้ขอก็จะเป็นเหมอืนขอทาน ทีจ่ะตอ้งขอไปตลอดชวีติ เพราะงอมอืงอเทา้ 

ไมพ่ึง่ตนเอง  

ศาสนาไมไ่ดส้อนใหข้อ แต่สอนใหท้าํ ใหพ้ึ่งตนเอง อตัตา ห ิอตัโน นาโถ ไมว่า่จะอยาก

ไดอ้ะไร เราสามารถทาํใหเ้กดิขึ้นมาได ้ ดว้ยการกระทาํของเรา ทางกายวาจาใจ อยากจะ
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ใหค้นรกั ก็ทาํตวัใหเ้ป็นคนน่ารกั เขาก็รกัเราเอง จะน่ารกักต็อ้งมคีวามซือ่สตัยสุ์จริต ไม่

โกหกหลอกลวง ไมเ่อาทรพัยข์องผูอ้ืน่ไป ถา้ไมไ่ดร้บัอนุญาตก่อน ตอ้งขยนั ใจกวา้ง 

เสยีสละ ไมต่ระหน่ี ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ ถงึแมรู้ปร่างหนา้ตาจะไม่

สวยงาม ก็ไมส่าํคญัอย่างไร เพราะความสวยงามอยู่ทีใ่จ เมือ่ทาํใหป้รากฏแลว้ จะน่ารกั

น่าชื่นชม น่าเคารพนบัถอื น่ากราบไหว ้ เช่นพระพทุธเจา้ ทีท่รงประพฤตปิฏบิตัติน ให ้

เป็นคนด ี ซือ่สตัยสุ์จริต มคีวามรูค้วามสามารถ เสยีสละ ทรงส ัง่สอนโดยไมค่ดิเงนิคดิ

ทองเลย พระองคไ์มไ่ดร้ํา่รวยดว้ยทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง แต่รํา่รวยดว้ยทรพัย์

ภายใน คอืความเมตตากรุณา ใจกวา้ง เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ ไมเ่หน็แก่ตวั จงึน่าเคารพนบัถอื 

น่ากราบไหวบู้ชา ถงึแมจ้ะไมเ่คยเหน็เคยพบท่านมาก่อน แต่กติตศิพัทอ์นัดงีามของทา่น 

ทาํใหเ้ราเคารพนบัถอื ดงันัน้ไมว่า่จะอยากไดอ้ะไร เราตอ้งมคีวามตัง้ใจทาํเหตเุพือ่ใหผ้ล

ปรากฏขึ้นมา บางทา่นเวลาจะถวายอาหาร ก็ยกขึ้นมาจบแลว้ก็อธิษฐานขอใหไ้ปถงึพระ

นิพพาน ความจริงการจะไปถงึพระนิพพานได ้ไมไ่ดเ้กิดจากการทาํบญุใหท้านอย่างเดยีว 

ถา้ทาํบญุใหท้านอย่างเดยีวก็ไมม่ทีางไปถงึพระนิพพานได ้ แต่เป็นส่วนหน่ึงของการ

กระทาํทีจ่ะทาํใหไ้ปถงึได ้ นอกจากทาํบญุใหท้านแลว้ยงัตอ้งรกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม นัง่

สมาธิ เจริญวปิสัสนา ถงึจะไปถงึพระนิพพานได ้ 

การอธิษฐานเป็นเพยีงการแสดงเจตนารมณ์ เป็นการเตอืนตนเองวา่ เกดิมาชาตน้ีิ เกดิมา

เพือ่ปฏบิตัใิหไ้ปถงึพระนิพพาน ถา้มคีวามตัง้ใจอย่างน้ีแลว้ ก็จะไมไ่ปเสยีเวลากบัการ

กระทาํอย่างอืน่ เช่นวนัน้ีเราก็มาวดักนั มาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้

อยู่ไดก้็อยู่เพือ่ปฏบิตัธิรรมต่อ นัง่สมาธิเจริญวปิสัสนา แทนทีจ่ะไปเทีย่วกนั ไป

สนุกสนาน เฮฮากบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี กบัสิง่นัน้สิง่น้ี เราก็จะไมไ่ป เพราะมคีวามตัง้ใจวา่เกดิ

มาในชาตน้ีิ จะตอ้งตามเสดจ็พระพทุธเจา้ใหไ้ด ้ จะตอ้งไปถงึพระนิพพานใหไ้ด ้ เพราะรู ้

วา่ทางทีจ่ะไปสู่พระนิพพาน ถา้ยงัไมอ่ยากจะไปถงึพระนิพพาน แต่อยากจะเป็นคนด ี

เป็นคนน่ารกั มคีวามสุขในปจัจบุนั ตายไปไดข้ึ้นสวรรค ์ ก็ไปทางเดยีวกนั ทางไปพระ

นิพพานก็จะผ่านสวรรคช์ ัน้ต่างๆ ผ่านพรหมโลกก่อน จงึจะถงึพระนิพพาน อยู่ทีก่าร

ปฏบิตั ิ ถา้อยากจะไปแค่สวรรค ์ มคีวามสุขในปจัจบุนั ทาํบญุใหท้านกบัรกัษาศีลก็

พอแลว้ ถา้อยากจะไปไกลกวา่นัน้ มคีวามสุขมากกวา่นัน้ ก็ตอ้งภาวนา ตอ้งปฏบิตัธิรรม 
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นัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ใหเ้หน็วา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไม่ใช่เรา 

ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา เช่นร่างกายของเราเป็นตน้ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย 

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราอยู่เรื่อยๆ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ทกุข ์ เวลาแก่ก็ทกุข ์ เวลาตายก็

ทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา เพราะเวลาตายไปก็ถูกเอาไปเผากลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป 

ตวัเราทีแ่ทจ้ริงก็คอืใจน่ีเอง เราก็ไปต่อ ไปหาร่างกายใหม ่ ไปเกดิใหม ่ถา้ไดท้าํบญุรกัษา

ศีลก็จะไดไ้ปสวรรคต์ามทีป่รารถนา ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมดว้ยก็จะไปถงึพระนิพพานใน

ลาํดบัต่อไป  

การบาํเพญ็อธิษฐานบารม ีจงึสาํคญัมาก ควรต ัง้ใจอยู่เรื่อยๆ ถามตวัเองวา่จะทาํอะไรใน

วนัน้ี จะทาํความดหีรือไม ่ จะทาํคุณทาํประโยชนห์รือทาํสิง่ทีไ่รส้าระ ถา้ไมต่ ัง้ใจก็เป็น

เหมอืนเรือทีไ่มม่หีางเสอื ทีจ่ะไหลไปตามกระแสนํา้ นํา้พดัไปทางไหนก็จะไปทางนัน้ ใจที่

ขาดความตัง้ใจก็จะไหลไปตามอารมณ์ ถา้มอีารมณ์ดกี็จะทาํความด ี ถา้อารมณ์ไมด่กี็จะ

ทาํไมด่ ี ถา้หงดุหงดิใจก็จะไปดืม่เหลา้เสพสุรายาเมา ก็จะไปในทางทีไ่มด่ ี ถา้อารมณ์ดี

เช่นวนัน้ี ก็มาวดักนั จงึเป็นเหมอืนเรือทีไ่ม่มหีางเสอื จะไปซา้ยบา้ง ไปขวาบา้ง คดไปคด

มา ไปไมถ่งึทีส่กัท ีวนเวยีนอยู่ในอ่าง วนเวยีนอยู่ในสงัสารวฏั วฏัแห่งการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ ถา้มคีวามตัง้ใจก็เป็นเหมอืนเรือทีม่หีางเสอื ถา้ต ัง้ใหไ้ปสู่พระนิพพาน ก็จะตรงไป

ทางน้ีทางเดยีว จะไมว่กเวยีนไปทางนัน้ทางน้ีใหเ้สยีเวลา เพราะไมว่า่จะแวะไปตรงไหนก็

มแีต่ความทกุขท์ ัง้นัน้ มแีต่ความวุน่วายใจ ความไมส่บายใจ ต่อใหไ้ดม้าตามความอยาก 

ก็จะดใีจในเบื้องตน้เท่านัน้ หลงัจากนัน้ก็จะมคีวามกงัวล ความห่วงใย ความวุน่วายกบั

สิง่ทีไ่ดม้า เพราะเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มนัไมไ่ดเ้ป็นเหมอืนเดมิไปตลอด ไมรู่ว้า่จะ

จากไปเมือ่ไร ไมรู่จ้ะเสยีเมือ่ไร เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ ไดอ้ะไร

มาใหม่ๆ ก็ด ี แต่ต่อไปก็เก่า แก่เจ็บตาย เราจงึควรต ัง้เป้าไปทีพ่ระนิพพาน เพราะทีพ่ระ

นิพพานไมม่แีก่ ไมม่เีจ็บ ไมม่ตีาย ไมม่ทีกุข ์ ไมม่คีวามวุน่วาย ไมม่คีวามกงัวล มแีต่

ความสุขทีเ่รียกวา่ นิพพานัง ปรมงัสขุงั พระนิพพานเป็นความสุขทีป่ระเสริฐเลศิโลก

ทีสุ่ด ไมม่คีวามสุขใดในโลกน้ี ทีจ่ะเท่ากบัความสุขของพระนิพพาน ความสุขที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัสาวกท ัง้หลาย ไดเ้สพไดส้มัผสัไดม้าครอบครองแลว้ จงึ

นาํมาแบ่งใหก้บัพวกเรา มาสอนใหพ้วกเรารูว้ธิี ทีจ่ะนาํพาเราไปสู่ความสุขทีป่ระเสริฐน้ี  
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พวกเราทกุคนทีเ่กดิเป็นมนุษยน้ี์ มคีวามสามารถปฏบิตัไิดท้กุคน อยู่ทีว่า่จะรูห้รือไม ่

ส่วนใหญ่จะไมรู่ก้นั วา่เกดิมาเพือ่ทาํอะไร จงึทาํไปตามกระแสของอารมณ์ทีม่อียู่ในใจ 

เหน็คนอืน่ทาํอะไรก็ทาํตาม ตอนเดก็ๆก็ไปโรงเรียน พอจบก็ไปทาํงาน พอเหน็เขามี

ครอบครวัก็มตีาม แลว้ก็แก่ตายไป ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจสูงขึ้นเลย ยงัไหลวนเวยีนอยู่กบั

อารมณ์ต่างๆ ตายไปกลบัมาเกดิใหมก่็ทาํอย่างน้ีอกี เคยทาํอย่างน้ีมานบัไมถ่ว้นแลว้ จะ

ทาํต่อไปเรื่อยๆ ถา้ไมต่ ัง้ใจทีจ่ะผลกัดนัตนใหไ้ปสู่พระนิพพาน ตามทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตท์ ัง้หลายไดท้าํกนั เราก็จะไมไ่ดไ้ปถงึจดุนัน้ วนัน้ีเราไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ ฟงั

เรื่องชวีติของเรา เรื่องเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติ ก็คอืการปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ปถงึพระ

นิพพาน ถา้ปฏบิตัติามเราก็จะไดไ้ปถงึพระนิพพานอย่างแน่นอน จะชา้หรือเร็วก็ขึ้นอยู่กบั

ความพากเพยีร ทาํมากหรอืทาํนอ้ย ถา้ขยนัมากทาํมากก็จะไปเร็ว ถา้ขยนันอ้ยทาํนอ้ยก็

จะไปชา้ ในเบื้องตน้ตอ้งต ัง้ใจวา่ เกดิมาชาตน้ีิแลว้ จะตอ้งหยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิให ้

ได ้ เพราะการเกดิในแต่ละภพแต่ละชาตมินัทกุขท์รมาน มเีรื่องวุน่วายต่างๆอยู่

ตลอดเวลา ต ัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัตาย ออกมาจากทอ้งแมก่็รอ้งไหแ้ลว้ ไมไ่ดห้วัเราะ

ออกมา ออกจากทอ้งแมม่าก็รอ้ง แสดงวา่ทกุขแ์ลว้ เวลาอยู่ในทอ้งมนัสบาย พอออกมา

ขา้งนอกก็ตอ้งหายใจ เป็นภาระอย่างหน่ึง เป็นความทกุข ์แลว้ก็มคีวามหวิตามมา หวิขา้ว

หวินํา้ รบัประทานแลว้ก็ตอ้งปวดทอ้ง ปวดปสัสาวะ ก็ทกุขอ์กี ก็รอ้งอกี ถา้หนาวไปก็

รอ้ง รอ้นไปก็รอ้ง มแีต่ความทกุขอ์ยู่รอบตวั ไปจนถงึวนัตายเลย น่ีคอืเรื่องของการเวยีน

วา่ยตายเกดิ มแีต่ความทกุข ์ ความสุขทีม่กี็มเีพยีงเดีย๋วเดยีว มเีพยีงเลก็นอ้ย ไม่

เหมอืนกบัพระนิพพานทีไ่มม่ทีกุขเ์ลย มแีต่ความสงบ ความสบาย ความสุข ปรมงัสขุงั

เท่านัน้  

เมือ่เรารูแ้ลว้วา่เกดิมาเพือ่ทาํอะไร เราก็ตอ้งต ัง้ใจปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ท่านสอนใหท้าํบญุใหท้าน ใหร้กัษาศีล ใหภ้าวนา ก็ตอ้งถอืเป็นงานหลกัของ

เรา ไมใ่ช่การเป็นอะไรต่างๆ เป็นนายกฯ เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นประธานาธบิด ี เป็น

แลว้ก็เท่านัน้ ก็ยงัมทีกุขเ์ต็มอยู่ในหวัใจ ตอ้งเป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระสาวกของ

พระพทุธเจา้ เมือ่มคีวามตัง้ใจแลว้ สิง่ต่อไปทีต่อ้งมกี็คอืสจัจะความจริงใจ ตัง้ใจแลว้

ตอ้งรกัษาใหไ้ด ้ เหมอืนกบัรกัษาคาํพูด สญัญาอะไรกบัใครไวแ้ลว้ ถา้ไมม่สีจัจะก็จะไม่
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รกัษา เช่นนดักนัวา่จะมาวดักนัวนัน้ีตอนเชา้ พอถงึเวลาก็หายตวัไป แสดงวา่ไมม่สีจัจะ 

หลบหนีไปแลว้ ไมอ่ยากจะมาก็เลยหนีไปทีอ่ืน่ ถา้ไมม่สีจัจะแลว้ ต่อใหม้คีวามตัง้ใจมาก

นอ้ยเพยีงไร ก็จะไมเ่กดิเป็นผลขึ้นมาได ้ จงึตอ้งมสีจัจะ ต ัง้ใจแลว้ตอ้งรกัษาใหไ้ด ้ เช่น

