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กัณฑ์ท่ี ๓๒๓

นิ พพานอยู่ฟากตาย
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็ นวันชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
เพือ่ นํามาซึง่ ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง
บัญญัตวิ นั พระขึ้นมา เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนผูม้ ภี ารกิจการงานมาก จะได้มเี วลาปล่อย
วางกิจกรรมอย่างอืน่ เพือ่ มาทํากิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญต่อชีวติ จิตใจของตน เพราะถ้า
ไม่ได้ทรงกําหนดไว้แล้ว
ก็จะถูกความหลงฉุดลากให้ไปหาความสุขความเจริญ
ความก้าวหน้า ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเสือ่ มเสีย
ความหายนะ จึงได้ทรงกําหนดวันพระไว้ เพือ่ จะได้ดงึ กายวาจาใจสู่ธรรมะ เอาธรรมะ
ซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาด จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
คือ ภพชาติทจ่ี ะตามมาต่อไป ธรรมะทีซ่ กั ฟอกกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็มี
หลากหลายชนิดด้วยกัน ในวันนี้จะแสดงเรื่องศรัทธาความเชื่อ จาคะการเสียสละ ศีล
การไม่เบียดเบียดกัน ปัญญาความรู้ความฉลาด ทีจ่ ะชําระซักฟอกกายวาจาใจให้สะอาด
ให้มคี วามสุขความเจริญอย่างแท้จริง
ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องมีในเบื้องต้น เพราะ
เราไม่รู้วา่ อะไรดีอะไรชัว่ อย่างแท้จริง จึงต้องเชื่อคนทีร่ ู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
เพราะท่านได้ศึกษาได้ปฏิบตั จิ นเกิดปัญญา เกิดดวงตาเห็นธรรม ทีส่ ามารถมองทะลุ
โมหะความหลง อวิชชาความรู้ไม่จริง เห็นความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย เปรียบ
เหมือนคนทีใ่ ส่แว่นตาทีใ่ สสะอาด มองทะลุแว่นตา ก็จะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างตามความเป็ น
จริง ส่วนคนทีใ่ ส่แว่นทีม่ สี เี คลือบอยู่ เช่นสีดาํ ๆเข้มๆเคลือบอยู่ เวลามองก็จะไม่เห็นสีท่ี
แท้จริง ฉันใดใจของผูท้ ม่ี โี มหะความหลง มีอวิชชาครอบงําอยู่ ก็จะไม่เห็นความเป็ นจริง
จะเห็นกลับตาลปัตร เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นสุขว่าเป็ นทุกข์ สิง่ ทีท่ กุ ข์กลับเห็นว่าเป็ นสุข จึงเดินผิด
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ทาง เดินไปหาความทุกข์กนั เพราะเห็นความทุกข์เป็ นความสุข ส่วนความสุขกลับเดินหนี
กัน เพราะเห็นเป็ นความทุกข์ ความทุกข์ทพ่ี วกเราเห็นว่าเป็ นความสุขนัน้ ได้แก่อะไร ก็
คือความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขนัน่ เอง พวกเราทุกคนมีความยินดี ชอบทีจ่ ะ
แสวงหาลาภคือเงินทอง ยศคือตําแหน่ง สรรเสริญคือคําชมเชย สุขทีเ่ กิดจากการสัมผัส
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เพราะไม่รู้วา่ ไม่จรี งั ถาวร ไม่แน่นอน ไม่อยู่กบั เรา
ไปตลอด เวลาทีเ่ ราขาดสิง่ เหล่านี้หรือสิง่ เหล่านี้จากเราไป ก็จะนํามาซึง่ ความทุกข์เศร้า
โศกเสียใจ นี่คอื ความทุกข์ทเ่ี รามองไม่เห็นกัน ในขณะทีม่ สี ง่ิ เหล่านี้อยู่ เราก็มคี วามทุกข์
ทีเ่ กิดจากความหวง ความกังวล ไม่รู้วา่ จะอยู่กบั เราไปตลอดหรือไม่
มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเท่านัน้ ทีก่ าํ จัดโมหะอวิชชาได้จนหมด
สิ้นไป จึงเห็นความทุกข์ในลาภยศสรรเสริญสุข และเห็นความสุขในความสงบของใจ ไม่
ต้องมีลาภยศสรรเสริญสุขก็มคี วามสุขได้ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษกว่าหลายเท่า แต่
พวกเรากลับเห็นเป็ นความทุกข์ไป เพราะต้องเสียสละ เราต้องมีจาคะ เสียสละประโยชน์
สุขของตน เช่นเงินทองอวัยวะและชีวติ เพือ่ ให้ได้ธรรม ทีจ่ ะชําระกายวาจาใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ เมือ่ กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเพียงไร ความสงบสุขก็จะมีมากขึ้นเพียง
นัน้ จึงทรงสอนให้สละทรัพย์ สละอวัยวะ สละชีวติ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความสุขอันประเสริฐ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้มาเป็ นสมบัติ แต่พวกเรากลับเห็นว่าเป็ น
ความทุกข์ยากลําบาก เพราะการบริจาคก็เป็ นสิง่ ทีย่ าก เพราะหวงแหนยึดติดในทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เพราะไม่มองในมุมของจิตใจ ถ้ามีความหวงแหนยึดติดกับอะไร
มากเพียงไร ก็จะมีความทุกข์กงั วลเสียดายอาลัยอาวรณ์มากขึ้นเพียงนัน้ ถ้าไม่ยดึ ติด
บริจาคอยู่เรื่อยๆ เก็บส่วนทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพไว้ ส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็บริจาคไป ให้
ประโยชน์สุขแก่ผูอ้ น่ื จะได้คลายความยึดติดหวงแหน ความตระหนี่ ทําให้ใจโล่งเบา
สบาย ดีกว่ายึดติดในทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ถ้า
เป็ นนักปฏิบตั ธิ รรมก็จะเสียสละเงินทองทัง้ หมดเลย แล้วก็ออกบวช ถวายอวัยวะถวาย
ชีวติ ให้กบั การปฏิบตั ธิ รรม ถ้าไม่ถวายจะไม่มโี อกาสได้ธรรมมาเป็ นสมบัตเิ ลย เพราะ
ต้องแลกกัน จะเอาทัง้ ๒ อย่างไม่ได้ จะเอาชีวติ และเอาธรรมด้วยไม่ได้ จะต้องเอาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ถ้ารักชีวติ ก็จะไม่ได้ธรรมอันประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
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ทัง้ หลายได้มาเป็ นสมบัติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งแลกกัน
ครู บาอาจารย์ท่านบอกว่า นิ พพานอยู่ฟากตาย ถ้าอยากจะได้นิพพานก็ตอ้ งยอมตาย ถ้า
อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง พบกับ
ความสุขสุดยอด ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั ก็ตอ้ งกล้าเสียสละชีวติ แต่ไม่ได้ให้ไปกระโดดนํา้
ตาย ไปฆ่าตัวตาย แต่ไม่ให้กลัวตายต่อการปฏิบตั ิ ไม่ให้หวงชีวติ เพราะเป็ นเรื่องของ
กิเลส เรื่องของความหลง ถ้ามีความหวงในชีวติ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ใจก็จะหาความ