วนัน้ีต ัง้ใจจะมาวดั เมือ่ถงึเวลาก็ตอ้งมา ฝนจะตกแดดจะออกอย่างไร นํา้จะท่วม ถา้ยงั

มาไดก้็ตอ้งมา เจ็บไขไ้ดป่้วยอย่างไรถา้ยงัมาไดก้็ตอ้งมา ยกเวน้ถา้มาไมไ่ดจ้ริงๆ ลกุ

ขึ้นมาไมไ่ด ้ ตอ้งนอนอยู่กบัเตยีง เจ็บไขไ้ดป่้วยถงึขนาดลกุขึ้นไมไ่ด ้ อย่างน้ีเรียกวา่

สุดวสิยั ถา้ไมม่สีจัจะควบคู่ไปกบัอธิษฐานแลว้ จะไมส่ามารถทาํอะไรใหเ้ป็นผล เป็น

ความสาํเร็จขึ้นมาได ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ในขณะทีน่ ัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์ ก่อนทีจ่ะตรสัรู ้ ก็ทรง

ต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ จะนัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์น้ี นัง่บาํเพญ็สมถภาวนาคอืทาํสมาธิ เจริญ

วปิสัสนาภาวนาคอืเจริญปญัญา จนกวา่จติใจจะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ไดบ้รรลุ

ถงึพระนิพพาน ถา้ยงัไมไ่ดผ้ล ก็จะไมล่กุจากทีน่ ัง่น้ีไปเป็นอนัขาด ถงึแมเ้ลอืดในร่างกาย

จะเหอืดแหง้หายไปหมดก็ตาม ไมม่ลีมหายใจเขา้ออกอยู่เลยก็ตาม ก็จะไมล่กุจากทีน่ี่ไป

เป็นอนัขาด ถา้ไมไ่ดพ้ระนิพพานก็ตอ้งตายเท่านัน้  

น่ีคอืสจัจาธิษฐาน ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงต ัง้ไว ้ในวาระสุดทา้ยของการบาํเพญ็เพยีร ในวนั

เพญ็เดอืน ๖ เมือ่ไดต้ ัง้สจัจะแลว้จติก็ไมว่อกแวก ไมส่องจติสองใจ จะนัง่ดหีรือไมน่ ัง่ด ี

จะลกุขึ้นหรือไม ่ จะไปทาํอย่างอืน่ ก็ทาํไมไ่ดแ้ลว้ มหีนา้ทีอ่ย่างเดยีวก็คอืภาวนา ทาํจติ

ใหส้งบ แลว้ก็พจิารณาใหเ้กดิปญัญา ผลจงึปรากฏขึ้นมาในเวลาไมน่านเลย ดงันัน้ไมว่า่

จะทาํอะไรก็ตาม ตอ้งมคีวามแน่วแน่ เมือ่ต ัง้ใจแลว้ตอ้งไมเ่ปลีย่นใจ เมือ่พจิารณาอย่าง

รอบคอบแลว้วา่ สิง่ทีจ่ะทาํเป็นสิง่ทีด่ ีมคุีณมปีระโยชน ์ก็พุ่งไปเลย ทาํไปเลย ใครจะมา

ทกัมาทว้ง มาขอรอ้งอย่างไร ก็ไมส่นใจไมเ่ช่นนัน้จะไมส่ามารถทาํอะไรไดเ้ลย พอจะทาํ

อะไรก็มเีหตนุัน้เหตน้ีุมาอา้งอยู่เรื่อย เช่นวนัน้ีถา้ไมม่สีจัจะ ตื่นขึ้นมาแลว้ยงัรูส้กึงว่งนอน 

ยงัอยากจะนอนต่อ ก็จะนอนต่อไป ก็จะไมม่าวดัตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ ไมไ่ดม้าทาํมาทาํบญุ 

มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม จงึตอ้งมที ัง้ความตัง้ใจและมสีจัจะ มคีวามจริงใจ มคีวามแน่วแน่

ต่อความตัง้ใจ เมือ่มแีลว้สิง่ทีจ่ะตอ้งมใีนลาํดบัต่อไปก็คอืวิริยะความพากเพยีร ความ

ขยนั เมือ่ไดต้ ัง้ใจแลว้ก็ตอ้งทาํ อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง อย่าบอกวา่ไมเ่ป็นไร ตอนน้ีเรายงั

หนุ่มยงัสาวอยู่ ยงัมเีวลาอกีมาก ไวร้อเวลาแก่ใกลต้ายก่อนแลว้ค่อยทาํ เพราะไมรู่ว้า่จะ
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ตายเมือ่ไหร่ อาจจะเป็นวนัน้ีก็ได ้ พรุ่งน้ีก็ได ้ ใครจะไปรูว้า่จะตายกนัเมือ่ไร เกดิมาแลว้

ไมไ่ดแ้ก่ตายกนัทกุคน มคีนตายทกุอาย ุจงึไมค่วรผดัวนัประกนัพรุ่ง เมือ่มเีวลามโีอกาส 

เช่นวนัน้ีมเีวลาวา่ง ก็ตอ้งรีบทาํเลย ผลประโยชนจ์ะไดเ้กดิขึ้นมา เพราะเป็นเหมอืนเงนิที่

เอาไปฝากไวใ้นธนาคาร ฝากไวแ้ลว้ก็ปลอดภยั ถา้ยงัเก็บไวท้ีบ่า้น ไมเ่อาไปฝาก อาจจะ

ถูกขโมยลกัไปก็ได ้กลายเป็นของคนอืน่ไป  

บญุบารมกี็เช่นเดยีวกนั ตอ้งเสริมตอ้งสรา้งอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมร่ีบทาํในวนัน้ี พรุ่งน้ีอาจจะ

ไมม่เีวลาก็ได ้ เมือ่ไม่ไดท้าํชวีติก็จะไมไ่ดร้บัการพฒันาใหด้ขีึ้นใหสู้งขึ้น เกดิมาชาตน้ีิก็จะ

เสยีชาตเิกดิ ไมไ่ดก้าํไร จงึควรต ัง้เป้าไว ้ ใหม้สีจัจะความจรงิใจ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร

ปฏบิตั ิตอ้งมขีนัติความอดทน เพราะเวลาทาํความด ีทาํบญุใหท้าน เสยีสละ เป็นสิง่ทีท่าํ

ยาก ตอ้งต่อสูก้บักเิลส ความเหน็แก่ตวั ความตระหน่ี ความเสยีดายในสิง่ของต่างๆทีม่ ี

อยู่ ตอ้งอดทนทาํไป จะยากลาํบากอย่างไรก็ตอ้งทาํไป ตอ้งตื่นเชา้มาวดัก็ตอ้งตื่น ตอ้ง

นัง่รอถวายอาหารใหเ้สร็จ แลว้ก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็ตอ้งอดทน แต่การอดทนแบบน้ีเป็น

คุณเป็นประโยชนก์บัจติใจ ทาํบญุแลว้จะทาํใหม้คีวามสุข นัง่เฉยๆ รอใหท้กุสิง่ทกุอย่าง

เสร็จเรียบรอ้ย ก็จะทาํใหม้สีมาธ ิ ใจต ัง้ม ัน่ ไมไ่หลไปไหลมา สามารถหยุดใจได ้ หยุด

กายได ้เวลาโกรธเวลาโลภก็จะระงบัได ้ถา้อยู่เฉยๆไม่ได ้เวลาโกรธก็จะตอ้งไปทาํในสิง่ที่

อยากทาํ ถา้อยากไปด่าคนอืน่ก็จะไปด่า ถา้อยากไปทบุทาํรา้ยคนอืน่ก็จะไปทาํ แต่ถา้ฝึก

ใหน้ัง่อยู่เฉยๆ ใหใ้จเยน็ๆ เวลาโกรธก็จะบงัคบัใจได ้ไมใ่หไ้ปทาํอะไร ใหน้ ัง่อยู่เฉยๆ ถา้

ไปพูดไปทาํอะไรเวลาโกรธ ก็จะพูดไมด่ทีาํไมด่ ี ทาํใหเ้ป็นคนไมด่ไีป เป็นคนน่ารงัเกยีจ 

จะตอ้งเสยีใจในภายหลงั น่ีคอืสิง่ทีเ่ราไดจ้ากการมคีวามอดทน ในการทาํความดตีามที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ถา้มบีารมที ัง้ ๔ ประการน้ีคอื ๑. อธิษฐานบารมีความตัง้ใจ 

๒. สจัจบารมีความจริงใจ ๓. วิริยบารมีความพากเพยีร ๔. ขนัติบารมีความอดทน 

รบัรองไดว้า่การดาํเนินตามพระพทุธเจา้จะเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว จะพาใหเ้ราไปถงึ

จดุหมายปลายทางในเวลาอนัไมน่านเลย จงึอย่าประมาทในความสามารถของเรา การที่

ไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์สดงวา่มคีวามสามารถเต็มทีแ่ลว้ สามารถไปถงึพระนิพพานไดแ้ลว้ 

เพยีงแต่ใหเ้ชื่อในพระธรรมคาํสอน มคีวามตัง้ใจ ความจริงใจ ความขยนั ความอดทน

เท่านัน้ แลว้เราจะไดไ้ปถงึจดุหมายปลายทางทีเ่ลศิทีว่เิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระ
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อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไปอย่างแน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๓๑ 

เช่ือในหลกักรรม 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

การมาวดัเพือ่มาทาํบญุ มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการกระทาํทีช่อบ ทีจ่ะ

นาํไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข ความเจริญกา้วหนา้ เพราะพระพทุธเจา้ พระบรมศาสดาได ้

ทรงตรสัสอนไวว้า่ สตัวท์ ัง้หลายมีกรรมเป็นของๆตน จกัทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่ 

จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น กรรมก็คอืการกระทาํทางกาย ทางวาจา ทางใจ ท ัง้ใน

อดตีทีผ่่านมาและในปจัจบุนั เป็นเหตทุีท่าํใหส้ตัวโ์ลกไปเกดิในภพทีสู่งหรือตํา่ เมือ่เกดิ

มาแลว้เราจงึมคีวามแตกต่าง ทางฐานะการเงนิการทอง สตปิญัญาความรูค้วามฉลาด 

รูปร่างหนา้ตา อายุ และสุขภาพ ลว้นเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเราในอดตี ถา้ไม่

เบยีดเบยีน ไมท่าํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ ก็จะไมม่โีรคภยัเบยีดเบยีน มอีายุยนืยาวนาน ถา้

ทาํบญุใหท้าน ก็จะมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม รํา่รวย ไมต่อ้งเก็บขยะไปขาย ทาํงานหนกั

ตรากตราํตลอดเวลา ถา้ไมร่ํา่รวย ก็เพราะไมไ่ดห้วา่นพชืคอืบญุไว ้ถา้หวา่นไวแ้ลว้ เวลา

ออกดอกออกผล ก็จะออกเป็นจาํนวนมาก ทาํใหร้ํา่รวย ทาํใหไ้ดเ้กดิบนกองเงนิกองทอง 

มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ถา้หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะฉลาด มสีตปิญัญา มี

ไหวพริบ สามารถรกัษาตนใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั จากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง 

เหลา่น้ีเป็นเรื่องของกรรมท ัง้นัน้ พระพทุธเจา้จงึสอนชาวพทุธใหเ้ช่ือในหลกักรรม ถา้เชื่อ

ในหลกักรรมก็เท่ากบัเชื่อในพระรตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะ

พระพทุธเจา้ก็เชื่อในหลกักรรม พระธรรมคาํสอนก็สอนเรื่องกรรม พระอริยสงฆส์าวกก็

เชื่อในหลกักรรม ท่านจงึปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ จงึหลดุพน้จากความทกุข ์หลดุพน้จากบว่ง

มาร หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไปได ้ 

ท ัง้หมดน้ีเกดิจากการกระทาํท ัง้นัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีห่อ้ยอะไรไวท้ีค่อ จะเป็นพระก็ด ีเป็นเทพก็

ด ี ไมไ่ดม้ปีระโยชนอ์ะไรกบัเราจริงๆ ถา้ดจีริงแลว้ คนทีห่อ้ยมเีป็นลา้นคน ป่านน้ีก็รวย
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กนัไปหมดแลว้ แต่ก็ยงัเหมอืนเดมิ ก็หอ้ยไปอย่างนัน้เอง หอ้ยดว้ยความหวงั เหน็เขาวา่

ด ี ก็ไมอ่ยากจะตกยุคตกสมยั จะไมไ่ดด้ตีามเขา เพราะไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม ไมศึ่กษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้กนั จงึทาํผดิอยู่เรื่อยๆ จงึไมไ่ดผ้ลทีต่อ้งการ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ จะรวยไดก้็ตอ้งเคยทาํบญุในอดตี ถา้ไมไ่ดท้าํ ชาตน้ีิก็ยงัรวยได ้

ถา้มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ต ัง้หนา้ต ัง้ตาทาํมาหากนิ หาไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ก็เก็บเอาไว ้

ไมเ่อาไปใช ้ เอามาขยายกจิการก่อน มอียู่รา้นหน่ึงก็ขยายเป็นสองรา้น มสีองรา้นก็ขยาย

เป็นสีร่า้น มสีีร่า้นก็ขยายเป็นแปดรา้น ขยายไปเรื่อยๆ ไมน่านก็จะรวยได ้ ยกตวัอย่าง

พวกธนาคารท ัง้หลาย เดีย๋วน้ีมสีาขาเป็นรอ้ยเป็นพนัสาขา แต่เวลาเริ่มตน้ ก็มเีพยีง

ธนาคารเดยีว ไมม่สีาขา ก็ทาํไปเรื่อยๆ เมือ่ไดก้าํไร มลูีกคา้เพิม่ขึ้น ก็เปิดสาขาใหม ่ขยนั

ทาํไปเรื่อยๆ รกัษาชื่อเสยีงไวใ้หด้ ี ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ตรงไปตรงมา ไมโ่กหก

หลอกลวง รบัรองไดว้า่ จะมลูีกคา้มาก เพราะไมผ่ดิหวงั พูดคาํไหนก็เป็นคาํนัน้ ถา้เขา

ถามวา่เขาตอ้งการของในวนัพรุ่งน้ี จะมใีหเ้ขาหรือไม ่ถา้บอกวา่ม ีก็ตอ้งม ีไมใ่ช่บอกวา่ม ี

พอเขามาเอาของก็ไมม่ใีหเ้ขา เขาก็จะเบือ่ ไมอ่ยากคา้ขายกบัเรา คนเราจะรํา่จะรวยได ้

ตอ้งทาํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยสตดิว้ยปญัญา 

ศึกษาดูความตอ้งการของตลาด ถา้ขายในสิง่ทีไ่มม่ใีครตอ้งการ ขายไปจนวนัตายก็จะ

ขายไมอ่อก ตอ้งศึกษาดูความตอ้งการ วา่เขาตอ้งการอะไร ก็ไปหาสิง่ทีเ่ขาตอ้งการมาขาย 

อย่างตอนน้ีพวกทีผ่ลติเหรียญต่างๆ รูว้า่เหรียญกาํลงัขายด ี จงึผลติกนัออกมามาก มี

โรงงานเถือ่นดว้ย ตาํรวจเพิง่จบัมาได ้ 

สิง่ทีเ่ราคดิวา่วเิศษ ความจริงก็เป็นของปลอมท ัง้นัน้ ไปซื้อของปลอมมาหอ้ยคอ ไมไ่ดท้าํ

ใหช้วีติดขีึ้นเลย เป็นเพยีงอปุาทาน หอ้ยพระหอ้ยเหรียญแลว้ จะไดถู้กลอตเตอรี่ แต่คน

ทีไ่มไ่ดห้อ้ย ก็มถีูกกนัเยอะแยะ คนทีห่อ้ยแต่ไมถู่กก็มเียอะแยะเหมอืนกนั ไมไ่ดอ้ยู่ที่

เหรียญทีห่อ้ยคอ จะวา่อยู่ทีโ่ชคหรือบญุทีเ่คยทาํมาในอดตีน่าจะถูกตอ้งกวา่ เมือ่ได ้

ทาํบญุไวม้ากๆ ถงึเวลาทีบ่ญุจะออกดอกออกผล ก็จะหาช่องออกจนได ้ ซื้อลอตเตอรี่

เพยีงใบเดยีวก็ถูกได ้ ถา้ไม่ไดท้าํบญุไว ้ หรือบญุยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะออกดอกออกผล ต่อ

ใหซ้ื้อเป็นรอ้ยใบพนัใบ ก็จะไมถู่กอยู่ด ีจงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อใน

หลกักรรม ใหท้าํดไีว ้ ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ แลว้ผลดี
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ต่างๆก็จะตามมา ผลเสยีผลรา้ยต่างๆ ก็จะอยู่ไกลจากเรา ทกุสิง่ทกุอย่างดชี ัว่เกดิจาก

การกระทาํของเราท ัง้สิ้น อยู่ทีว่า่จะรูห้รือไม ่ จะเชื่อหรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้เชื่อก็จะไม่

ผดิหวงั เชื่อพระพทุธเจา้ เชื่อพระธรรมคาํสอน เชื่อพระอริยสงฆส์าวก จะไมท่าํใหเ้รา

ผดิหวงั เพราะสิง่ต่างๆทีท่า่นสอนเป็นความจริงท ัง้นัน้ ไมม่ขีองปลอมเจอืปนอยู่เลย 

สอนวา่ทาํดไีดด้กี็เป็นอย่างนัน้ ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ก็เป็นอย่างนัน้ พระพทุธเจา้ไมเ่คยสอนใหห้า

เหรียญมาหอ้ยคอ ในสมยัพระพทุธเจา้ ไมม่พีระพทุธรูปไวก้ราบไหวบู้ชา พระพทุธเจา้ไม่

ทรงอนุญาตใหส้รา้งใหห้ลอ่พระพทุธรูป เพราะทรงเหน็วา่ ไมไ่ดเ้ป็นตวัสาํคญั ไมไ่ดท้าํ

ใหเ้ราวเิศษ ทาํใหเ้ราเจริญ ทาํใหเ้รามคีวามสุขได ้ สิง่ทีว่เิศษสิง่ทีเ่จริญก็คอื การปฏบิตัิ

ตามพระธรรมคาํสอน ทาํดลีะบาป กาํจดัความโลภความโกรธความหลงต่างหาก ทีจ่ะทาํ

ใหเ้ราด ีใหเ้ราสุข ใหเ้ราเจริญ  

ทรงตรสัวา่พระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธรูป ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่หรียญทีห่อ้ยคอ แต่

อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ทรงตรสัวา่ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ จะมดีวงตาเหน็ธรรม เมือ่มี

ดวงตาเหน็ธรรมกจ็ะเหน็พระพทุธเจา้ เกดิจากการทาํความด ี เมือ่ทาํความดแีลว้ ก็จะ

ปรากฏผลขึ้นมาในใจ ทรงตรสัวา่ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตกค็ือ

ผูเ้หน็ธรรม จะเหน็ธรรมไดก้็ตอ้งปฏบิตัติามคาํส ัง่สอนของตถาคต ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

ทาํดลีะบาป อย่าไปโลภไปโกรธไปหลง เพราะความโลภความโกรธความหลง จะฉุดลาก

ใหไ้ปทาํบาป ไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี เวลาเราโลภอยากจะไดอ้ะไรมากๆ ถา้ขายของก็อยากจะ

ใหลู้กคา้ซื้อของของเรา ถงึแมจ้ะไมม่ขีอง ก็บอกวา่มไีปก่อน พอเขามารบัของก็ไมม่ใีหเ้ขา 

แต่เอาเงนิไปก่อนแลว้ แลว้ก็อา้งเหตผุลต่างๆ เพราะความโลภทาํใหท้าํในสิง่ทีไ่มด่ ี คอื

พูดปด ทาํบาป ไปเอาเงนิของเขามาก่อน แลว้ก็ไมค่นืเขาดว้ย ท ัง้ๆทีไ่มม่ขีองใหก้บัเขา ก็

อา้งวา่ใชเ้งนิหมดไปแลว้อย่างน้ีเป็นตน้ เมือ่ทาํบาปทาํกรรมไปแลว้ ในปจัจบุนักไ็ม่

เจริญรุ่งเรือง ตายไปกต็อ้งไปสู่ทคุต ิไปสู่อบาย ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นผเีป็นเปรต

บา้ง ไปตกนรกบา้ง น่ีคอืทีไ่ปของผูท้ีท่าํบาปทาํกรรม เพราะความโลภนัน่เอง ถา้ไม่โลภ

ซะอย่าง ก็จะไมต่อ้งทาํบาป จะอยู่อย่างมคีวามสุข เพราะความจาํเป็นของชวีติมไีมม่าก 

มเีพยีงปจัจยั ๔ ก็อยู่ไดแ้ลว้ มเีสื้อผา้สกั ๒-๓ ชดุ มทีีห่ลบแดดหลบฝน ไมต่อ้งเป็น

บา้นราคาเป็นแสนเป็นลา้น ไมม่เีงนิซื้อบา้นก็เช่าอยู่ก็ได ้ เดอืนละพนัสองพนั พอหลบ
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แดดหลบฝนได ้ ไมต่อ้งโลภอยากมบีา้นราคาเป็นแสนเป็นลา้น ไมต่อ้งมเีสื้อผา้ราคา

แพงๆไวส้วมใส่ เพราะเมือ่มคีวามโลภอยากไดแ้ลว้ ก็ตอ้งไปทาํมาหากนิโดยไมสุ่จริต 

ตอ้งโกหกฉอ้โกง  

เมือ่ทาํอย่างน้ีแลว้ จะไมไ่ดด้บิไดด้ ีจะมแีต่ความทกุข ์ความวุน่วายใจ ไมส่บายใจ ต่อให ้

หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็จะไมพ่อเลี้ยงความโลภของเรา ไดอ้ะไรมามากนอ้ย

เพยีงไร ก็ยงัอยากจะไดเ้พิม่มากขึ้นไปอกีเรื่อยๆ ต่อใหม้มีากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัไมรู่จ้กั

อิม่จกัพอ จะตอ้งหามาอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ไมโ่ลภ พอมพีอกนิแลว้ ก็จะไมต่อ้งไปดิ้นรน ไม่

ตอ้งไปโกหก ไปฉอ้โกง ถา้ทาํไมไ่ดก้็บอกไปวา่ทาํไมไ่ด ้ เขาอยากจะใหเ้ราทาํงานชิ้นน้ี ก็

บอกเขาวา่ตอนน้ียงัไมว่า่ง ถา้อาทติยห์นา้พอจะทาํได ้ก็บอกเขาตรงๆไป ถา้เขาชอบฝีมอื

ของเรา เชื่อในคาํพูดของเรา รูว้า่เราพูดจรงิ เขาก็อาจจะรอเราก็ได ้ เราก็ไมเ่สยีลูกคา้ไป 

แต่ถา้ไปหลอกไปโกหกเขาวา่ได ้รบัเงนิเขามา ทาํใหเ้ขาเพยีงนิดหน่อยก่อน เป็นตวัอย่าง

ใหเ้ขาเหน็วา่ไดท้าํแลว้ เสร็จแลว้ก็ไปทาํอย่างอืน่ เขาก็ตอ้งรอไปเรื่อยๆ มาทไีรก็บอกวา่

ยงัไมเ่สร็จ ตดินัน่ตดิน่ีอยู่เรื่อยๆ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ จะมใีครใหง้านเราทาํ ไมม่หีรอก 

เพราะคนเราทกุคนก็ตอ้งการไดส้ิง่ทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ถา้ไมไ่ดท้าํก็จะเบือ่ ตอ้งไปหาคนทีไ่ม่

พูดโกหกหลอกลวง น่ีคอืปญัหาของพวกเรา ส่วนใหญ่เกดิจากความโลภ เกดิจากความ

อยากไดส้ิง่ต่างๆ เพราะหลงนัน่เอง ความโลภเกดิจากความหลง คดิวา่ถา้ไดอ้ะไรมา

มากๆแลว้ จะมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่ ไดม้าแลว้จะไมพ่อ จะตอ้งหามาอยู่เรื่อยๆ จะตอ้ง

วุน่วายดิ้นรนหาสิง่ต่างๆมา ไดม้าแลว้ก็ตอ้งหามาอกีอยู่เรื่อยๆ ตอ้งทาํบาปทาํกรรม หา

ความสุขไมเ่จอ  

จะมคีวามสุขไดก้็จะตอ้งไมโ่ลภ ตอ้งรูว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีใ่หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงกบัเราได ้

เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงเกดิจากใจทีส่งบระงบั จากความโลภโกรธหลงเท่านัน้ ถา้ไมโ่ลภก็

จะไมโ่กรธ เมือ่ไมโ่กรธก็จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหต้ ัง้อยูใ่น

ความมกันอ้ยสนัโดษ คอืใหย้นิดเีท่าทีจ่าํเป็น มคีวามจาํเป็นตอ้งมอีะไร ก็ใหม้เีท่านัน้ก็

พอ เช่นมเีสื้อผา้ ๒ ชดุ ก็อยู่ไดแ้ลว้ สลบักนัใส่ วนัน้ีใส่ชดุน้ี อกีชดุหน่ึงก็เอาไปซกั 

พรุ่งน้ีก็เอาชดุทีซ่กัมาใส่ เอาชดุทีใ่ส่ไปซกั มเีพยีง ๒ ชดุก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมต่อ้งมเีป็นรอ้ยๆ
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ชดุ ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร ม ี๑๐๐ ชดุ ก็ใส่ไดท้ลีะชดุ ไมไ่ดใ้ส่ทลีะ ๑๐๐ ชุดพรอ้มๆกนั 

ใส่ไมไ่ด ้เพราะมร่ีางกายเพยีงร่างกายเดยีว ก็ตอ้งใส่ทลีะชดุ คาํวา่มกันอ้ยก็คอืใหม้เีท่าที่

จาํเป็น อย่าไปมมีากเกนิความจาํเป็น ไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุขมากขึ้น แต่จะเป็นภาระกบัใจ 

จะสรา้งความห่วงความกงัวล สรา้งความอยากใหม้มีากขึ้นไปเรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถา้

มคีวามมกันอ้ยแลว้ ความโลภจะไมส่ามารถมอีาํนาจเหนือใจของเราได ้ เพราะเวลาโลภ

อยากจะไดอ้ะไร ก็จะถามวา่ไมพ่อหรือ เท่าทีม่อียู่น้ีไมพ่อใชห้รือ ไมพ่อกนิหรือ ไมพ่ออยู่

หรือ พวกเรามสีิง่ทีจ่าํเป็นพอเพยีงกนัทกุคนอยู่แลว้ บา้นก็มอียู่ เสื้อผา้ก็มใีส่ อาหารก็มี

รบัประทาน ยาก็มไีวร้กัษาโรค มสีิง่จาํเป็นพอเพยีงอยู่แลว้ แต่ความโลภจะทาํใหรู้ส้กึหวิ

รูส้กึอยาก รูส้กึวา่ไมม่คีวามสุขเลย ถา้อยากจะมคีวามสุขจริงก็อย่าไปทาํตามความโลภ 

เพราะจะยิง่สรา้งความทกุขค์วามหวิความอยากใหเ้พิม่มากขึ้น ถา้อยากจะสรา้งความสุข 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหด้บัความโลภ อย่าไปโลภ ใหใ้ชธ้รรมะคอืความมกันอ้ยปราบ

ความโลภ ถา้มเีพยีงพอกบัความจาํเป็นแลว้ ก็ไมต่อ้งไปหามาอกี เอาเวลามาทาํอย่างอืน่

ดกีวา่  

ถา้มเีงนิเหลอื แทนทีจ่ะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของไมจ่าํเป็น ก็เอามาทาํบญุ มา

ช่วยเหลอืคนอื่น จะทาํใหม้คีวามสุขใจ มคีวามอิม่ใจ ไปเกดิชาตหินา้ก็จะรํา่รวยกวา่ที่

เป็นอยู่ในชาตน้ีิ เป็นสิง่ทีค่วรจะทาํกนั ถา้ไมไ่ดท้าํบญุ ไปเกดิชาตหินา้ก็จะไมม่เีงนิทอง

ตดิตวัไปดว้ย จะตอ้งยากจนลาํบากลาํบน จงึควรเชื่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ทีท่รงสอนใหเ้ชื่อในหลกักรรม ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รง

เหน็เป็นความจริงลว้นๆ แต่เรายงัมองไมเ่หน็กนั เพราะไมม่ตีาทพิยน์ ัน่เอง มแีต่ตาเน้ือ 

เราเหน็เพยีงแต่สิง่ทีป่รากฏอยู่ในขณะน้ี แต่ไมเ่หน็อดตีชาต ิ วา่ไดท้าํบญุทาํกรรมมามาก

นอ้ยเพยีงไร ไมเ่หน็อนาคตทีจ่ะเกดิขึ้นต่อไปวา่ เมือ่ตายไปแลว้ จะไปเป็นอะไร มแีต่

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกเท่านัน้ ทีม่ดีวงตาเหน็ธรรม มตีาทพิย ์ทีจ่ะเหน็วบิาก

กรรมได ้ถา้เราไมเ่ชื่อก็เป็นเหมอืนกบัคนตาบอดทีไ่มเ่ชื่อคนตาด ีคนตาบอดไมเ่ชื่อคนตา