สงบสุขไม่ได้ แต่ถา้ กล้าเสียสละชีวติ เสียสละอวัยวะ เสียสละสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ก็
จะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่าสิง่ ทีเ่ สียไป คือความสุขสุดยอดตลอดอนันตกาลของพระนิพพานนี่เอง ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้แลกมา ด้วยการสละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง แล้วก็ออกบวชปฏิบตั ธิ รรม ถวายกายถวายชีวติ เพือ่ ให้ได้ธรรมอันประเสริฐมา
ถ้าทําได้ขนาดนี้แล้ว
จะไม่มอี ะไรมาเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ พระธรรมอันเลิศ
ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้มาเป็ นสมบัตไิ ด้เลย สิง่ ทีข่ วางอยู่ก็คอื
ความหวงในชีวติ กลัวความทุกข์ยากลําบากเท่านัน้ เอง ถ้าไม่กลัวรับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว
ความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐก็จะเป็ นสมบัตขิ องพวกเราอย่างแน่นอน ในการปฏิบตั เิ บื้องต้น
จึงทรงสอนให้มจี าคะ ให้เสียสละ ดังทีท่ รงตรัสสอนว่า ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ
ให้สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ ให้สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม คุณงามความดี ทีจ่ ะชําระกาย
วาจาใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
นี่คอื เรื่องของจาคะ ดังทีพ่ วกเราได้มากระทํากันในวันนี้ เราได้มาทําจาคะ มาสละทรัพย์
ส่วนหนึ่งของเราไป เอาไปซื้ออาหารคาวหวาน ซื้อของใช้ทจ่ี าํ เป็ นมาถวายพระภิกษุ
สามเณร เป็ นขัน้ ต้น ยังมีขนั้ ทีส่ ูงขึ้นไปอีก เหมือนกับการเรียนหนังสือ เรียนชัน้ ประถม
แล้วก็ตอ้ งขึ้นชัน้ มัธยม ชัน้ มัธยมก็ตอ้ งขึ้นชัน้ อุดมศึกษา ถึงจะสําเร็จได้ปริญญา ฉันใด
การปฏิบตั ธิ รรมก็เป็ นเช่นนี้ เบื้องต้นก็บริจาค เสียสละจากน้อยไปหามาก ตอนนี้ทาํ ได้
แค่น้ ี ต่อไปก็ทาํ เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จะได้สมั ผัสกับความสุขใจ ความเบาอกเบาใจ ทีเ่ กิด
จากการปล่อยวางมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของ มา
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ให้ความสุขกับเรา เอาความสุขทีเ่ กิดจากการบริจาคการตัดการละดีกว่า เพราะเป็ น
ความสุขทีส่ ุขมุ ละเอียด ไม่มคี วามทุกข์ความกังวลใจ ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จาก
ทรัพย์ ทีท่ าํ ให้เครียดให้ทกุ ข์ใจ ไหนจะต้องดูแลรักษา ต้องคิดว่าจะเอาไปใช้อะไรดี
พอใช้หมดก็ตอ้ งไปหามาใหม่อกี เป็ นปัญหาตลอดเวลา ถ้าไม่พง่ึ ทรัพย์สมบัตเิ งินทองได้
ก็จะสบาย จะมีความสุข ถ้าได้สมั ผัสความสุขทีเ่ กิดจากการให้ เกิดจากการเสียสละแล้ว
จะพอใจเสียสละมากขึ้นไปเรื่อยๆ จึงอย่าเสียดายสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่กนั เพราะไม่ได้เป็ น
สมบัตทิ แ่ี ท้จริง สักวันหนึ่งเมือ่ เราตายไป ทุกสิง่ ทุกอย่างก็ไม่เป็ นของเราอีกต่อไป แม้แต่
ร่างกายก็ตอ้ งกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทีห่ ามาได้อย่าง
ลําบากยากเย็น ก็จะกลายเป็ นสมบัตขิ องผู ้อืน่ ไป ถ้าเอามาบริจาค เอามาแจกจ่าย ก็จะได้
แลกกับสมบัตทิ ว่ี เิ ศษภายในใจ คืออริยทรัพย์ ทรัพย์ภายใน ความสงบสุขเย็นใจ ทีเ่ กิด
จากการเสียสละ
นอกจากการเสียสละแล้วก็ทรงสอนให้มศี ีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื โดยปกติก็ให้มศี ีล ๕ ไม่
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา
เพราะจะทําให้จิตใจสงบร่มเย็นขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ถ้ายังทําผิดศีลอยู่ จิตใจจะไม่สงบ
จะกังวลหวาดผวา กลัวว่าจะต้องไปรับใช้โทษรับใช้กรรม ถ้ามีสติคอยดูการกระทําอยู่
เสมอๆ และยับยัง้ ชัง่ ใจทุกครัง้ ว่า ทําผิดศีลไม่คุม้ ค่ากับสิง่ ทีไ่ ด้มากับสิง่ ทีเ่ สียไป คือ
ความมันคงของจิ
่
ตใจ ไม่หวาดผวา ไม่หวาดกลัว สิง่ ทีไ่ ด้มาไม่มคี ุณค่าอะไรเลยกับจิตใจ
เพียงแต่ทาํ ให้มคี วามสุขในขณะทีไ่ ด้มาเท่านัน้ เอง จึงควรดูแลรักษากายวาจาใจให้อยูใ่ น
กรอบของศีลธรรม ส่วนในวันพระเช่นวันนี้ ถ้ามีความสามารถทีจ่ ะรักษาเพิม่ ขึ้นไปอีก ก็
ควรรักษา นอกจากศีล ๕ แล้ว ก็เพิม่ ขึ้นมาอีก ๓ ข้อ เป็ นศีล ๘ เพือ่ ทําให้จติ ใจสงบ
มากยิง่ ขึ้นไปอีก ถ้าเป็ นเครื่องปรับอากาศก็ปรับปุ่มควบคุมความเย็นให้สูงขึ้นไปอีก ตัด
ความสุขทางกามารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไป แล้วหันเข้ามาหาความสงบสุขของ
จิตใจ ถ้าสลัดกามารมณ์ออกไปได้ ความสงบสุขของจิตใจก็จะตามมา ความสุขทัง้ ๒
ชนิดนี้อยู่ดว้ ยกันไม่ได้ ความสุขทางกามารมณ์กบั ความสงบสุขของจิตใจอยู่ร่วมกัน
ไม่ได้ เหมือนกับความมืดกับความสว่าง ถ้ามืดก็ไม่สว่าง ถ้าสว่างก็ไม่มดื เหมือนความ
ร้อนกับความเย็น ถ้าร้อนก็ไม่เย็น ถ้าเย็นก็จะไม่รอ้ น ความสุขทางกามารมณ์เป็ นเหมือน
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ความร้อน ความสุขทางจิตใจเป็ นเหมือนความเย็น ถ้าต้องการความสุขทางจิตใจก็ตอ้ ง
สลัดความสุขทางกามารมณ์ออกไป
ต้องเปลีย่ นศีลข้อ ๓ จากกาเมสุมจิ ฉาจาราเวรมณี ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี
มาเป็ นอพรหมจริยาเวรมณี ถือศีลพรหมจรรย์ ละเว้นจากการเสพสุขกับคู่ครองของตน
ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว รับประทานให้อม่ิ ท้องเพือ่ ดูแล
รักษาร่างกายก็พอ ไม่ตอ้ งรับประทานอาหารทีถ่ ูกปากถูกใจ ให้อม่ิ ท้องอยู่ได้ ไม่ตอ้ ง
รับประทานหลายมื้อ อย่างมาก ๒ มื้อก็พอ สําหรับผูถ้ อื ศีล ๘ หลังจากเทีย่ งวันไปแล้วก็
จะไม่รบั ประทานอาหารอีกต่อไป ถ้าปฏิบตั กิ า้ วหน้าขึ้นไปอีกก็รบั ประทานเพียงมื้อเดียว
ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร ไม่หาความสุขจากการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ท่ี
สวยๆงามๆ ใช้เครื่องสําอางใช้นาํ้ หอม ไม่หาความสุขจากการดูการฟังสือ่ บันเทิงต่างๆ