ด ีแลว้จะไปไหนมาไหนไดอ้ย่างไร เพราะมองไมเ่หน็ทาง ไมรู่ว้า่ทศิไหนอยู่ตรงไหน ไมรู่ ้

วา่ทศิเหนือทศิใตท้ศิตะวนัออกทศิตะวนัตกอยู่ดา้นใด ถา้อยากจะไปทศิตะวนัออก แต่

เดนิไปทางทศิเหนือ เดนิไปจนวนัตายก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง เช่นเดยีวกบัพวก



61 
 

เรา ถา้อยากจะรํา่อยากจะรวย อยากจะมคีวามสุข แต่กลบัไปซื้อเหรียญซื้อพระมาหอ้ย

คอ แลว้ก็นัง่งอมอืงอเทา้ รอใหร้ํา่ใหร้วย รอไปจนวนัตายก็ไมม่ทีางทีจ่ะรวยได ้ แต่ถา้

เชื่อพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนวา่ ถา้อยากจะรวยก็ตอ้งทาํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต 

เก็บเงนิเก็บทองไวข้ยายกจิการไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วก็จะรํา่รวยอย่างแน่นอน น่ีคอืหลกั

ความจริง อยู่ตรงทีก่ารกระทาํ จงึตอ้งพึง่ตนเอง อตัตาห ิอตัตโน นาโถ  

การหอ้ยพระไมไ่ดห้อ้ยเพือ่ใหร้ํา่รวย หอ้ยเพือ่เตอืนสต ิใหร้าํลกึถงึพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ใหดู้พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกเป็นตวัอย่าง วา่ท่านดาํเนินชวีติ

อย่างไร ท่านหอ้ยพระหรือเปลา่ ท่านไมไ่ดท้าํอย่างนัน้ มแีต่ทาํความด ี รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม กาํจดัความโลภความโกรธความหลง จนหมดสิ้นไปจากใจ ทีท่าํใหท้่านกลายเป็น

ผูว้เิศษ มคีวามสุขเต็มอยู่ในหวัใจ เพราะเมือ่ไมม่คีวามโลภความโกรธความหลงแลว้ 

ความหวิภายในใจก็จะหมดไป เมือ่ไมม่คีวามหวิ ความอิม่ก็ปรากฏขึ้นมา ถา้อยากจะมี

ความอิม่มคีวามสุขก็ตอ้งตดัความโลภ อย่าไปอยากไดส้ิง่ต่างๆ เพราะไดม้ามากแลว้ 

โลภมามากแลว้ แต่ยงัไมไ่ดพ้บกบัความอิม่ความพอเลย เพราะการไดอ้ะไรมาตามความ

โลภตามความอยาก ไม่ไดท้าํใหเ้กดิความอิ่มความพอ แต่ทาํใหม้คีวามอยากเพิม่มากขึ้น

ไป ทรงตรสัไวว้า่ มหาสมทุรจะกวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ก็ยงัมขีอบมฝีัง่ แต่

ความอยากคอืตณัหา ไมม่ขีอบไมม่ฝีัง่ ต่อใหไ้ดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไมพ่อ จะพอได ้

ก็ต่อเมือ่ระงบัความอยากเท่านัน้ จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อ

พระพทุธเจา้ เชื่อพระอริยสงฆส์าวก แลว้ปฏบิตัติาม จะไดพ้บกบัสิง่ทีป่รารถนากนัอย่าง

แน่นอน คอืการเจริญในอายุวรรณะสุขะพละ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๓๒ 

คิดด ี
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

การประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นวธิีทีจ่ะทาํใหช้วีติของเรา

ดขีึ้น ใหห้่างไกลจากความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความวุน่วายท ัง้หลาย เพราะการกระทาํ

เป็นเหต ุทีจ่ะนาํมาท ัง้ผลทีด่แีละไมด่ ีคอืความเจริญและความเสือ่ม ความสุขและความ

ทกุข ์ เกดิจากการกระทาํของเรา ไมไ่ดเ้กดิจากผูอ้ืน่ เมือ่ทาํไปแลว้ผลก็จะเกดิตามมา 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้ราทาํดีละบาป เพราะการกระทาํความดเีป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขและความเจริญ การทาํบาปเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุขแ์ละความเสือ่มเสยี 

ท ัง้หมดน้ีเกดิจากการกระทาํของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจ ทางกายเรียกวา่

กายกรรม ทางวาจาเรียกวา่วจกีรรม ทางใจเรียกวา่มโนกรรม กรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดกค็อื

มโนกรรม การกระทาํทางใจ ใจตอ้งคดิก่อนถงึจะพูดได ้ถงึจะทาํได ้ถา้คิดดีกจ็ะพูดดทีาํ

ด ี ถา้คดิไมด่กี็พูดไมด่ทีาํไมด่ ี เราจงึตอ้งคอยดูใจของเราอยู่เสมอ ดูวา่คดิดหีรือไม่ด ี

ตอ้งสอนใจใหค้ดิด ี ถา้สอนไมเ่ป็น ก็ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม ตอ้งอ่านหนงัสอืธรรมะอยู่

เรื่อยๆ จะไดค้ดิดเีป็น เมือ่คดิดกี็จะพูดดทีาํด ี พระธรรมคาํสอนสอนไมใ่หโ้ลภ ไม่ให ้

โกรธ เพราะเป็นความคดิทีไ่มด่ ี เวลาโลภใจจะรอ้น จะนัง่อยู่ไมต่ดิที ่ จะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้

จะตอ้งไปทาํไปหาสิง่ทีโ่ลภทีอ่ยากได ้ เช่นขณะน้ีเรานัง่อยู่ตรงน้ี ถา้ไมม่คีวามโลภ

อยากจะลกุจากทีน่ี่ไป ก็จะนัง่อยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย แต่ถา้มคีวามกงัวลห่วงใยกบับางสิง่

บางอย่างบางเรื่อง ทาํใหอ้ยากไปจากทีน่ี่ ก็จะนัง่อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งลกุหนีไป ถา้ไม่

ระมดัระวงั ก็อาจจะไปพูดไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ถา้มคีวามไมพ่อใจก็จะโกรธ จะพูดไมด่ทีาํ

ไมด่ ี 

แต่ถา้ไมโ่ลภไมอ่ยากไดอ้ะไร คนอืน่จะพูดจะทาํอะไร เราจะรูส้กึเฉยๆ เพราะเราไมอ่ยาก

ไดอ้ะไร เขาอยากจะไดอ้ะไรก็ใหเ้ขาไป ไม่เดอืดรอ้นอะไร แต่ถา้อยากไดใ้นสิง่เดยีวกนัก็
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ตอ้งต่อสูก้นั แขง่ขนักนั ทะเลาะววิาท ทาํรา้ยกนั เพราะเราโลภ จงึตอ้งแขง่กบัผูอ้ืน่ มี

เรื่องราว มปีญัหาต่างๆตามมา ความโลภจึงไมด่ ี ไมโ่ลภเราก็อยู่ได ้ เราตอ้งการอะไร ก็

หาดว้ยความสุจริต ตามความสามารถ ถา้มใีครตอ้งการเราก็ถอย ปลอ่ยใหเ้ขาเอาไป เรา

ไปหาทีใ่หมก่็ได ้ ไปหาอย่างอืน่ก็ได ้ ในโลกน้ีมขีา้วของต่างๆมากมาย ไมต่อ้งแย่งกนั ถา้

จาํเป็นตอ้งแขง่ขนักนั ก็แขง่ดว้ยไมตรีจติ มคีวามเมตตา คดิวา่เป็นเพือ่นกนั ต่างคนต่าง

ตอ้งทาํมาหากนิก็ทาํกนัไปดว้ยวธิีทีสุ่จรติ ไมก่ล ัน่แกลง้กนั ไมใ่ชว้ชิามาร เช่นไปบอกคน

อืน่วา่คู่แขง่ของเราไมด่อีย่างนัน้ไมด่อีย่างน้ี เราไมต่อ้งไปทาํอย่างนัน้ถา้เรามจีติเมตตา 

ตอ้งเหน็ใจกนั ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง โดยไมต่อ้งต่อสูก้นั ไมต่อ้งใชว้ธิีมารก็ได ้

ทาํใหด้ทีีสุ่ด ใครทาํดกีวา่ก็จะขายของไดม้ากกวา่ เพราะคนซื้อชอบซื้อจากผูท้ีใ่หก้าร

บริการทีด่กีวา่ ใหข้องทีด่กีวา่ ราคาถูกกวา่ ไมต่อ้งไปใชว้ชิามาร ไมต่อ้งกล ัน่แกลง้กนั 

เพราะมคีวามเมตตา พระพทุธเจา้จงึสอนใหค้ดิใหพู้ดใหท้าํดว้ยความเมตตา ถา้คดิดว้ย

ความโหดรา้ยทารุณ คดิเบยีดเบยีน คดิอาฆาตพยาบาท ก็จะทาํใหเ้ราพูดและทาํไมด่ ีผล

เสยีหายก็จะเกดิตามมาท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนักจ็ะมปีญัหาต่างๆ มเีรื่อง

มรีาว มคีวามเดอืดรอ้น จงึควรคดิดอียู่เรื่อยๆ จะไดพู้ดดทีาํด ี 

เช่นวนัน้ีเราคดิดกีนั คดิมาทาํบญุ มาช่วยเหลอืพระภกิษุสามเณร ถวายอาหารคาวหวาน 

เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ เมือ่คดิดแีลว้ก็จะพูดดทีาํด ี เมือ่สกัครู่น้ีก็ไดพู้ดดกีนั ดว้ยการ

กลา่วคาํถวายสงัฆทาน ขอถวายภตัตาหารกบัท ัง้บริวารท ัง้หลายเหลา่น้ี แด่พระภกิษุสงฆ ์

เพือ่ประโยชนแ์ละความสุข แก่ขา้พเจา้ท ัง้หลาย สิ้นกาลนานเทอญ ตามดว้ยการกระทาํที่

ด ี คอืไดถ้วายสิง่ของต่างๆ ผลดกี็จะตามมา ในเบื้องตน้ก็จะปรากฏขึ้นในใจ มคีวามอิม่

เอบิใจ ความสุขใจ ความพอใจ ความภูมใิจ ถา้เอาเงนิกอ้นทีท่าํบญุน้ีไปใชอ้ย่างอืน่ เช่น

เอาไปซื้อสุรามาดืม่หรือไปเทีย่ว เราก็จะไดค้วามสนุกสนานเพลดิเพลนิไปชัว่ขณะหน่ึง 

หลงัจากนัน้ก็จะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย มแีต่ความอยากไปเทีย่วอกี ไปดืม่สุราอกี แต่

ไมม่คีวามอิม่ใจ ความสุขใจ ความพอใจ ความภูมใิจ น่ีคอืการใชเ้งนิกอ้นเดยีวกนัทีม่ ี

ความแตกต่างกนั เพราะคดิดหีรือไมด่น่ีีเอง การคดิเสพสุรายาเมา ไปเทีย่วตามสถานที่

ต่างๆ ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นความคดิทีไ่มด่ ี ไม่ไดพ้าไปสู่ความสุข

ความเจริญ แต่จะพาไปสู่ความเสือ่มและความทกุข ์ เมือ่ทาํครัง้หน่ึงแลว้ก็อยากจะทาํอกี 



64 
 

ทาํอยู่เรื่อยๆ ทาํมากก็ตอ้งใชเ้งนิมาก ไมช่า้ก็เร็วเงนิทองก็จะไมพ่อใช ้ ปญัหาก็จะตามมา 

จะไปหาเงนิทองทีไ่หนมาใชด้ ีเพราะใชต้ดิเป็นนิสยัแลว้ เคยเทีย่วมากๆ ก็จะตดิเป็นนิสยั 

เคยเสพสุรายาเมามากๆ ก็จะตดิเป็นนิสยั ก็จะตอ้งไปหาเงนิมาใหไ้ด ้ ถา้ไมม่งีานทาํก็

จะตอ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปโกหกหลอกลวงคนนัน้คนน้ี เพือ่ขอยมืเงนิยมืทอง ยมื

มาแลว้ก็ไมม่ทีางทีจ่ะใช ้ เป็นการขโมยดว้ยการหลอกลวง หลอกขอยมืเงนิแลว้จะเอามา

ใช ้ แต่จะเอามาใชไ้ดอ้ย่างไร ในเมือ่ไมม่รีายได ้ ไมม่งีานทาํ มวัแต่ไปเทีย่วไปดืม่สุรา 

ต่อไปก็จะถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง เพราะจะทาํผดิมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนตน้ก็โกหก

หลอกลวง ต่อไปก็ลกัขโมย ไปปลน้ไปจี้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไปเจอเจา้หนา้ทีต่าํรวจ ไมถู่ก

จบัก็ถูกยงิตาย  

เพราะคดิไมด่ ี คดิไปในทางทีผ่ดิ ถา้คดิในทางทีถู่ก ก็ตอ้งคดิขยนัทาํงาน ทาํมาหากนิ 

ขยนัเก็บเงนิเก็บทอง ไดเ้งนิทองมามากหรือนอ้ยก็ตอ้งเก็บเอาไว ้ไมใ่ชจ้นหมด ใชใ้นสิง่ที่

จาํเป็น เช่นอาหาร เสื้อผา้ ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยั แต่ก็ใชพ้อประมาณ ไมม่ากเกนิความ

จาํเป็น มเีสื้อผา้สกั ๔ - ๕ ชดุก็อยู่ไดแ้ลว้ มอีาหารรบัประทานวนัละ ๒ - ๓ มื้อก็อยู่ได ้

แลว้ ไมต่อ้งเป็นอาหารราคาแพงๆ กนิเขา้ไปก็อิม่ทอ้งเหมอืนกนั ออกมาก็ไมม่ใีคร

อยากจะไดเ้หมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นอาหารราคาแพงขนาดไหน คดิดตีอ้งคดิอย่างน้ี คดิ

ขยนัทาํงานทาํการ ไดเ้งนิมาก็เก็บเงนิเก็บทองไว ้ ใชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็น ถา้มเีหลอืก็เอามา

ทาํบญุใหท้าน ไมเ่อาไปเทีย่ว ซื้อของฟุ่มเฟือย เพราะไมไ่ดบ้ญุ ซึง่มคีวามจาํเป็นกบัเรา 

ท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ในปจัจบุนัก็ทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ ความอิม่ใจ ในอนาคตเมือ่

ไปเกดิใหม ่ก็จะไดม้ฐีานะการเงนิทีด่กีวา่เดมิ จะรวยขึ้นสวยขึ้น เพราะบญุน่ีแล พวกเรา