เช่นดูหนังฟังเพลง เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ประกอบไปด้วยความทุกข์ ต้อง
แสวงหาอยู่เรื่อยๆ จึงต้องละเว้นจากความสุขเหล่านี้ เพือ่ จะได้ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์
เจือปน คือความสงบสุขของจิตใจ ต้องนอนกับพื้นปูเสือ่ ปูผา้ ก็พอ ไม่นอนบนฟูกหนาๆ
ไม่หาความสุขจากการหลับการนอน เพราะไม่ได้เป็ นหมู เป็ นมนุษย์ เป็ นผูใ้ ฝ่ ธรรม ทีจ่ ะ
พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงระดับของพระอริยเจ้า ของพระอรหันต์ ไม่ยดึ ติด
กับความสุขทีไ่ ด้จากการหลับนอน นอนให้เพือ่ พักผ่อนร่างกาย ถ้านอนบนพื้นแข็งๆก็จะ
นอนไม่นาน สัก ๔ – ๕ ชัว่ โมงก็พอแล้ว ถ้านอนบนฟูกหนาๆ ก็ตอ้ ง ๘ หรือ ๑๐ ชัว่ โมง
ถึงจะพอ เพราะมีความสุข แต่เป็ นความสุขทีจ่ ะผูกให้ตดิ อยู่กบั กองทุกข์ กับการเวียน
ว่ายตายเกิด จึงต้องถือศีล ๘ กันในวันพระ เพือ่ จะได้สมั ผัสกับความสงบสุขของจิตใจ
จะไม่วนุ่ วายใจ จะเห็นประโยชน์ จะเห็นความสุขทีแ่ ท้จริง ว่าไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทใ่ี จของ
เรา
ถ้าอยากจะให้มคี วามสุขมากยิง่ ขึ้นไปกว่านี้ ก็ตอ้ งปรับปุ่มความเย็นความสงบของใจ ให้
สูงขึ้นไปอีกขัน้ หนึ่ง คือปัญญา ต้องฟังธรรมกัน จะได้รู้วธิ ีทาํ ให้ใจสงบอย่างถาวร กําจัด
ต้นเหตุทท่ี าํ ให้จิตใจไม่สงบ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้ายังมีความโลภ
ความโกรธ ความหลงอยู่ก็จะต้องมีความทุกข์วุน่ วายใจ กับการหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาให้
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ความสุขกับเรา เพราะไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน ถ้าได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมเช่นวันนี้ก็
จะเกิดปัญญา รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ อยู่ทค่ี วามสงบทีเ่ กิดจากการเสียสละรักษา
ศีลนัน่ เอง ถ้าไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ก็จะคิดว่าความสุขความเจริญอยู่ทล่ี าภยศ
สรรเสริญสุข ก็จะไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ทีต่ ่อให้ได้มามากเพียงไร มากเท่ากอง
ภูเขา ก็ไม่ได้ทาํ ให้พบกับความสุขความพอ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนแล้ว จะรู้วา่
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทค่ี วามสงบของใจ อยู่ทก่ี ารปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ยดึ ไม่ตดิ
ไม่อยากได้อะไรทัง้ สิ้น
อยากได้อย่างเดียวเท่านัน้ คือความสงบสุขของใจ
ดังที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญมาเป็ นตัวอย่าง ถ้าบําเพ็ญตาม ไม่
ช้าก็เร็ว ก็จะได้พบกับความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐนี้ จึงควรเข้าหาธรรมะอยู่เสมอๆ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ จะได้รู้จกั วิธีบาํ เพ็ญ วิธีกาํ จัด วิธีชาํ ระกายวาจาใจให้สะอาด
ด้วยศรัทธา จาคะ ศีล ปัญญา ถ้าบําเพ็ญส่งเสริมให้มศี รัทธา มีจาคะ มีศีล มีปญั ญาอยู่
เรื่อยๆแล้ว ก็จะมีความสงบสุขทางจิตใจมากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ความทุกข์ความกังวลใจ
ความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ ก็จะเบาลงไปและหายหมดสิ้นไป จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น จะแก่จะเจ็บจะตายจะพลัดพรากจากใครก็ตาม ใจจะสงบร่มเย็น
เป็ นสุขตลอดเวลา จึงควรเห็นคุณค่าของธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือศรัทธา
ความเชื่อ จาคะความเสียสละ ศีลการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ปัญญาความฉลาด ให้บาํ เพ็ญ
อยู่เรื่อยๆ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๔

นํ้ าขึ้นให้รบี ตัก
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูป้ ระเสริฐ ผูร้ ู้จริงเห็นจริง ได้ทรงเตือน
พวกเราให้หมัน่ ทําประโยชน์
ทัง้ ของตนและผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาท
เนื่องจากชีวติ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน ไม่รู้จะหมดไปเมือ่ ไร เมือ่ หมดไปแล้วโอกาสทีจ่ ะทํา
ประโยชน์ก็จะหมดไปด้วย ทรงเห็นว่ามนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะทําความเจริญรุ่งเรือง ความสุข
ทีแ่ ท้จริงให้เกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้เป็ นมนุษย์ก็จะไม่สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้พ ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลายได้ ถ้าเกิดเป็ นเดรัจฉานก็จะไม่สามารถทําบุญทํากุศลได้ ถ้าเป็ น
เทพเป็ นพรหมก็มโี อกาสน้อยมาก ทีจ่ ะได้ทาํ บุญทํากุศล ถ้าไปตกนรกก็จะไม่มโี อกาสได้
ทําบุญทํากุศลเลย มีภพของมนุษย์เท่านัน้ ทีม่ โี อกาส มีสมรรถภาพ มีผูส้ อน ให้ทาํ บุญทํา
กุศล แต่ชวี ติ ของคนเราไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่รู้จะหมดไปเมือ่ ไร จึงไม่ควรประมาท ควร
รีบทําเสียในขณะทีม่ เี วลา วันทีไ่ ม่ตอ้ งไปทําภารกิจการงาน ไปเรียนหนังสือ แทนทีจ่ ะใช้
เวลาให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระ เรื่องทีไ่ ม่สร้างคุณสร้างประโยชน์ สร้างความเจริญให้กับ
จิตใจ เช่นการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปหาความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ต่างๆ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจ เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลิน ให้ความสุขใน
ขณะทีไ่ ด้สมั ผัสเท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็ปล่อยให้จติ ใจอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว มีความอยาก มี
ความต้องการเพิม่ ขึ้นไปอีก ไม่ได้สร้างความอิม่ พอให้กบั จิตใจเลย พระพุทธเจ้าจึงทรง
สอนให้ลดละ การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วหันมาหาความสุขจากการทําบุญ
ทํากุศล เพราะจะทําให้จติ ใจสูงขึ้นดีข้นึ ให้มคี วามอิม่ มีความพอ ให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ จากความวุน่ วายใจต่างๆ