ทีม่คีวามแตกต่างกนั ในความสวยก็ด ี ในฐานะการเงนิก็ด ี ก็เพราะบญุทีไ่ดท้าํกนัเอาไว ้

ในอดตี พระพทุธเจา้จงึสอนใหเ้ราคดิด ี คดิทาํบญุ คดิละบาป คดิไมโ่ลภ คดิไมโ่กรธ 

คดิไมห่ลง จะไดท้าํในสิง่ทีด่ ี ทาํบญุ ไมท่าํบาป ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลงความสุขและ

ความเจริญก็จะตามมา พระพทุธเจา้ทรงเจริญเป็นพระพทุธเจา้ได ้ เพราะคดิดพีูดดทีาํด ี

ทรงคดิวา่ความเจริญทีแ่ทจ้รงิไมม่ใีนโลกน้ี ถา้อยากจะเจริญจรงิๆก็ตอ้งสละสมบตัขิา้ว

ของเงนิทอง แลว้ออกบวชไปอยู่ในป่า ไปต่อสูก้บัความโลภความโกรธความหลง ความ

อยากทาํบาปทาํกรรม เอาชนะสิง่เหลา่น้ีใหไ้ด ้ เมือ่ชนะแลว้ใจจะไมม่คีวามหวิความอยาก
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กบัอะไรท ัง้สิ้น จะมแีต่ความสุขความอิม่ตลอดเวลา ไมต่อ้งไปหาอะไรมาใหค้วามสุข ให ้

ความอิม่กบัใจ  

เมือ่ไมม่คีวามหวิความอยากแลว้ ก็ไมต่อ้งไปพูดไปทาํอะไรเสยีๆหายๆ อยู่เฉยๆก็สบาย

อยู่แลว้ ใครจะพูดจะทาํอะไรก็ไมก่ระทบกบัใจของเรา ไมท่าํใหเ้ราโกรธ ใหเ้สยีใจวุน่วาย

ใจ เพราะใจไดต้ดัหมดแลว้ในเรื่องของความหลงท ัง้หลาย ความหลงน่ีแลทีท่าํใหใ้จตอ้ง

ไปยุ่งกบัเรื่องต่างๆ เพราะคดิวา่มปีระโยชน ์ ทาํใหเ้รามคีวามสุข เราจงึไปยุ่งกบัเรื่องนัน้

เรื่องน้ี กบัคนนัน้คนน้ี กบัสิง่นัน้สิง่น้ี แลว้ไปทกุขก์บัเรื่องเหลา่นัน้ กบัคนเหลา่นัน้ กบัสิง่

เหลา่นัน้ เพราะคนก็ด ีสิง่ต่างๆก็ด ีไมด่เีสมอไปตลอด มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ไดอ้ะไรมาใหม่ๆ ก็ดอีกดใีจ พอนานเขา้ไปก็เปลีย่นไป จากของใหมก่็กลายเป็นของเก่าไป 

ก็เกดิความเบือ่หน่าย อยากจะไดส้ิง่ใหม่ๆ อกี ถา้ยงัไมเ่บือ่พอสิง่นัน้เกดิเสยีไปหายไป ก็

ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้อาลยัอาวรณ์ น่ีคอืความทกุขท์ีพ่วกเราวิง่เขา้ไปหากนั 

เพราะความหลง ไมส่ามารถอยู่เฉยๆนัน่เอง อยู่ไมเ่ป็นสุข อยู่เฉยๆไม่ได ้ ท ัง้ๆที่ไม่

จาํเป็นตอ้งมอีะไร ก็ตอ้งไปดิ้นหามา เหมอืนกบัแกวง่เทา้ไปหาเสี้ยน อยู่เฉยๆก็ดอียู่แลว้ 

ไปแกวง่หาเสี้ยนทาํไม ก็ตอ้งถูกเสี้ยนตาํ ทาํใหเ้จ็บปวด ถา้อยู่เฉยๆได ้ก็ไมต่อ้งมคู่ีครอง 

ก็มคีวามสุขได ้ไมต่อ้งมสีามมีภีรรยา ก็มคีวามสุขได ้ไมต่อ้งมลูีกมหีลาน ก็มคีวามสุขได ้

พอมสีาม ีมภีรรยา มลูีก มหีลาน ก็ตอ้งมาทกุขก์บัสาม ีทกุขก์บัภรรยา ทกุขก์บัลูก ทกุข ์

กบัหลาน ถา้ทนไมไ่ดก้็ตอ้งหย่ารา้งกนัไป ก็เหน็กนัอยู่ ไมรู่จ้กัเขด็หลาบกนั บางทหีย่า

รา้งไปไดไ้มน่าน พอไปเจอคนใหมเ่ขา้ก็หลงอกีแลว้ คดิวา่คนใหมจ่ะใหค้วามสุขกบัเรา 

แต่ไมม่อีะไรทีใ่หค้วามสุขอย่างเดยีว จะตอ้งมคีวามทกุขต์ดิตามมาดว้ยเสมอ  

ถา้ไดค้นดกี็ตอ้งทกุขก์บัความห่วง กลวัจะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด จะไมด่กีบัเราไปตลอด 

น่ีก็เป็นความทกุขอ์กีแบบหน่ึง ถา้ไปเจอคนไมด่กี็ตอ้งทกุขก์บัความไมด่ขีองเขา เดีย๋วเขา

ก็ตเีรา ซอ้มเรา ด่าวา่เรา มแีต่ความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่เน่ืองจากใจถูกความหลงครอบงาํอยู่ 

ทาํใหเ้ป็นเหมอืนคนหูหนวกตาบอด มองไมเ่หน็ความทกุขใ์นสิง่ต่างๆ คดิวา่ไดม้าแลว้จะ

มคีวามสุข ก็เลยดิ้นรนไปหามา หามาแลว้ก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดม้า ทกุขด์ว้ยการดูแล

รกัษา ทกุขด์ว้ยความกงัวล กลวัจะเสยีจะหายไป ทกุขด์ว้ยความเสยีใจเศรา้โศกเมือ่จาก



66 
 

ไป มแีต่ความทกุขท์ ัง้นัน้เลย แต่ถา้ไมม่อีะไรเลยแสนจะสบาย ไมต่อ้งทกุขก์บัสาม ี กบั

ภรรยา กบัลูก กบัสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไมม่ี

อะไรเลย จงึไมท่กุขก์บัอะไรเลย สามกี็ไมม่ ีภรรยาก็ไมม่ ี ลูกก็ไมม่ ีหลานก็ไมม่ ีสมบตัิ

ขา้วของเงนิทองต่างๆก็ไมม่ ี แต่ทาํไมท่านอยู่ได ้ ทาํไมท่านมคีวามสุขมากกวา่พวกเรา 

เพราะธรรมชาตขิองใจเป็นอย่างน้ี สิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัใจไมใ่ช่สิง่ภายนอก ไมใ่ช่ขา้ว

ของเงนิทอง ไมใ่ช่คนนัน้คนน้ี สิง่นัน่สิง่น้ี แต่เป็นความสงบของใจ ทีเ่กดิจากการทาํ

ความด ี ละบาป ชาํระความโลภความโกรธความหลงจนหมดไปเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้รามี

ความสุขอย่างแทจ้ริง จงึควรเชื่อพระพทุธเจา้ ยดึพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ดูวา่ท่าน

ดาํเนินชวีติของท่านอย่างไร ท่านก็ไมไ่ดเ้กดิเป็นพระพทุธเจา้ ไมไ่ดเ้กดิเป็นพระ ท่านก็

เกดิเป็นคนเหมอืนเรา แต่เกดิในตระกูลสูง เป็นลูกของพระเจา้แผ่นดนิ มคีวามสุขกบัสิง่

ต่างๆมากมายก่ายกอง แต่ทรงเหน็ความทกุขท์ีซ่่อนอยู่กบัความสุขดว้ย ทรงรูว้า่เป็น

ความสุขทีไ่มใ่หค้วามอิม่ความพอ จงึทรงตดัสนิใจสละราชสมบตั ิ แลว้ก็ออกบวช ไปอยู่

ในป่า รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ต่อสูก้บัความโลภความโกรธความ

หลง จนชนะในทีสุ่ด กลายเป็นสรณะทีพ่ึง่ ทีก่ราบไหวบู้ชาของพวกเรา มาจนถงึปจัจบุนั

น้ี  

น่ีคอืทางทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัพวกเราทกุคน ไมค่วรเดนิไปในทางของความโลภความโกรธ

ความหลง ของการทาํบาปทาํกรรม การหาความสุขทีม่อียู่ในโลกน้ี อยู่กบัคนนัน้คนน้ี 

กบัสิง่นัน้สิง่น้ี เพราะไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ มแีต่ความทกุข ์ทกุวนัน้ีเรามคีวามสุขหรือมี

ความทกุขก์นั ลองถามตวัเองดู ลองสงัเกตดูวา่มคีวามสุขใจความอิม่ใจหรือยงั ถา้ยงัไม่

มแีสดงวา่ยงัไมไ่ดป้ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ยงัโลภยงัโกรธยงัหลงอยู่ ยงั

อยากจะไปเทีย่ว ไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆอยู่ ต่อไปไมช่า้ก็เร็วก็จะเสยีใจ ตอ้งเจอกบั

ความทกุขต่์างๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึควรเชื่อพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เชื่อคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เชื่อแบบฉบบัของการดาํเนินชวีติของพระพทุธเจา้ และของพระอรยิ

สงฆส์าวกท ัง้หลาย แลว้ปฏบิตัติาม ทาํไปเถดิ จะมคีวามสุขความเจริญเพิม่ขึ้น ความ

ทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆ จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ ถา้เกดิมเีคราะหก์รรมต่างๆ ก็ใหถ้อืวา่

เป็นวบิากกรรมทีไ่ดท้าํในอดตี ยงัมบีาปมกีรรมมบีญุมกีศุล ทีไ่ดท้าํไวใ้นอดตีแต่ยงัไมไ่ด ้
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แสดงผล จงึอย่าไปโยงกบัการกระทาํในปจัจบุนั โยงวา่ทาํดแีทบตายกลบัไมไ่ดด้เีลย มี

แต่เรื่องมแีต่ราว มแีต่ปญัหา มแีต่เคราะหก์รรมต่างๆ เพราะเป็นวบิากกรรมทีไ่ดท้าํไวใ้น

อดตีต่างหาก ไมไ่ดเ้ป็นผลทีเ่กดิจากการทาํความดใีนปจัจบุนั ทีต่อ้งรอไปก่อน ไม่

เกดิขึ้นทนัททีนัใดเสมอไป จะเกดิขึ้นไดก้็แต่เฉพาะในใจเท่านัน้ เวลาทาํความดกี็จะมี

ความสุขใจทนัท ี แต่ผลตอบแทนคอืความเจริญในสิง่ต่างๆ ในชวีติการงาน ในฐานะ

การเงนิการทอง จะตอ้งรอในชาตหินา้ จะไดไ้ปเกดิเป็นลูกของคนรวย ไมต่อ้งลาํบากลาํ

บนหาเงนิหาทอง เพราะอานิสงสข์องบญุทีไ่ดท้าํไวใ้นวนัน้ีนัน่เอง  

จงึควรทาํความเขา้ใจวา่ บาปและบญุทีท่าํในวนัน้ียงัไมไ่ดป้รากฏผลขึ้นมา จะปรากฏขึ้น

แต่ในใจ ทาํบญุก็มคีวามสุขใจ ทาํบาปกม็คีวามทกุขใ์จ แต่ผลภายนอกตอ้งรอไปก่อน 

ถา้เกดิมผีลของบาปหรือบญุในปจัจบุนั กใ็หค้ดิวา่เป็นผลของบญุและบาปทีท่าํไวใ้นปาง

ก่อน ในชาตก่ิอน ในหลายปีหลายเดอืนหลายวนัก่อนก็แลว้กนั อย่าไปโยงวา่ทาํความดี

แลว้เจอแต่เคราะหก์รรม เจอแต่เรื่องราวต่างๆ ก็เลยไมย่อมทาํความด ีจะขาดทนุ ถา้ไม่

ทาํความดแีลว้ ต่อใหอ้ยากเจริญมากนอ้ยเพยีงไร ต่อใหม้พีระวเิศษหอ้ยไวท้ีค่อ ก็จะ

ช่วยเราไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้ไมไ่ดว้เิศษดว้ยการหอ้ยพระไวท้ีค่อ วเิศษดว้ยการทาํความด ี

ไมท่าํบาป จงึอย่าไปหอ้ยใหเ้สยีเวลา ถา้ดจีริงป่านน้ีพวกเราตอ้งวเิศษกนัไปหมดแลว้ 

เพราะงา่ยเหลอืเกนิ หอ้ยพระแต่ไมท่าํบญุทาํความด ีก็ยงัเจริญได ้ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ทกุ

สิง่ทกุอย่างมเีหตมุผีล เหตกุ็คอืการกระทาํของเรา ความสุข ความเจริญ ความทุกข ์

ความเสือ่ม ก็เป็นผลทีต่ามมา จงึควรเชื่อและยดึม ัน่กบัการกระทาํความด ี กบัการละ

บาป กบัการชาํระความโลภความโกรธความหลง เพือ่จะไดม้แีต่ความสุขความ

เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลาํดบั จนถงึระดบัเดยีวกบัของพระพทุธเจา้และพระอรหนัต์

ท ัง้หลาย ไปดว้ยการกระทาํเท่านัน้ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๓๓ 

วนัวิสาขบูชา 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัวสิาขบูชา วนัทีเ่รานอ้มจตินอ้มใจบูชาพระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ผูป้ระเสริฐ ผูม้พีระคุณอย่างยิง่ต่อสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เพราะการปรากฏของ

พระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์ ไมเ่กดิขึ้นไดง้า่ยๆ การประกาศพระธรรมคาํสอน ก็ไมไ่ด ้

ประกาศทกุๆพระองค ์ ถา้ไมไ่ดส้ ัง่สอนสตัวโ์ลก ก็จะเป็นปจัเจกพระพทุธเจา้ ทรงหลดุ

พน้จากความทกุขเ์พยีงพระองคเ์ดยีว ไมท่รงเผยแผ่ส ัง่สอนสตัวโ์ลก สตัวโ์ลกท ัง้หลายก็

เลยไมไ่ดร้บัประโยชน ์ จากการปรากฏขึ้นของพระปจัเจกพระพทุธเจา้ เพราะไมม่ี

พระพทุธศาสนา ถา้ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนก็จะมพีระศาสนาปรากฏขึ้นมา ผูม้ี

ศรทัธาก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากพระศาสนา อย่างพวกเราเป็นตน้ ทาํใหพ้วกเราดาํเนิน

ชวีติไปอย่างร่มเยน็เป็นสุข อย่างเจริญรุ่งเรือง การราํลกึถงึพระพทุธเจา้จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญั

อย่างยิง่ เพราะถา้ไมร่าํลกึถงึพระพทุธเจา้ มวัแต่ไปทาํมาหากนิ หาความสุขกบัสิง่ต่างๆ

ในโลกน้ี เราก็จะลมืพระพทุธเจา้ จะลมืพระพทุธศาสนา แลว้เราก็จะเสยีสิง่ทีม่คุีณมี

ประโยชน ์ ทีจ่ะช่วยเราในยามทีเ่รามคีวามทกุขไ์ป เพราะไมม่อีะไรจะดบัความทกุขใ์นใจ

ของเราได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ต่อใหม้เีงนิทองกองเท่า

ภูเขา ก็ยงัหนีความทกุขไ์ปไมไ่ด ้ ต่อใหเ้ป็นประธานาธบิด ี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็น

พระมหากษตัริย ์ ก็ยงัหนีความทกุขไ์ปไมไ่ด ้ ถา้ไมม่ธีรรมะอยู่ในใจแลว้ จะตอ้งตกเป็น

เหยือ่ของความทกุขด์ว้ยกนัทกุคน พวกเราจงึเหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา เหน็คุณค่า

ของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึไดร้าํลกึถงึวนัของพระพทุธเจา้วนัน้ี เป็นวนั

ประสูต ิวนัตรสัรู ้และวนัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ซึง่เป็นวนัเดยีวกนัแต่ต่างปีกนั คอืวนั

ขึ้น ๑๕ คํา่เดอืน ๖ ถา้เป็นปีทีม่อีธิกมาสเช่นปีน้ี คอืมวีนัเพญ็ ๑๓ ครัง้ ก็เลือ่นไปเป็นวนั

ขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๗ แทน 
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เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประสูติ ไดเ้กดิมาในโลกน้ี จากนัน้อกี ๓๕ ปีก็ไดท้รงตรสัรู ้

เป็นพระพทุธเจา้ ต่อจากนัน้ก็ทรงส ัง่สอนสตัวโ์ลกอกี ๔๕ ปี ใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม ใหม้ี

ปญัญา ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ซึง่ในสมยั

พระพทุธเจา้ก็มผูีบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นจาํนวนมาก หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ ไมต่อ้งกลบัมาเกดิมาแก่มาเจ็บมาตายอกีต่อไป หลงัจากนัน้ก็ทรงเสดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพานในอายุพรรษาที ่๘๐ ต่อจากนัน้กม็พีระธรรมคาํสอนเป็นศาสดาแทนพระองคม์า

จนถงึวนัน้ี เวลาไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน ไดป้ระพฤตปิฏบิตัติาม ก็เท่ากบัไดอ้ยู่

ใกลช้ดิพระพทุธเจา้ ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวว้า่ ธรรมวนิยัที่

ตถาคตไดต้รสัไวช้อบแลว้น่ีแล จะเป็นศาสดาของพวกเธอ พวกเธอจะไมไ่ดอ้ยู่โดย

ปราศจากศาสดา ถา้นาํเอาคาํสอนของตถาคตไปศึกษาไปปฏบิตั ิ จนมดีวงตาเหน็ธรรม 

เธอก็จะไดเ้หน็ตถาคตทีแ่ทจ้รงิ ทีอ่ยู่ในใจของเธอนัน้แล เพราะวา่ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้น

เหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตคือผูเ้หน็ธรรม จะเหน็ธรรมไดก้็ตอ้งมศีรทัธาความเชื่อ 

แลว้ก็นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาปฏบิตักิบักายวาจาใจของตน ชาํระกายวาจาใจ

ใหส้ะอาด จนปรากฏเป็นดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา น่ีคอืเรื่องของพระพทุธเจา้ของพวกเรา 

ทีป่ระสูตมิาเพือ่ทาํความด ี 

การมาเกดิของมนุษยก์็มาได ้๓ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. มาทาํความด ี๒. มาทาํความชัว่ 

๓. มาไมท่าํความดหีรือความชัว่ สาํหรบัพระพทุธเจา้ทรงเสดจ็มาทาํความด ีมาทาํคุณทาํ

ประโยชนใ์หก้บัพระองคแ์ละสตัวโ์ลก พวกทีม่าทาํความชัว่ ก็มาสรา้งความเดอืดรอ้น 

ความวุน่วาย ความหายนะใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ ส่วนพวกทีม่าแบบกลางๆ ไมท่าํความดี

หรือความชัว่ ก็จะไมท่าํคุณทาํประโยชน ์ ไมส่รา้งความเสยีหายความทกุขใ์หก้บัใคร การ

มาเกดิของมนุษยจ์งึมอียู่ ๓ รูปแบบดว้ยกนั การมาแบบพระพทุธเจา้เป็นการมาทีด่ทีีสุ่ด 

เพราะจะทาํใหต้นและผูอ้ืน่ไดร้บัความสุข ไดห้ลดุพน้จากความทกุขน์ ัน่เอง เราจงึควรยดึ

เอาแบบฉบบัของพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ทรงสอนใหท้าํความด ี เราก็ทาํความด ี ใหล้ะ

บาป เราก็ตอ้งละบาป สอนใหช้าํระกายวาจาใจใหส้ะอาด กาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ดว้ยการปฏบิตับูิชา คอืทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมเป็นตน้ ทีจ่ะพา

ไปสู่ทีด่ ี ไปสู่ทีเ่จริญ ท ัง้ตวัเราเองและผูอ้ืน่ การบูชาทีถู่กตอ้ง ตอ้งบูชาดว้ยการประพฤต ิ
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ดว้ยการปฏบิตั ิการบูชามอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. อามสิบูชา ๒. ปฏบิตับูิชา อามสิ

บูชาไดแ้ก่การบูชาดว้ยเครื่องสกัการะ เช่นดอกไมธู้ปเทยีนเป็นตน้ ส่วนการปฏบิตับูิชา ก็

คอืการทาํความด ีละบาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง การบูชาท ัง้ ๒ ชนิดน้ี 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ การปฏบิตับูิชาเป็นการบูชาทีแ่ทจ้รงิ เพราะจะใหป้ระโยชนก์บัผู ้

บูชาไดอ้ย่างแทจ้ริง เราจงึตอ้งเชื่อพระพทุธเจา้ และปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน  

ทรงสอนใหท้าํดกี็หมายถงึใหม้คีวามกตญั�ูกตเวท ี สาํนึกในบญุคุณของผูท้ีม่พีระคุณ 

เช่นบดิามารดาครูบาอาจารยเ์ป็นตน้ ท่านเป็นผูท้ีใ่หเ้รามากกวา่เราใหท้่าน ท่านใหก้าํเนิด

กบัเรา ใหค้วามรูก้บัเรา ใหเ้ราไดเ้ป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี บญุคุณของท่านจงึมมีาก เรา

จงึควรตอบแทนบญุคุณท่าน ดว้ยการแสดงความเคารพ ความกตญั�ูกตเวท ี มโีอกาส

ใด มเีวลาใด ทีจ่ะทดแทนบญุคุณท่านได ้ ก็ควรทาํ ถา้มฐีานะพอทีจ่ะเลี้ยงดูใหท้่านอยู่

อย่างร่มเยน็เป็นสุข ก็ตอ้งเลี้ยงดูท่าน ใหท้่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเท่าๆกบัทีเ่ราอยูก่นั 

อย่าใหพ้่อแมอ่ยู่อย่างลาํบากลาํบน แต่เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย อย่างน้ีถอืวา่ไมม่คีวาม

กตญั�ู ตอ้งคดิถงึพ่อแมเ่ป็นอนัดบัแรก มากกวา่คดิถงึตวัเรา เราตอ้งเสยีสละ

เหมอืนกบัทีพ่่อแมเ่สยีไดส้ละใหก้บัเรา เสยีสละเพือ่ใหพ้่อใหแ้มไ่ดสุ้ขไดส้บาย ไมท่าํให ้

เราเสยีหายลม่จม แต่จะทาํใหเ้ราเจริญรุ่งเรือง เพราะคนทีม่คีวามกตญั�ูเลี้ยงดูคุณ

พ่อคุณแม ่ จะเป็นคนทีน่่ารกั น่าชื่นชมยนิด ี น่าสนบัสนุน น่าคบคา้สมาคม ไมม่ใีคร

รงัเกยีจ ไมม่ใีครประณามวา่ช ัว่ชา้เลวทราม แต่คนทีไ่มม่คีวามกตญั�ูน่ีแล จะไมม่ใีคร

ชื่นชมยนิด ียกย่องสรรเสริญ คบคา้สมาคมดว้ย น่ีคอืความดปีระการที ่๑ ทีพ่วกเราทกุ

คนควรทาํกนั เป็นพื้นฐานของความดที ัง้หลาย เกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้อย่าใหด้อ้ยกวา่

สตัวเ์ดรจัฉาน แมแ้ต่สุนขัมนัยงัรูจ้กัคุณของคนทีเ่ลี้ยงมนั เวลามนัเหน็เจา้ของมนัจะดี

อกดใีจ กระดกิหาง วิง่ลอ้มหนา้ลอ้มหลงั เอาอกเอาใจเจา้ของ เราเป็นมนุษยท์ีป่ระเสริฐ

กวา่สตัวเ์ดรจัฉาน อย่าใหส้ตัวเ์ดรจัฉานมนัดกีวา่เรา ดว้ยการไมม่คีวามกตญั�ูกตเวท ี 

นอกจากมคีวามกตญั�ูแลว้ก็ใหม้คีวามเคารพ มสีมัมาคารวะ ใหรู้จ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ ในโลกน้ี

มคีนสูงตํา่ไมเ่ท่ากนั จะถอืเท่ากนัหมดไมไ่ด ้ คนทีสู่งกวา่เราก็ตอ้งใหค้วามเคารพ คนที่

ตํา่กวา่เราก็ใหค้วามกรุณาสงสาร ใหค้วามเมตตา คนทีเ่ท่าเราก็ใหค้วามเป็นมติรเป็น
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เพือ่นกนั ควรปฏบิตัใิหส้มกบัฐานะ เช่นผูม้พีระคุณ บดิามารดา ครูบาอาจารย ์ ปู่ย่าตา

ยาย ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ก็ตอ้งใหค้วามเคารพ เพราะจะทาํใหเ้ราเป็นคนดเีป็นคนเจริญนัน่เอง 

นอกจากทาํความดแีลว้ ก็ทรงสอนใหล้ะบาป ไมท่าํความชัว่ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชีวติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เพราะการกระทาํท ัง้ ๕ อย่างน้ี

เป็นโทษ ท ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ ทาํใหต้กทกุขไ์ดย้าก ตอ้งใชเ้วรใชก้รรมท ัง้ในชาตน้ีิและ

ในชาตต่ิอๆไป จงึไมค่วรทาํบาป ถา้ไมอ่ยากตกอยู่ในบ่วงของความทกุขค์วามลาํบาก 

ประการสุดทา้ยก็ทรงสอนใหต่้อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ป็นเหมอืนเชื้อ

โรค ถา้มอียู่ในร่างกายก็จะทาํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย เราจงึตอ้งกาํจดัดว้ยธรรมโอสถ คอืทาํจติ

ใหส้งบแลว้ก็เจริญปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่ สิง่ทีเ่ราโลภเราโกรธเราหลงนัน้ ไมเ่ทีย่ง 

มาแลว้เดีย๋วก็ไป ไมต่อ้งไปอยากได ้ เพราะเวลาจากไปเราจะเศรา้โศกเสยีใจ เวลาโกรธ

ใครก็ไมต่อ้งไปทาํรา้ยไปฆ่าเขา เพราะเดีย๋วเขาก็ตายไปเองเพราะเกดิมาแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็

ตอ้งตายไปดว้ยกนัทกุคน ใครทาํบญุทาํกรรมอะไรมา ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไปใชบ้ญุใชก้รรม 

ไมต่อ้งไปสรา้งเวรสรา้งกรรม เพราะจะยอ้นกลบัมาหาเรา เวลาโกรธก็ทาํใจใหน่ิ้งเฉย ให ้

อภยั ไมจ่องเวร แลว้ทกุสิง่ทกุอย่างก็จะผ่านไป ไมช่า้ก็เร็วเขาก็ตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมของ

เขา ไปตกทกุขไ์ดย้าก ไปตายในทีสุ่ด ไมต่อ้งไปทาํอะไรใหเ้สยีเวลา ใหเ้หน่ือยเปลา่ๆ  

น่ีคอืวธิีกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ดว้ยการเจริญปญัญา 

ใหค้ดิเสมอวา่ไม่มอีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่อีะไรอยู่กบัเราไปตลอด เวลาอยากจะได ้

อะไร ก็พยายามมองใหเ้หน็วา่มคีวามทกุขด์ว้ย ไมใ่ช่มคีวามสุขอย่างเดยีว เวลาไดอ้ะไร

มาใหม่ๆ  ก็จะมคีวามสุขดอีกดใีจ แลว้ก็ตอ้งมาห่วง มากงัวล มาดูแลรกัษา มาเสยีอก

เสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ เมือ่สิง่ทีไ่ดม้าตอ้งจากเราไป อย่าไปเอามาดกีวา่ คนเราไม่

จาํเป็นตอ้งมอีะไรมากมายก่ายกอง ถา้มปีจัจยั ๔ พอเพยีงก็พอแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งมสีิง่

อืน่ๆอกี ถา้ไมอ่ยากมคีวามทกุขเ์พิม่มากขึ้นไปอกี พระพทุธเจา้ทรงสอนใหห้าความสุข

ภายในใจ ดว้ยการปลอ่ยวางความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าไปอยากไดอ้ะไร อย่า

ไปโกรธใคร อย่าไปหลงอะไร แลว้จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

บาํเพญ็มาเป็นตวัอย่าง มผูีน้าํเอาไปศึกษาและปฏบิตัติาม จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต์

เป็นจาํนวนมาก พวกเราก็อยู่ในฐานะทีจ่ะดาํเนินตามพระพทุธเจา้ได ้ถงึแมจ้ะไมไ่ด ้๑๐๐ 
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เปอรเ์ซน็ต ์ อย่างนอ้ยก็ทาํใหช้วีติของเราไมวุ่น่วาย ไมท่กุขม์ากจนเกนิไป เวลาอยากจะ

ไดอ้ะไร ถา้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะหามาได ้ ก็ตดัใจไปเสยี ไม่มกี็ไมต่าย คดิเพยีงเท่าน้ีก็จะ

สบายใจ ไมต่อ้งไปเป็นหน้ีเป็นสนิ ไมต่อ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย เพือ่หาเงนิหาทองมาซื้อสิง่