ถ้าไปทําอย่างอืน่ ก็จะต้องวนเวียนอยู่กบั ความทุกข์ ความรุ่มร้อน ความวุน่ วายใจ ไม่
รู้จกั จบจักสิ้น ต่อให้มเี งินทองมากเพียงไรก็ตาม ก็ยงั ต้องวนเวียนอยู่กบั ความทุกข์
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ความรุ่มร้อน ความวุน่ วายของจิตใจอยู่เสมอ ถ้าได้ทาํ บุญทํากุศล ตามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว ใจจะมีความร่มเย็น มีความสุข มีความสบายมากขึ้น มีความทุกข์
มีความรุ่มร้อน มีความวุน่ วายใจ น้อยลงไปตามลําดับ จนไม่มหี ลงเหลืออยูใ่ นจิตใจเลย
เช่นเดียวกับใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญบุญและกุศล
อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดยัง้ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ ความรุ่มร้อน ความวุน่ วายใจ
เหลือแต่ความสุข ความอิม่ ความพอ เพราะใจได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องนัน่ เอง ได้รับ
อาหาร ได้รบั สิง่ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ แทนทีจ่ ะได้รบั ยาพิษ เหมือนทีพ่ วกเรากําลังให้ใจของ
เราอยู่ ด้วยการแสวงหาเงินหาทอง หาตําแหน่ง หาสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ทีไ่ ม่ได้เป็ นอาหารเป็ นประโยชน์กบั ใจเลย แต่เป็ นยาพิษทีจ่ ะทําให้ใจมีความทุกข์
ความรุ่มร้อน ความวุน่ วายใจ อย่างทีพ่ วกเราเป็ นกันอยู่ เพราะยังไม่หยุดการให้ยาพิษ
ยังอยากจะรํา่ รวย อยากจะมีตาํ แหน่งสูงๆ มียศสูงๆ อยากจะให้คนสรรเสริญยกย่อง
อยากจะได้ความสุขจากการไปดู ไปฟัง ไปลิ้มรส ไปดมกลิน่ ไปสัมผัสกับสิง่ ต่างๆทาง
ร่างกาย ทีไ่ ม่ได้เป็ นอาหาร ไม่ได้เป็ นคุณประโยชน์กบั จิตใจ แต่เป็ นโทษ เป็ นยาพิษ
ความทุกข์ของพวกเราจึงไม่หมดไปสักที หมดจากความทุกข์เรื่องนี้ ก็มคี วามทุกข์เรื่อง
ใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆ
เราจึงควรสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เท่าทีจ่ ะทําได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราพึง่ พา
อาศัยได้ เป็ นทีห่ ลบทุกข์หลบภัยทางด้านจิตใจได้ ทีจ่ ะปกป้ องคุม้ ครองรักษาใจ ไม่ให้
ถูกความทุกข์ความวุน่ วายใจมาเหยียบยํา่ ทําลาย จึงควรให้ความสนใจต่อการทําบุญทํา
กุศลอยู่เสมอ ซึง่ มีอยู่หลายขัน้ ด้วยกัน ขัน้ แรกท่านสอนให้ทาํ ทาน คือการให้ ทีม่ หี ลาย
ชนิดด้วยกัน ทานทีใ่ ห้กนั อยู่เป็ นประจํา คือกับข้าวกับปลาอาหารคาวหวาน เครื่องใช้ไม้
สอย เงินทอง เรียกว่า วัตถุทาน ทานแปลว่าการให้ วัตถุคอื สิง่ ทีเ่ ราให้ วัตถุทานคือการ
ให้วตั ถุนนั ่ เอง แล้วเราก็มวี ิทยาทาน คือการให้ความรู้แก่ผูอ้ น่ื เรามีความรู้ความสามารถ
อะไร พอจะแบ่งให้ผูอ้ น่ื สอนผูอ้ น่ื ได้ ก็สอนไป โดยไม่คดิ เงินทอง ไม่เรียกค่าตอบแทน
การให้ตอ้ งให้ดว้ ยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เรียกร้อง ไม่เอาอะไรเป็ นเครื่องตอบแทน ถ้ามีสง่ิ
ตอบแทนจากการเรียกร้องก็ไม่เป็ นทาน แต่เป็ นพาณิชย์ เป็ นการค้าขาย เวลาให้อะไรจึง
ต้องไม่หวังสิง่ ตอบแทนจากผู ้รับ แล้วก็มอี ภัยทาน คือการให้อภัย ยกโทษ ไม่จองเวร
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จองกรรม ต่อผูส้ ร้างความทุกข์ ความเดือดร้อน ความเจ็บชํา้ นํา้ ใจให้กบั เรา และประการ
สุดท้าย คือธรรมทาน การให้ธรรมะ ถ้าเรารู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พอทีจ่ ะ
แบ่งให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ สอนให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ ถ้ามีโอกาสก็สอนไป แต่ตอ้ งระวัง อย่ายัดเยียด
ให้กบั ผูอ้ น่ื ให้เขาต้องการก่อนถึงจะเกิดประโยชน์ ถ้าไม่ตอ้ งการ ก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ
เหมือนกับเทนํา้ ใส่ภาชนะทีไ่ ม่ได้หงายขึ้น เทลงไปมากน้อยเพียงไร นํา้ ก็จะไม่อยู่ใน
ภาชนะเลย ฉันใดใจถ้าไม่สนใจรับฟังคําสอน ก็ไม่สอนให้เสียเวลา จะทําให้เขาเบือ่ หน่าย
และต่อต้าน
นี่คอื ทานมีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน คือ วัตถุทาน วิทยาทาน อภัยทาน ธรรมทาน ทําไปแล้ว
จะทําให้ใจมีความร่มเย็นเป็ นสุข สูงขึ้นเจริญขึ้น ผูใ้ ห้ความสุขแก่ผูอ้ น่ื ย่อมสูงกว่าผูท้ ่ี
ไม่ได้ให้ สูงกว่าผูท้ ใ่ี ห้ความทุกข์กบั ผูอ้ น่ื ความสูงส่งของคนเราวัดกันตรงนี้ ตรงทีใ่ ห้
ความสุขกับผูอ้ น่ื ได้มากน้อยเพียงไร เช่นเราถือพ่อแม่สูงกว่าเรา เพราะให้ความสุขกับเรา
มากกว่าเราให้กบั ท่าน พ่อแม่จงึ สูงกว่าเรา เรามีแต่ให้ความทุกข์กบั พ่อแม่ เพราะเรา
มักจะทําตามความหลงตามความอยากทีเ่ ป็ นโทษ พ่อแม่เคยผ่านมาก่อนแล้ว จึงคอย
สอน คอยเตือน คอยบอกให้เรารู้ไว้ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งไปเผชิญกับปัญหา เผชิญกับความ
ทุกข์ต่างๆ แต่เราก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เท่าไร เพราะชอบฟังตามความอยาก ตาม
ความหลง เมือ่ ทําแล้วก็เกิดโทษ เกิดความเสียหายขึ้นมา ก็สร้างความทุกข์ให้กบั คุณ
พ่อคุณแม่ ถ้าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มคี วามสุข เราก็ตอ้ งเชื่อฟังท่าน ถ้าสิง่ ทีท่ ่านสอน
เป็ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทีถ่ ูกต้อง ทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้ไปตกทุกข์ได้ยาก ทีจ่ ะพาไปสู่ความสุขและ
ความเจริญ เราก็ควรเชื่อฟัง อย่างนี้ก็เป็ นการให้เหมือนกัน คือให้ความเคารพ เชื่อฟัง
แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและผูอ้ น่ื นี่ก็เป็ นหนึ่งในบุญทีเ่ ราสามารถทํากันได้
บุญประการที่ ๒ ทีเ่ ราสามารถทํากันได้ก็คอื ศีล คือการตัง้ อยู่ในความเรียบร้อยดีงามของ
กายและวาจา ไม่เบียดเบียน สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ด้วยการละเว้น
จากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา
ถ้าเราสามารถรักษาศีลทัง้ ๕ ข้อนี้ได้ เราจะอยู่อย่างปลอดภัย ไม่มปี ญั หาต่างๆตามมา
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อยู่อย่างสบายอกสบายใจ เพราะไม่มใี ครมาจับเราไปลงโทษ ไม่มใี ครจะประณามเราได้
มีแต่จะยกย่องสรรเสริญ ว่าเราเป็ นคนดี เป็ นคนซือ่ สัตย์สุจริต ทําให้เรามีความสุขใจ
บุญประการที่ ๓ ท่านสอนให้เราภาวนา คือพัฒนาจิตใจให้สงบมากขึ้น นอกจากให้ทาน
รักษาศีลแล้ว ยังมีความสงบทีม่ ากกว่านี้ คือ ความสงบจากการภาวนา ทีม่ อี ยู่ ๒ ขัน้
ด้วยกัน ขัน้ แรกเรียกว่าสมถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ขัน้ ที่ ๒ เรียกว่าวิปสั สนาภาวนา ทํา
จิตใจให้ฉลาดรู้ทนั ความหลง ทีค่ อยหลอกให้ไปสร้างความทุกข์ การทําสมถภาวนาก็คอื
การกําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพือ่ ให้จติ สงบนิ่ง ไม่ให้ไปคิดอะไร ผูก
จิตไว้กับอารมณ์นนั้ ถ้าจิตเป็ นลิง อารมณ์ทใ่ี ช้ผูกจิตก็เป็ นเสา ถ้ามีเชือกผูกลิงไว้กับเสา
ลิงก็จะไปเพ่นพ่าน ไปเทีย่ ว ไปเล่น ไปสร้างปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้ เมือ่ มันไม่สามารถไป
ไหนได้ ก็จะสงบนิ่ง จะอยู่เฉยๆ ในเบื้องต้นมันจะต่อสู ้ เพราะมันไม่เคย มันชอบไปไหน
มาไหน พอผูกมันไว้ มันก็พยายามดิ้น ถ้าเชือกทีผ่ ูกไว้แข็งแรงกว่า กําลังของลิง พอดิ้น
ไปสักระยะหนึ่งก็จะเหนื่อยหมดแรง แล้วก็จะอยู่เฉยๆ ไม่ด้ นิ อีกต่อไป ใจของเราก็เป็ น
เหมือนลิง ปกติแล้วจะไม่อยู่เฉยๆ ชอบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ ทําให้เกิดปัญหา
ตามมา เกิดความรุ่มร้อน เกิดความอยาก เกิดความต้องการ แล้วก็ตอ้ งไปทําสิง่ ต่างๆ
ไปมีเรื่องมีราวมีปญั หาต่างๆ อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น ถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆได้ เช่นในขณะ
นี้ จิตของพวกเราก็สงบอยู่ในระดับหนึ่ง สามารถนัง่ อยู่เฉยๆ ฟังธรรมะได้ ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื นัง่ อยู่เฉยๆเราก็มคี วามสุข ถ้าจะทําให้น่งิ อย่างเต็มที่ โดยไม่คดิ
อะไรเลย ต้องมีอารมณ์คอื เสา มีเชือกคือสติทจ่ี ะผูกจิตไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
เช่นบทสวดมนต์ สวดอรหังสัมมาฯ ก็ตอ้ งมีสติรู้อยู่กบั การสวด รู้วา่ เรากําลังสวดอรหัง
สัมมาฯอยู่ ไม่ได้ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เพราะถ้าไปคิดแล้ว ต่อให้สวดไปนานแสนนาน
จิตก็จะไม่สงบ เหมือนกับไม่ได้สวด
ถ้าจะให้สงบ ต้องสวดไปโดยไม่คดิ อะไรเลย อย่าปล่อยให้จติ ดิ้นหนีจากการสวดมนต์
ไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ต้องมีสติ ต้องรู้ ต้องเฝ้ าดูอยู่ตลอดเวลา ขณะทีส่ วดต้องรู้วา่
กําลังสวดอย่างเดียว ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้ ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว จิตจะค่อย
สงบตัวลงไปเรื่อยๆ จนสงบเต็มที่ จิตก็จะนิ่งเฉย ไม่คดิ อะไร ถึงตอนนัน้ การสวดมนต์ก็
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ไม่มคี วามจําเป็ นต่อไป จะหยุดสวดไปโดยปริยาย เหมือนกับการรับประทานอาหาร
ขณะทีร่ บั ประทานยังไม่อม่ิ ก็รบั ประทานไปเรื่อยๆ พออิม่ แล้วก็หยุดรับประทาน ฉันใด
พอจิตสงบแล้ว จิตก็อม่ิ จิตก็พอ จิตก็หยุดคิดหยุดปรุง ก็จะหยุดสวดมนต์ไปเอง จะ
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งถามว่าจะหยุดได้เมือ่ ไร ถ้าจิตยังไม่หยุดก็ตอ้ งสวดไปเรื่อยๆ
ก่อน พอนิ่งแล้วจะหยุดไปเอง จะวูบลงไปแล้วก็สงบ เกิดความสุขความสบายขึ้นมา นี่
คือสมถภาวนา การทําจิตใจให้สงบ ต้องไม่ไปคิดเรื่องอะไรทัง้ สิ้น พอออกจากความสงบ
แล้ว จิตจะเริ่มคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อกี ท่านก็สอนให้ภาวนาขัน้ ต่อไป คือวิปสั สนาภาวนา
แทนทีจ่ ะปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่ อยเหมือนทีเ่ คยคิดมา เราต้องบังคับให้คดิ ในเรื่องทีจ่ ะ
ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมา ทําให้เราฉลาดให้รู้ทนั โลก รู้ทนั ความหลง ทีค่ อยหลอกให้เราไป
หาความทุกข์มาใส่ใจ สิง่ ทีเ่ ราต้องสอนใจอยู่เสมอ ก็คอื ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ น
อนิ จจังไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสุข เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่
ว่าจะเป็ นอะไรทัง้ สิ้น ลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็ นอนิจจัง มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
มีได้มามีเสียไป มีเจริญมีเสือ่ ม
ถ้าไม่รู้วา่ เป็ นอนิจจัง เวลาได้มาก็จะดีอกดีใจ จะหลงยึดติด ไม่อยากให้จากเราไป พอถึง
เวลาทีต่ อ้ งจากไป เพราะเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง ก็รอ้ งห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ แต่ถา้ รู้
ล่วงหน้าก่อนว่า สักวันหนึ่งต้องจากเราไป เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ พอจากไปก็จะรู้สกึ
เฉยๆ ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่ได้ยดึ ติด เหมือนกับสิง่ ทีย่ มื มา ต้องคืน
เจ้าของไป พอถึงเวลาคืน ก็ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ฉันใดสิง่ ต่างๆในโลกนี้ก็
เป็ นเหมือนของทีเ่ รายืมมา สักวันหนึ่งต้องคืนเขาไป แม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน
ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิม กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป สักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว จึงต้องตัด
ความยึดติดให้ได้ เหมือนทีเ่ ราไม่ยดึ ติดกับร่างกายของคนอืน่ ร่างกายของเราก็อย่าไป
ยึดติด ถ้าไม่ยดึ ติดแล้ว เวลาเป็ นอะไรไป ใจจะไม่เดือดร้อน เป็ นเหมือนร่างกายของคน
อืน่ ไม่ใช่ของเรา ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย เราจะไม่ทกุ ข์ ไม่
วุน่ วายใจ จะรู้สกึ เฉยๆ สบายใจ นี่คอื วิปสั สนาภาวนา ศึกษาสอนใจให้รู้ทนั ความจริง
ของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีใ่ จไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องด้วย เช่นร่างกายของเรา ลาภยศ