ทีเ่ราอยากได ้ ทีไ่มไ่ดท้าํใหเ้ราวเิศษใหเ้ราสุขมากขึ้นเลย แต่จะทาํใหท้กุขม์ากขึ้น ถา้คดิ

อย่างน้ีแลว้ การดาํเนินชวีติดว้ยการทาํความด ีคอืมคีวามกตญั�ู มสีมัมาคารวะ ละบาป 

กาํจดัความโลภ ความโกรธความหลง ก็จะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย จะมคีวามร่มเยน็เป็น

สุข ความเจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้รงิ จงึขอใหน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

มาประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่เป็นปฏบิตับูิชาในวนัวสิาขบูชาน้ี แลว้ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ

ของท่าน ก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๓๔ 

ทางเลอืกที่ดีที่สดุ 
๒ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

การมาวดัเพือ่ปฏบิตัภิารกจิทางศาสนา เป็นทางเลอืกที่ดีที่สดุ ในบรรดาทางเลอืก

ท ัง้หลาย ทีม่อียู่ ๓ ทางดว้ยกนั คอื ๑. ทางด ี๒. ทางไมด่ ี๓. ทางทีเ่ป็นกลางๆ จะดกี็

ไมใ่ช่ จะไมด่กี็ไมเ่ชงิ ทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเป็นทางด ี เพราะสอนใหค้ดิด ี พดูด ี

ทาํด ีเพือ่ผลคอืความสุขและความเจริญทีจ่ะตามมา ท ัง้ในชาตน้ีิและในชาตต่ิอๆไป ส่วน

ทางไมด่ถีา้ดาํเนินไป คอืคดิไมด่ ีพูดไมด่ ีทาํไมด่ ีผลก็คอืความทกุขค์วามเสือ่มเสยีก็จะ

ตามมา ส่วนทางทีเ่ป็นกลางๆ คอืดกี็ไมท่าํ ช ัว่ก็ไมท่าํ ก็จะไมไ่ดท้ ัง้ความเจริญท ัง้ความ

เสือ่ม ไมไ่ดท้ ัง้ความสุขท ัง้ความทกุข ์ ไมม่ใีครผลกัดนัเราไปได ้ เราตอ้งเป็นคนตดัสนิใจ

เลอืก แลว้ก็เดนิไปตามทางนัน้ ถา้เชื่อพระพทุธเจา้เราก็เดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน คดิด ีพูดด ีทาํด ีชวีติของเราก็จะมแีต่ความสุขความเจริญ ห่างไกลจากความทกุข ์

ความเสือ่ม ความวุน่วายท ัง้หลาย ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินไป ไมช่า้ก็เร็วเราก็จะ

ไดร้บัความเจริญ ไดร้บัความสุขเท่ากบัพระพทุธเจา้ เพราะผลคอืความสุขและความ

เจริญ ไมไ่ดอ้ยู่ทีผู่อ้ืน่ ผูอ้ืน่ไมส่ามารถใหค้วามสุขความเจริญกบัเราได ้ มแีต่ตวัเรา

เท่านัน้ทีจ่ะใหก้บัเราได ้ ความสุขทีผู่อ้ืน่ใหก้บัเราเป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มี

ความทกุขแ์ถมมาดว้ย เวลาเขาใหค้วามสุขเราก็ดใีจ พอเขาหยุดให ้ เราก็เสยีใจ ถา้เขา

จากเราไป เรากร็อ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ แต่ความสุขทีไ่ดจ้ากการคดิดพีูดดทีาํด ีจะ

ไมม่คีวามทกุขม์าแทรกแซงเลย ถา้มคีวามทกุขก์็เป็นเพราะคดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่ ี

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหห้ม ัน่ทาํความดอียู่เสมอ เมือ่มเีวลาวา่งเช่นวนัน้ี หรือวนัพรุ่งน้ี

เป็นวนัอาทติย ์ ไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ ควรใชเ้วลาวา่งในการทาํความด ี ละการกระทาํ 

ความไมด่ที ัง้หลาย เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป  
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พระพทุธเจา้ไมเ่คยสอนใหเ้ราหอ้ยพระหอ้ยเหรียญต่างๆ เพราะทรงเหน็วา่ไมไ่ดท้าํใหเ้รา

ด ีใหเ้ราเจริญ ใหเ้รารํา่รวย ถา้รํา่รวยไดป่้านน้ีคนทีห่อ้ยพระอยูเ่ต็มคอ ก็เป็นมหาเศรษฐี

กนัไปหมดแลว้ แต่ก็ไมไ่ดเ้ป็นตามทีป่รารถนากนั เพราะไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิ

ความสุขความเจริญนัน่เอง จงึอย่าไปหลง ถา้อยากจะหอ้ยพระก็หอ้ยเพือ่เตอืนสต ิ

พทุธานุสติ ธรรมานุสติ สงัฆานุสติ ใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ ถงึพระธรรมคาํสอน ถงึ

พระอริยสงฆส์าวก จะไดค้ดิดพีูดดทีาํด ี จะไมก่ลา้คดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่ ี น่ีคอืเหตุผล

ของการหอ้ยพระ เพือ่คุม้ครองชวีติจติใจ ไมใ่หต้กลงไปสู่ทีต่ ํา่ ไมใ่หต้กนรก ไมใ่หท้กุข ์

อย่างแสนสาหสั พระคุม้ครองเราไดใ้นเรื่องน้ี แต่พระไมส่ามารถคุม้ครองความเป็นความ

ตายของเราได ้คนเราทกุคนเมือ่เกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน ไมม่ี

ใครหนีพน้ ต่อใหม้พีระวเิศษหอ้ยอยู่ทีค่อ มรีาคาเป็นสบิลา้นรอ้ยลา้น ก็ไมส่ามารถ

คุม้ครองชวีติของเราได ้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งไป ก็ตอ้งตายไปเป็นธรรมดา ถา้ไมอ่ยาก

ตายก็มทีางเดยีวเท่านัน้ ก็คอืไมเ่กดิ ถา้ไมเ่กดิแลว้ก็จะไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย เช่น

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านทาํความดจีนถงึจดุสูงสุดแลว้ ก็ไมต่อ้งไปเกดิ

อกีต่อไป เมือ่ไมเ่กิดก็ไมต่อ้งแก่ไมต่อ้งเจ็บไมต่อ้งตาย น่ีคอืความจริงทีเ่รียกวา่หลกั

กรรม คอืการกระทาํ ทางกายทางวาจาและทางใจ เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหส้ิง่ทีด่แีละช ัว่เกดิ

ขึ้นกบัเรา เราจะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิไปอกีมากนอ้ยเพยีงไรหรือไมเ่ลย ก็อยู่ที่การ

กระทาํของเรา จะสุขจะเจริญจะรํา่รวย จะทกุขจ์ะเสือ่มจะยากจน ก็อยู่ทีก่ารกระทาํของ

เรา  

พวกทีง่อมอืงอเทา้แลว้ก็ไปซื้อพระมาหอ้ยคอ ก็จะยากจนไปจนวนัตาย พวกทีร่วยคอื

พวกทีข่ายพระ รํา่รวยเป็นสบิลา้นรอ้ยลา้น เพราะหลอกพวกคนโงไ่ด ้ หลอกใหเ้สยีเงนิ

เสยีทองไปซื้อพระซื้อเหรียญมาหอ้ยคอ เพือ่จะทาํใหร้ํา่รวยแคลว้คลาดปลอดภยั แต่ก็

ไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีห่วงักนั คนทีห่อ้ยพระตายไปก็มอียู่เยอะ คนทีไ่มไ่ดห้อ้ยพระทีไ่มไ่ด ้

ตายไปก็มอียู่เยอะ ไมไ่ดอ้ยู่ทีห่อ้ยหรือไม่หอ้ย อยู่ทีบ่ญุกศุลหรือบาปกรรมทีท่าํมา จะ

เป็นตวัชี้วา่ชวีติของเราจะยาวหรือส ัน้ จะสุขหรือทกุข ์ อยู่ทีบ่ญุกรรม ทีไ่ดท้าํมาท ัง้ใน

อดตีชาตแิละในชาตน้ีิต ัง้แต่วนัเกดิ เราไดท้าํอะไรมาบา้ง ลองคดิดู มนัก็ส่งผลใหเ้ราเป็น

อย่างทีเ่ราเป็นอยู่ จงึอย่าไปเชื่ออะไรในโลกน้ี ไมม่อีะไรวเิศษ มสีิง่เดยีวทีว่เิศษก็คือพระ
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รตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีเ่ราเชื่อไดอ้ย่างม ัน่ใจวา่ ถา้เราประพฤตปิฏบิตัิ

ตาม ทีพ่ระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตัแิลว้ ชวีติของเราจะ

เจริญรุ่งเรือง แต่อาจจะชา้หน่อย เพราะการทาํความดตีอ้งใชเ้วลา ผลถงึจะปรากฏขึ้นมา 

ไมเ่หมอืนกบันัง่เครื่องบนิหรือนัง่จรวด สมยัน้ีคนเราใจรอ้น ทาํอะไรก็อยากจะใหเ้หน็ผล

ทนัตา ทนัททีนัใด พอทาํไปแลว้ไมเ่หน็ผลก็เกดิความทอ้แท ้ พอมใีครมาหลอกวา่เขา

หอ้ยพระองคน้ี์ หอ้ยเหรียญแบบน้ี ตอนน้ีทาํมาหากนิรํา่รวยมโหฬาร ก็อยากจะรวย

เหมอืนเขา ก็ตอ้งไปเสยีเงนิซื้อเหรียญซื้อพระมาหอ้ย แต่ไมท่าํในสิง่ทีจ่ะทาํใหต้นรํา่รวย 

มวัแต่นัง่งอมอืงอเทา้ไปจนวนัตาย ก็จะรํา่รวยขึ้นมาไมไ่ด ้ จะรํา่รวยขึ้นมาไดก้็ตอ้งอาศยั

เหตปุจัจยัหลายอย่างดว้ยกนั ตอ้งคดิดว้ยความฉลาด คอืตอ้งมปีญัญา ตอ้งพูดตอ้งทาํ

ดว้ยความฉลาด ถงึจะรํา่รวยขึ้นมาได ้ถา้ไมค่ดิดว้ยปญัญา ไมรู่ว้า่จะทาํอะไรอย่างไร ที่

จะทาํใหร้ํา่รวย ก็ไมม่ทีางรํา่รวยได ้ 

อย่างพวกทีผ่ลติพระผลติเหรียญออกมาขาย เขามปีญัญา เขารูว้า่คนในโลกน้ีทกุคน 

อยากจะรํา่รวยโดยทางลดั เช่นซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวย ซื้อพระมาหอ้ย เขาเหน็เขาเขา้ใจจดุ

น้ี ถา้ผลติเหรียญออกมา โฆษณาวา่วเิศษอย่างนัน้วเิศษอย่างน้ี คนทีอ่ยากจะรํา่รวย 

อยากจะวเิศษ โดยทีไ่มต่อ้งทาํอะไร ก็จะแห่มาซื้อกนั คนทีร่วยก็คอืคนทีผ่ลติเหรียญ

ขาย คนทีจ่นก็คอืคนทีซ่ื้อเหรียญน่ีแหละ ไมใ่ช่ใครทีไ่หน จงึอย่าไปหลงกบัสิง่ต่างๆทีจ่ะ

ทาํใหเ้ราวเิศษ ไมม่ใีนโลกน้ี มอียู่ในตวัเราเท่านัน้ คอืการคดิดพีูดดทีาํด ี ทีจ่ะทาํใหเ้รา

รํา่รวย ใหเ้ราเจริญ ใหม้แีต่ความสุข ไม่มใีครจะทาํใหเ้ราได ้ นอกจากส ัง่สอนเราเท่านัน้ 

เช่นศึกษาจากพระพทุธเจา้ ศึกษาจากพระอริยสงฆ ์ ศึกษาจากครูบาอาจารย ์ เราก็จะได ้

ความรู ้ เพือ่เอามาคดิมาทาํมาพูด ก็จะไดส้ิง่ทีต่อ้งการ น่ีคอืความจริงทีพ่วกเราท ัง้หลาย

ตอ้งเชื่ออย่างแน่วแน่ วา่ไมม่อีะไรจะทาํใหเ้ราสุข ใหเ้ราเจริญ ใหเ้ราด ี ใหเ้ราทกุข ์ ใหเ้รา

เสือ่มเสยี ใหเ้รายากจนได ้นอกจากการกระทาํของเราเอง เราจงึตอ้งเฝ้าดูการกระทาํของ

เรา วา่เรากาํลงัคดิดพีูดดทีาํดหีรือไม ่ ถา้คดิไมด่พีูดไมด่ทีาํไมด่ ี ก็ตอ้งพยายามลดละ 

อย่าไปคดิไปพูดไปทาํ พอคดิอยากจะไดอ้ะไรมางา่ยๆ โดยทีไ่มต่อ้งเหน่ือยยาก ไมต่อ้ง

ทาํอะไร อย่างน้ีเรียกวา่คดิไมด่ ีคดิผดิ คดิดตีอ้งคดิวา่ถา้อยากจะไดอ้ะไร เราตอ้งทาํมนั

ขึ้นมา ไมห่วงัไมร่อใหค้นอืน่หยบิยืน่ให ้ คนทีร่ํา่รวยทาํอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้ เขาไมน่ ัง่รอให ้
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คนนัน้คนน้ีเอาสิง่นัน้สิง่น้ีมาให ้ อยากจะไดอ้ะไร ก็มุง่ไปทีส่ิง่ทีอ่ยากได ้ อยากจะไดเ้งนิ

ไดท้องเขาก็มุง่ไปสู่การทาํงานทาํการ ขยนัทาํงาน เมือ่ไดเ้งนิมาก็ไมเ่อาไปใชจ่้ายในสิ่งที่

ไมจ่าํเป็น เอามาลงทนุ เอามาขยายกจิการต่อ ทาํใหม้รีายไดเ้ขา้มามากขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่

ชา้ก็เร็วก็จะกลายเป็นคนรวย อยู่ทีก่ารกระทาํเท่านัน้  

คนรวยไมไ่ดร้วยเพราะคนอืน่หยบิยืน่เงนิทองมาให ้ ยกเวน้ถา้เป็นมรดกเท่านัน้ทีจ่ะมา

เอง เพราะไดท้าํความดไีวใ้นอดตีชาต ิ ไดท้าํบญุ ไดเ้สยีสละบริจาคทรพัย ์ บริจาคเงนิ

ทองอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่วกเรามาทาํกนัในวนัน้ี เราเสยีสละบริจาคเงนิทอง ซื้อขา้วซื้อของ