สรรเสริญสุขต่างๆ ล้วนเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ ไม่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะสร้าง
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ความทุกข์ให้กบั เรา ถ้าไปหลงยึดติด จึงอย่าไปหวังหาความสุขจากสิง่ เหล่านี้ ให้มาหา
ความสุขจากการปล่อยวาง หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ เพราะเป็ นความสุขที่
แท้จริง ไม่เปลีย่ นแปลง ไม่มคี วามทุกข์ตามมา ถ้ามีอยู่เต็มในหัวใจแล้ว จะไม่เสือ่ ม จะ
ไม่หมด ไม่เป็ นอนิจจัง ไม่เป็ นทุกข์ เป็ นของเรา อยู่กบั ใจเราไปตลอด
จึงต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆ พอออกจากสมาธิก็ตอ้ งคอยสอนใจว่า ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้
แน่นอน ไม่มอี ะไรเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเราเป็ นของเรา สอนไปอย่างนี้
เรื่อยๆ จะได้ไม่หลงอยากได้สง่ิ ต่างๆ เพราะสามารถอยู่ได้โดยไม่ตอ้ งมีอะไร ยกเว้น
ปัจจัย ๔ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ เราก็หามาเท่าทีจ่ าํ เป็ น แต่ไม่หาสิง่ อืน่ มา
เพราะจะสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้กับเรา นี่คอื วิปสั สนาภาวนา ต้องทําสลับกับ
สมถภาวนา เวลาทําสมถภาวนาก็ไม่คดิ อะไรเลย พยายามทําจิตให้น่งิ อย่างเดียว แต่เวลา
เจริญวิปสั สนาก็ตอ้ งคิด แต่คดิ ในสิง่ ทีถ่ ูก คิดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ สิง่
ต่างๆทีอ่ ยู่รอบตัวเรานี้ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ สิง่ ทีเ่ ราเห็นเราได้ยนิ ก็เป็ นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา สิง่ ทีเ่ รามีอยู่ก็เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าปล่อยวางได้จะสบายใจ ไม่ทกุ ข์
เดือดร้อนเลย มีแต่ความสุขความสบายใจตลอดเวลา นี่คือ บุญกุศลทีท่ าํ กันได้ เรียกว่า
ภาวนา
นอกจากนัน้ ท่านก็สอนให้ทาํ บุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เวลาทําบุญแล้วเราก็มี
บุญ ทีจ่ ะอุทศิ ให้กบั ผูล้ ว่ งลับไปแล้วได้ เราก็อทุ ศิ ไป อุทศิ ได้ ๒ แบบ คือกรวดนํา้ รําลึก
ถึงบุคคลทีเ่ ราต้องการอุทศิ ให้ หรือไม่ตอ้ งกรวดนํา้ ก็ได้ เพียงรําลึกอยู่ในใจ ขออุทศิ บุญ
ส่วนนี้ให้แก่ผูน้ นั้ ผูน้ ้ ไี ป ก็จะได้รบั เหมือนกัน อุทศิ แบบเปี ยกหรืออุทศิ แบบแห้งก็ได้ การ
อุทศิ ทีแ่ ท้จริงไม่ตอ้ งใช้นาํ้ อยู่ทใ่ี จของเรา อยู่ทก่ี ารตัง้ จิตอธิษฐานรําลึกถึงคนทีล่ ว่ งลับไป
แล้ว ถ้ารอรับอยู่เขาก็จะได้รบั ทุกครัง้ ทีท่ าํ บุญก็ควรอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไป บุญอีก
อย่างหนึ่งเรียกว่า บุญทีเ่ กิดจากการรับใช้ผูอ้ น่ื ทําให้เรามีความสุข ทําให้ผูท้ เ่ี รารับใช้มี
ความสุข เพราะคนทีเ่ ดือดร้อน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็ตอ้ งอาศัยคนอืน่ คอยช่วยเหลือ
เช่น เวลาทีบ่ ดิ ามารดาของเราเจ็บไข้ได้ป่วย เวลามีอายุมาก ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
ลูกๆก็ตอ้ งเลี้ยงดูท่านรับใช้ท่าน การรับใช้บดิ ามารดาก็เท่ากับรับใช้พระอรหันต์ เพราะมี
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คุณกับเรามาก ถ้าไม่มบี ดิ ามารดาเราก็ไม่สามารถเกิดมาเป็ นตัวเป็ นตน อย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ
วันนี้ได้ บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่จงึ มีมาก ชดใช้ไม่ได้หมด การรับใช้ท่านทําให้เราได้
บุญมาก ไม่ตอ้ งไปหาพระอรหันต์นอกบ้าน มีพระอรหันต์อยู่ในบ้านแล้ว ก่อนทีจ่ ะไป
ทําบุญกับพระอรหันต์นอกบ้าน ให้ทาํ บุญกับพระอรหันต์ในบ้านก่อน ดูแลพระอรหันต์
ในบ้าน คือพ่อแม่ให้เรียบร้อยก่อน แล้วเราค่อยไปทําบุญกับพระอรหันต์นอกบ้าน
ประการต่อมาคือบุญทีเ่ กิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทําให้เป็ นคนน่ารัก ผูอ้ น่ื มี
ความสุขเวลาได้เจอเรา เราก็มคี วามสุข เพราะมีคนชื่นชมยินดี ต่างกับคนทีไ่ ม่อ่อนน้อม
ถ่อมตน ไม่มใี ครชื่นชมยินดี มีแต่คนรังเกียจ ไม่มคี วามสุข ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน จะได้
มีความสุข
ประการต่อมาคือบุญทีเ่ กิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างวันนี้เราได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม
ได้ความรู้ จิตใจสงบร่มเย็นเป็ นสุข เพราะเมือ่ รู้แล้วก็จะไม่หลงไม่อยาก ไม่ฟ้ งุ ซ่านไม่
เครียด เพราะรู้แล้วว่าความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทค่ี วามสงบ อยู่ทก่ี ารทําความดี อยู่ทก่ี าร
ทําบุญ อยู่ทก่ี ารฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างทีเ่ รากําลังทําอยู่ในขณะนี้ ฟังไปเรื่อยๆแล้วใจจะ
สุข เพราะมีธรรมะชโลมจิตใจ ให้เย็นให้สุขให้สบาย ประการต่อมาคือบุญทีเ่ กิดจากการ
ให้ธรรมะกับผูอ้ น่ื ถ้ามีใครถามว่า วันนี้ไปฟังธรรมะ ได้อะไรมาบ้าง เราก็บอกเขาไป ก็
จะได้รบั ประโยชน์จากการฟังธรรมะจากเราอีกต่อหนึ่ง จะได้ความสุข ทําให้ฉลาดขึ้น มี
ความสุขมากขึ้น ประการสุดท้ายคือบุญทีเ่ กิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง เราก็จะทําใน
สิง่ ทีถ่ ูกต้อง ได้รบั ประโยชน์ ได้รบั ความสุข ไม่มโี ทษตามมา ถ้ามีความเห็นผิดก็จะทํา
ผิด สร้างความทุกข์ สร้างโทษให้กบั เรา อย่างวันนี้เราเห็นแล้วว่าความสุขทีแ่ ท้จริงอยูท่ ่ี
การสร้างบุญสร้างกุศล อยู่ทก่ี ารทําความดี ไม่ได้อยู่ทก่ี ารแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข
ถ้าทําตามทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ก็จะได้รบั ความสุขความเจริญ ความอิม่ ความพอ ความสุขที่
ประเสริฐทีส่ ุด เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก จึงควรให้ความสําคัญต่อ
การทําบุญทํากุศลอย่างสมํา่ เสมอ มีเวลาว่างตอนไหนก็รีบทําเสีย เพราะชีวติ ของเราไม่
แน่นอน จะหมดไปเมือ่ ไรก็ไม่รู้ เหมือนสุภาษิตทีว่ า่ นํ้ าขึ้นให้รีบตัก ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็
เหมือนนํา้ กําลังขึ้น มีโอกาสทําบุญทํากุศล อย่าผัดวันประกันพรุ่ง เพราะอาจจะไม่มวี นั
พรุ่งนี้สาํ หรับเราก็ได้ ถ้าไม่ประมาทก็จะรีบทําเสียแต่วนั นี้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้รบั ประโยชน์
15

เต็มที่ ถ้ายังไม่เต็มที่ บุญกุศลจะดูแลเราไปเรื่อยๆ ส่งเสริมเราไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
อย่างเต็มที่ การทําบุญตัง้ แต่วนั นี้ไปจึงไม่เสียประโยชน์ มีแต่ได้อย่างเดียว การแสดงก็
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๕

เกียร์ของใจ

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
การมาวัด มาทําบุญ สร้างกุศล สร้างบารมี ศึกษาหาความรู้ เป็ นการพาชีวติ จิตใจของเรา
ไปสู่ความก้าวหน้า ความเจริญ ความร่มเย็นเป็ นสุข เพราะใจเป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง
มีการเดินหน้าถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา วิง่ เร็ววิง่ ช้า ต้องเปลีย่ นเกียร์อยู่เรื่อยๆ เกียร์
เดินหน้า เกียร์ถอยหลัง เกียร์ ๑ เกียร์ ๒ ถึงเกียร์ ๕ ใจของเราก็มเี กียร์เหมือนกัน
เพราะต้องพบกับเหตุการณ์ พบกับบุคคลทีต่ ่างกัน จะใช้เกียร์เดียวไม่ได้ เวลาออกรถก็
ต้องใช้เกียร์ตาํ ่ พอรถวิง่ เร็วขึ้น ก็ตอ้ งเปลีย่ นเป็ นเกียร์สูง ชีวติ จิตใจของเราก็ตอ้ งเปลีย่ น
เกียร์เหมือนกัน ซึง่ มีอยู่ ๔ เกียร์ดว้ ยกันคือ ๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มุทิตา ๔. อุเบกขา
เป็ นเกียร์ของใจ ทีต่ อ้ งใช้ในวาระทีพ่ บกับคนและเหตุการณ์ทต่ี ่างกัน เวลาจะออกรถก็
ต้องใช้เกียร์ตาํ ่ เกียร์ตาํ ่ ของใจก็คอื ความเมตตา เวลาพบเจอใครก็ให้แผ่เมตตา ให้มี
ไมตรีจติ ให้มองว่าเป็ นเพือ่ นกัน เป็ นเพือ่ นร่วมโลก เพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย ไม่เป็ นศัตรู กนั
ถึงแม้จะแข่งขันกันเวลาทํามาหากิน ก็แข่งอย่างมิตร จะมีความสุขทัง้ ๒ ฝ่ าย เวลาเพือ่ น
ชนะ เราก็แสดงมุทติ าจิต แสดงความยินดี เวลาเพือ่ นได้ดบิ ได้ดี มีความสุข มีความ
เจริญ เราก็แสดงมุทติ าจิต เพราะจะทําให้เรามีความสุขด้วย แต่ถา้ เราอิจฉาริษยาไม่
พอใจ ก็จะสร้างความทุกข์ความรุ่มร้อนให้กับจิตใจ ให้ไปทําในสิง่ ทีเ่ สือ่ มเสีย เราจึงต้อง
รู้จกั ใช้เกียร์ของใจให้ถูกกับสถานการณ์ เกียร์พ้นื ๆก็คอื ให้แผ่เมตตาอยู่เสมอ ไม่วา่ กับ
ใครก็ตาม กับผูใ้ หญ่กบั เด็ก กับคนใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิด ให้แผ่เมตตาให้เท่าๆกัน ดังที่
ทรงสอนไว้ว่า สัพเพสัตตา สัตว์ทง้ั หลายทัง้ ปวง หมายถึงคนทุกคน สัตว์เดรัจฉานทุก
ตัว ทีม่ ชี วี ติ จิตใจเหมือนกัน อยากมีเพือ่ น มีความสุข ไม่อยากมีศตั รู ไม่อยากมีความ
ทุกข์

17

ถ้าเราแผ่เมตตาให้กบั เขา เขาก็มคี วามสุข ยินดีทจ่ี ะแผ่เมตตาให้กบั เรา เราก็มคี วามสุข
ต่างฝ่ ายต่างอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ฆ่ากัน ทําลายกัน เพราะความต้องการของการ
ดํารงชีพมีไม่มากเลย ปัญหาไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่อยู่ทก่ี เิ ลสภายในใจ ทีโ่ ลภไม่รู้จกั พอ
มีมากมีนอ้ ยเท่าไหร่ ก็ไม่พอ พอใครขัดขวางความโลภ ก็เกิดความโกรธ อาฆาต
พยาบาทไร้ความเมตตา พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้จองเวรกัน อเวรา โหนตุ จงเป็ นผูไ้ ม่มี
เวรกันเถิด เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร ด้วยการให้อภัย ถ้า
ให้อภัยได้ก็จะดับไฟนรกทีเ่ ผาจิตใจ
คือความโกรธความแค้นทีเ่ หมือนไฟนรกได้
ไม่เช่นนัน้ จะอยู่เฉยๆไม่ได้เลย กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้ามีธรรมะ มีความเมตตาให้อภัย
ก็เหมือนกับมีนาํ้ ดับไฟนรก ถ้าแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ให้อภัยอยู่เรื่อยๆ พอเกิดความโกรธ
แค้นขึ้นมา ก็จะดับไฟนรก ดับความแค้นได้ ทําให้ใจสงบเย็นเป็ นสวรรค์ คนเราจะเป็ น
เทพหรือเป็ นมาร ก็อยู่ตอนทีเ่ กิดความโกรธ ถ้ามีนาํ้ ของธรรมมาดับ คือการให้อภัยไม่
จองเวรกัน ใจก็จะสงบเย็นสบาย เป็ นพระเป็ นเทพได้ เพราะไม่ไปทําอะไรเสือ่ มเสียหาย
ถ้าไม่มนี าํ้ ของธรรมมาดับความโกรธ ใจก็จะร้อนมากๆ ต้องไประบายในทางทีเ่ สือ่ มเสีย
ไปทําร้ายร่างกายทําร้ายชีวติ ของผูท้ ท่ี าํ ให้โกรธ ใจก็เลยกลายเป็ นมารเป็ นยักษ์เป็ นสัตว์
นรกไป เพราะขาดความเมตตา ไม่แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หมัน่
แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ด้วยการระลึกอยู่เสมอว่า สัพเพสัตตา อเวรา โหนตุ ไม่จองเวรกัน
สัพเพสัพตา อัพยาปัชฌา โหนตุ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทาํ ร้ายกัน ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา เพราะสร้างความเดือดร้อน
ความทุกข์ ความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื แล้วก็จะย้อนกลับมาหาเรา
เมือ่ ทําร้ายใครแล้ว ก็จะหวาดวิตก กลัวจะต้องใช้เวรใช้กรรม ถูกจับไปลงโทษ เข้าคุกเข้า
ตะราง ก็จะไม่มคี วามสุขเลย แต่ถา้ มีธรรมะ คือมีความเมตตาไว้ดับความโกรธ ก็จะ
รักษาความสงบสุขของใจได้ รักษาความเป็ นพระ ความเป็ นเทพ ความเป็ นมนุษย์ไว้ได้
ถ้าฝึ กแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ ทุกวันทุกเวลา ทุกขณะทีม่ เี วลาว่าง ให้ฝึก
แผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ฝึ กให้อภัยอยู่เรื่อยๆ สมมติข้นึ มาในใจว่า ถ้าใครมาพูดมาทําอะไร
ให้เราโกรธ เราต้องให้อภัยให้ได้ ไม่ยากเลยการให้อภัย ถ้าไม่คดิ ถึง ก็ให้อภัยได้แล้ว
พอลืมแล้วความโกรธก็หายไปเอง จึงอย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เราโกรธ เพราะยิง่ คิดก็ยง่ิ
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ทําให้เราโกรธ ต้องคิดเสมอว่า เราควบคุมบังคับคนอืน่ ไม่ได้ ให้เขาดีกบั เราเสมอไปไม่ได้
ให้เขาทําตามความต้องการของเราเสมอไปไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราบังคับได้ก็คอื ใจของเรา ให้