มาถวายพระภกิษุสามเณร บริจาคเงนิไวบ้าํรุงวดัวาอาราม เป็นบญุทีจ่ะปรากฏผลขึ้นใน

ภพหนา้ชาตหินา้ จะไดไ้ปเกดิเป็นลูกของคนรวย ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็จะมเีงนิไหลมาเอง ได ้

ลาภโดยทีไ่มต่อ้งไปดิ้นรนเลย เพราะอานิสงสข์องบญุทีไ่ดท้าํไว ้ แต่ถา้ไมไ่ดเ้กดิเป็นลูก

ของคนรวย ก็ยงัมสีทิธิ์ทีจ่ะรวยได ้ ถา้ต ัง้หนา้ต ัง้ตาทาํมาหากนิ ดว้ยสตปิญัญา ความรู ้

ความฉลาด ถา้ยงัไมรู่ย้งัไมฉ่ลาด ก็ตอ้งศึกษาหาความรู ้หาหนงัสอืมาอ่าน ศึกษาดูวา่จะ

รวยไดอ้ย่างไร เรียนรูไ้ด ้ ไมใ่ช่เป็นความลกึลบัอะไร มหีนงัสอืเกี่ยวกบัประวตัขิองคน

รวยมากมาย พระพทุธศาสนาก็ส ัง่สอนใหข้ยนัศึกษาหาความรู ้ ขยนัทาํมาหากนิเก็บเงนิ

เก็บทอง เพราะเป็นเหตปุจัจยัทีจ่ะทาํใหร้ํา่รวย ใหม้คีวามสุข ส่วนเหตทุีจ่ะทาํใหม้คีวาม

ทกุข ์ ก็คอืคดิไมด่พีูดไม่ดทีาํไมด่ ี เช่นอยากจะไดอ้ะไรมางา่ยๆ โดยทีไ่มต่อ้งดิ้นรนทาํมา

หากนิ ถา้อยากแบบน้ีก็จะพาไปสู่การพูดไมด่ ี ไปโกหกหลอกลวง หรือไปฉอ้โกง ไปลกั

เลก็ขโมยนอ้ย ไปปลน้ ไปจี้ เพือ่จะใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ เป็นการคดิไมด่พีูดไมด่ทีาํ

ไมด่ ีผลไมด่กี็จะตามมา ก็คอืความทกุขค์วามวุน่วายใจ เราจงึตอ้งหลกีเลีย่งความคดิไม่

ด ี อย่าไปอยากไดใ้นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ถา้อยากจะไดก้็ตอ้งขยนัหาเงนิหาทอง เมือ่ไดเ้งนิได ้

ทองแลว้ค่อยไปซื้อ อย่าไปซื้อโดยทีไ่มม่เีงนิมทีอง ถงึแมจ้ะขายดว้ยเงนิผ่อนก็ตาม ไดม้า

แลว้ไมม่คีวามสุขเพราะมคีวามทกุขต์ามมา ตอ้งหาเงนิมาผ่อนส่ง ก็จะไมม่คีวามสุขกบั

สิง่ทีไ่ดม้า  

เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่ต่างๆ แต่อยู่ทีใ่จทีม่คีวามสงบ ใจจะสงบไดก้็ต่อเมือ่

ไมต่อ้งกงัวล ทีจ่ะตอ้งคอยไปใชห้น้ีทีไ่ดส้รา้งขึ้นมา ถา้อยากจะไดอ้ะไรก็รอไวก่้อน 
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จนกวา่จะมเีงนิซื้อ ถา้ฉลาดคดิเป็น ก็อย่าไปเอาอะไรเลยดกีวา่ ถา้เชื่อพระพทุธเจา้ก็ตอ้ง

ปฏบิตัติามอย่างพระพทุธเจา้ ทรงมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมาย แต่ทรงเหน็วา่ไมไ่ด ้

ใหค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง มแีต่ความทกุขค์วามวุน่วาย จงึทรงสละราชสมบตัแิลว้มุง่ไปหา

ความสุข ทีเ่กิดจากความสงบของใจ ดว้ยการต่อสูก้บัความโลภความอยากต่างๆ จะโลภ

อย่างไรก็ไมเ่อา จะอยากอย่างไรก็ไมเ่อา ยกเวน้สิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีเท่านัน้ คอื

อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม แต่ก็หามาพอประมาณ หามาเท่าทีจ่าํเป็น 

แลว้ก็ต่อสูก้บัความคดิทีไ่มด่ ี ดว้ยการควบคุมจติใจ ในเบื้องตน้ก็ทาํจติใจใหส้งบใหน่ิ้ง

ก่อน เมือ่ใจน่ิงแลว้ เวลาจะคดิไปในทางทีไ่มด่ ีก็จะดงึใจกลบัมาได ้ถา้คดิอยากไดส้ิง่นัน้

สิง่น้ี ก็จะหยุดมนัได ้ พอหยุดปับ๊ก็หายโลภ หายอยาก ถา้ยงัทาํใจใหน่ิ้งไมไ่ด ้ เวลา

อยากจะไดอ้ะไรก็หยุดไมไ่ด ้ ก็จะผลกัใหไ้ปพูดไปทาํไปหาสิง่ต่างๆทีอ่ยากได ้ ตอ้งไปมี

เรื่องมรีาวมปีญัหาต่างๆ ในเบื้องตน้ท่านจงึสอนใหห้ยุดใจ เบรกใจ ใจก็เป็นเหมอืน

รถยนตท์ีต่อ้งมเีบรก เพราะเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งหยุด ก็จะหยุดได ้ เช่นเวลาวิง่ไปถงึสี่

แยกไฟแดง ไปเจอไฟแดงเขา้ จะวิง่ไปต่อก็ตอ้งไปชนกบัรถทีว่ ิง่ขวางอยู่ ก็จะเกดิ

อบุตัเิหต ุรถจงึตอ้งมเีบรก คนขบัตอ้งรูจ้กัวธิีหยุดรถ ฉนัใดใจก็เป็นเหมอืนรถยนต ์ตอ้ง

มเีบรกเหมอืนกนั ถา้ใจคดิไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ก็ตอ้งเบรกมนั ถา้คดิจะไปโกหกหลอกลวง 

ไปฉอ้โกง ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปปลน้ ไปจี้ ก็ตอ้งหยุดใจ อย่าไปทาํ เพราะทาํไปแลว้จะ

มแีต่ความเสยีหายตามมา  

ถา้อยากจะไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุ ก็ตอ้งหยุดใจใหไ้ด ้ เพราะอบายมขุเป็นเหตทุีจ่ะ

นาํมาซึง่ความเสือ่มนัน่เอง ถา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบ

คนชัว่เป็นมติร มคีวามเกลยีดครา้นแลว้จะหาความเจริญไมไ่ด ้ จะตกตํา่ไปเรื่อยๆ ตาย

ไปก็ตอ้งไปใชก้รรมต่ออกี ไมใ่ช่จะหมดเพยีงแค่ชวีติน้ีเท่านัน้ ตอ้งไปเกดิในอบาย เกดิ

เป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก เราจงึตอ้งหยุดใจใหไ้ด ้ทาํใจใหน่ิ้งใหไ้ด ้วธิีทีจ่ะทาํใจใหน่ิ้งก็มี

หลายวธิีดว้ยกนั ทีง่า่ยทีสุ่ดคอืการสวดมนต ์หดัไหวพ้ระสวดมนตก์นับา้ง นัง่หลบัตา ไม่

ตอ้งจดุธูปเทยีนก็ได ้หาทีส่งบ ไมม่อีะไรมารบกวน แลว้ก็สวดมนตไ์ป บทไหนก็ได ้บทที่

จาํได ้ บทส ัน้ๆก็ได ้ สวดหลายๆรอบ เช่นสวดอรหงัสมัมาฯ สวดไปหลายๆรอบ สวดไป

เรื่อยๆ จนกวา่ใจจะสบาย จะสงบ จะเยน็ เวลาสวดก็ตอ้งระวงัไมใ่หใ้จไปคดิถงึเรื่องอืน่ 
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สวดไปอย่างเดยีว ไมใ่หค้ดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้คดิไปดว้ย ต่อใหส้วดไป

นานเท่าไรก็จะไมส่งบ จะไมน่ิ่ง จะไมสุ่ข เวลาสวดมนตจ์งึตอ้งคอยสงัเกตดูวา่ สวดอย่าง

เดยีวหรือเปลา่ หรือคดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ี ถา้เป็นอย่างนัน้ก็จะไมน่ิ่งไมส่งบ ถา้สวด

ไปเรื่อยๆต่อไปจะสามารถควบคุมใจได ้ในเบื้องตน้อาจจะยากสกัหน่อย เพราะใจไมเ่คย

ถูกควบคุม ก็จะต่อตา้น ถา้มกีาํลงัมากกวา่เรา เราสวดไปเดีย๋วเดยีวก็ออกไปคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ีอกี ถา้รูก้็ดงึกลบัมาสวดใหม ่ สวดไปเรื่อยๆ ถงึแมจ้ะยงัไมเ่หน็ผล ก็อย่าทอ้แท ้

เบือ่หน่าย พยายามอดทนสวดไปเรื่อยๆ เพราะการควบคุมจติใจไมใ่ช่ของงา่ย แต่ก็ไม่

ยากเยน็เหลอืวสิยั ทกุคนสามารถควบคุมใจของตนเองได ้ถา้มคีวามอดทน มคีวามขยนั 

ทาํไปเรื่อยๆ ทาํใหม้าก ทาํใหบ้่อย  

มเีวลาวา่งก็หามมุสงบทาํไป ถา้หามมุสงบไมไ่ดก้็ยงัทาํได ้ นัง่อยู่ในรถไมรู่จ้ะทาํอะไร ก็

หลบัตาสวดมนตไ์ปภายในใจ สวดไปเรื่อยๆ ต่อไปจะควบคุมบงัคบัความคดิของเราได ้

เวลาคดิไปในทางทีไ่มด่ ี เราก็หยุดมนัได ้ ถา้ยงัหยุดไมไ่ดก้็สวดมนตไ์ป เช่นคดิอยากจะ

ไปเลน่การพนนั อยากจะออกไปเทีย่ว ก็สวดมนตไ์ปภายในใจ สวดไปเรื่อย ๆ เดีย๋ว

ความคดิทีอ่ยากจะออกไปเทีย่ว ไปเสพสุรายาเมา ก็จะหายไปจากใจ เมือ่หายไปแลว้กจ็ะ

ไมอ่ยากไป อยู่ทีใ่จของเรา ถา้ใจไมค่ดิถงึเรื่องนัน้แลว้ เรื่องนัน้ก็ไมม่ปีญัหากบัเรา พอไป

คดิก็จะมปีญัหาทนัท ีถา้คดิจะไปเสพสุรายาเมา ก็จะคอยชวนอยู่เรื่อยๆ พอสวดมนตไ์ป

เรื่อยๆ ความคิดทีอ่ยากจะไปเสพสุรายาเมาก็จะหายไป เราก็ไมต่อ้งไปเสพ น่ีคอืการดูแล

ใจ ควบคุมใจใหอ้ยู่ในทาํนองครองธรรม ถา้ไมรู่ว้า่ทาํนองครองธรรมเป็นอย่างไร ก็ตอ้ง

หม ัน่ศึกษา ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะพระพทุธเจา้ทรงสอนใหรู้ท้ ัง้สิง่ทีด่แีละสิง่

ทีไ่มด่ ีสิง่ทีด่กี็สอนใหท้าํใหม้าก สิง่ทีไ่มด่กี็ทรงสอนใหล้ะ เช่นอบายมขุต่างๆ ทรงสอนวา่

ไมด่ ีไมค่วรไปเกี่ยวขอ้ง ควรอยู่ห่างไกล อย่าใหป้รากฏขึ้นมาในใจ อย่าไปคดิถงึมนัส่วน

การกระทาํบาป ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ก็เป็น

การกระทาํทีไ่มด่ ี ควรหลกีเลีย่ง อย่าไปทาํ อย่าใหม้นัปรากฏขึ้นมาในใจ ส่วนสิง่ทีด่กี็

ทรงสอนใหท้าํ ใหม้คีวามกตญั�ูกตเวท ีรูบ้ญุคุณของผูม้พีระคุณ เช่นบดิามารดา ครูบา

อาจารย ์ ใหม้สีมัมาคารวะ รูจ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ ใหเ้สยีสละ ใหรู้จ้กัให ้ อย่าคดิเอาแต่ไดอ้ย่าง

เดยีว เพราะไดม้ามากนอ้ยเท่าไรก็จะไมม่คีวามสุข เหมอืนกบัการเสยีสละ  
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อย่างวนัน้ีท่านก็เสยีสละเวลา เสยีสละเงนิทอง สิง่ทีไ่ดก้ลบัไปก็คอื ความสุขใจ ความอิ่ม

ใจ ความพอใจ ซึง่ไมเ่กิดจากการไดส้ิง่ต่างๆ ไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ดอีกดใีจไป

ชัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้ หลงัจากนัน้ก็เกดิความหวิเกดิความอยากขึ้นมาอกี ไมม่คีวามอิม่ไม่

มคีวามพอ จากการไดส้ิง่ต่างๆมา แต่การเสยีสละและการใหน่ี้แหละ จะทาํใหจ้ติใจอิม่

พอ ท่านจงึสอนใหเ้สยีสละ ใหเ้ป็นคนใจกวา้ง อย่าไปหวง อย่าไปตระหน่ี อย่าใจแคบ 

เพราะจะทาํใหท้กุขใ์จ น่ีคอืความดทีีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เราจงึควรนอ้มเอามาปฏบิตั ิ

สิง่ทีไ่มด่กี็อย่าไปทาํ อย่าไปคดิ คดิแต่สิง่ทีด่ ีพูดแต่สิง่ทีด่ ีทาํแต่สิง่ทีด่ ีแลว้ชวีติของเรา

จะเจริญกา้วหนา้ มแีต่ ความสุขความเจริญ ห่างไกลจากความทกุขค์วามเสือ่มเสยี

ท ัง้หลาย น่ีคอืทางเลอืกทีเ่ราตอ้งเลอืกเอง ตอ้งทาํเอง พระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆส์าวก 

ครูบาอาจารย ์ เป็นเพยีงผูช้ี้ทาง ไมส่ามารถเสกเป่าใหเ้ราสุข ใหเ้ราเจริญ ใหเ้ราดไีด ้ เรา

เท่านัน้ทีจ่ะเป็นผูป้ลกุเสก ผูเ้ป่ากระหมอ่มของเราใหสุ้ขใหเ้จริญได ้ จงึอย่าไปหวงัพึง่ใคร 

ใหพ้ึง่ตนเอง ดว้ยการคดิดพีูดดทีาํด ี เพือ่ความสุขและความเจริญทีจ่ะตามมาอย่าง

แน่นอน การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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