อยู่เย็นเป็ นสุขได้ ถ้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทําของคนอืน่ ใครจะทําอะไร ก็คดิ ว่าเป็ น
ลมเป็ นแดดก็แล้วกัน แดดลมจะเป็ นอย่างไร เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย ฝนจะตกแดดจะออก
ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา ฉันใดใครจะพูดอะไรทําอะไร ก็ถอื ว่าเป็ นเรื่องของเขา
ถ้าเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง ทีเ่ กิดจากการกระทําของเขา ก็คดิ เสียว่าเป็ นเคราะห์กรรม
ของเราก็แล้วกัน ส่วนหนึ่งของการมาเกิด ก็เพือ่ มาใช้กรรมนี้เอง หรือคิดว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ รา
มีอยู่ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นอนิ จจัง จะไม่อยู่กบั เราไปตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเรา
ไป ถ้าเราไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หลงแล้ว เวลาจากเราไป เราจะรู้สกึ เฉยๆ สบายใจ ไม่ตอ้ ง
ดูแลรักษา หมดแล้วก็หมดไป แม้แต่ชวี ติ ถึงแม้จะหมดไป ก็ไม่มปี ญั หาอะไร เพราะใจ
ไม่ได้หมดไปกับการตายของร่างกาย ไม่มใี ครทําลายใจได้ ให้หมดไปได้ แต่ความโง่คอื
ความหลง จะทําให้ใจทุกข์ได้ ถ้าขาดความเมตตา
ถ้าอยากจะมีความสุขตลอดเวลา ท่ามกลางการสูญเสีย การเปลีย่ นแปลง ท่ามกลางสิง่ ที่
ไม่พงึ ปรารถนาทัง้ หลาย ให้มเี มตตาเสมอ ให้อภัยเสมอ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื นี่คอื เกียร์
๑ ของใจทีเ่ ราควรใช้ตลอดเวลา เกียร์ท่ี ๒ ของใจก็คอื กรุณาความสงสาร เวลาเห็นผู อ้ น่ื
ตกทุกข์ได้ยาก ลําบากลําบน เช่นเวลามีภยั ต่างๆ นํา้ ท่วม ไฟไหม้ ข้าวยากหมากแพง
แห้งแล้ง ไม่มอี าหารจะกิน ไม่มปี จั จัย ๔ ถ้าเรามีเหลือก็ควรดูแลกัน ช่วยเหลือกัน คิดว่า
อยู่ในเรือลําเดียวกัน วันนี้เราสุข เขาทุกข์ พรุ่งนี้อาจจะกลับกันก็ได้ พรุ่งนี้เขาสุข เรา
อาจจะทุกข์ก็ได้ ถ้าต่างฝ่ ายต่างดูแลกัน ความทุกข์ยากลําบากต่างๆ ก็จะไม่หนักหนา
สาหัสสากัน ก็จะอยู่ได้ พอถูไถไปได้ ไม่แร้นแค้นจนเกินไป ถ้ามีกรุณาความสงสาร ต่อ
เพือ่ นมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายทีต่ กทุกข์ได้ยาก เราจะมีความสุข พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
ให้ความสุขแก่ผูอ้ น่ื ความสุขก็จะย้อนกลับมาหาเรา เช่นเดียวกับการให้ความทุกข์กบั
ผูอ้ น่ื ความทุกข์ก็จะย้อนกลับมาหาเรา ถ้าเราไม่ตอ้ งการความทุกข์ ต้องการแต่ความสุข
ก็อย่าไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื มีความสงสาร ดูแลช่วยเหลือผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยาก จะไม่มภี ยั มา
คุกคาม เพราะทําแต่ความดี ไม่มใี ครเกลียด ไม่มใี ครอยากจะทําลาย อยากจะฆ่าให้ตาย
เพราะเป็ นคนดีมปี ระโยชน์ต่อสังคม เกียร์ท่ี ๓ ก็คอื มุทิตา ความยินดีกบั ความสุขความ
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เจริญของผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม คนทีเ่ รารักหรือไม่รกั รู้จกั หรือไม่รู้จกั ก็ตาม ถ้ามี
ความสุขมีความเจริญ เราก็ควรแสดงความชื่นชมยินดี ทําให้เรามีความสุขตามไปด้วย
ไม่วา่ จะแข่งขันอะไรกับใคร ถ้าเราแพ้เขาชนะ ก็ให้คดิ ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา มีแพ้มชี นะ
เป็ นธรรมดา ถ้าเขาชนะเราก็แสดงความยินดี เรื่องก็จบ ไม่มปี ญั หาตามมา ถ้าไม่ยอมแพ้
เรื่องก็จะบานปลาย จะกลายเป็ นศัตรู กนั แทนทีจ่ ะเป็ นเพือ่ น ก็กลายเป็ นศัตรู ทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อชีวติ ของเรามาก คนทีไ่ ม่เป็ นศัตรู กบั เรา เขาจะไม่ทาํ อะไรเรา ถ้าเขาเป็ นศัตรู
แล้ว เขาก็จะจ้องทําร้ายเราอยู่เสมอ จึงอย่าไปสร้างศัตรู ถ้าสร้างมิตรไม่ได้ อย่างน้อยก็
อย่าไปสร้างศัตรู ให้ใช้เกียร์ ๔ คืออุเบกขา ทําใจให้วางเฉย ทําใจให้สงบ ให้น่งิ ไม่โกรธ
ไม่เสียใจ เวลาแพ้ถา้ แสดงความยินดี แสดงมุทติ าจิตไม่ได้ ก็ทาํ ใจให้น่งิ สงบ ให้เฉยๆ
ให้ปล่อยวาง วันพระไม่มหี นเดียว คิดอย่างนี้ก็ได้ โอกาสหน้าค่อยแข่งกันใหม่ ถ้าเรา
ขยันฝึ กซ้อม เราก็อาจจะชนะได้ คิดอย่างนี้จะได้ไม่จองเวรจองกรรมกัน ไม่สร้างศัตรู
จะไม่มปี ญั หาตามมา ปัญหาของพวกเราอยู่ทห่ี กั ห้ามจิตใจไม่ได้ เวลาเราแพ้ก็จะรู้สกึ ไม่ดี
โทษสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แล้วก็พยายามจะเอาชนะให้ได้ บางทีก็ใช้วธิ ีทไ่ี ม่ดี ไม่ถูกกฎกติกา ถ้า
เป็ นนักมวยก็ต่อยใต้เข็มขัด การชนะของเราก็จะไม่น่าภูมใิ จ ไม่ได้ชนะจริงๆ รู้จกั แพ้
ดีกว่าไม่รู้จกั แพ้ แพ้เป็ นพระ แพ้ไม่เป็ นก็จะเป็ นมาร นี่คอื เรื่องทีเ่ ราควรสังสอนใจอยู
่
่
เสมอๆ ต้องเฝ้ าดูความคิด ดูอารมณ์ของเรา ด้วยสติอยู่เสมอ ว่าขณะนี้กาํ ลังมีอารมณ์
อะไร กําลังคิดจะทําอะไร ถ้ามีอารมณ์ไม่ดี จะพูดอะไรจะทําอะไร ต้องระมัดระวัง ถ้าไม่
จําเป็ นจริงๆก็อย่าพูดอย่าทํา รอให้สงบสติอารมณ์เสียก่อน เพราะเวลาอารมณ์เสีย จะ
พูดไม่ดที าํ ไม่ดี ถ้าสงบสติอารมณ์แล้ว จิตใจจะเป็ นปกติ การพูดการกระทําก็จะเป็ นปกติ
ถ้าพูดหรือทําในขณะทีม่ อี ารมณ์ไม่ดี ก็จะพูดไม่ดที าํ ไม่ดี จะเกิดโทษตามมา ทําให้เสีย
อกเสียใจในภายหลัง รู้อย่างนี้ไม่ทาํ ดีกว่า รู้อย่างนี้ไม่พูดดีกว่า เป็ นเพราะใจไม่มเี บรก
นัน่ เอง ไม่เคยติดเบรกไว้ จึงต้องหัดติดเบรกให้กบั ใจ นอกจากมีเกียร์แล้ว ยังต้องมี
เบรกด้วย เบรกก็คอื การหยุดใจ ไม่ให้คดิ ไม่ให้พูด ไม่ให้ทาํ เช่นเวลาโกรธแล้วอยากจะ
ด่าและทําร้ายผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งหยุดใจ ด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ สวดไปเรื่อยๆ สวด
อรหังสัมมาฯ อย่าไปคิดถึงเรื่องถึงคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ เบีย่ งเบนใจไปหาธรรมะ สวดมนต์
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ไปเรื่อยๆ พอสวดไปสักระยะหนึ่งแล้ว ใจก็จะเบาจะสบาย ความโกรธความแค้น ก็จะ
หายไป จะได้ไม่ตอ้ งมาเสียใจภายหลัง เพราะไม่ได้ไปพูดไปทําอะไรทีไ่ ม่ดี พระพุทธเจ้า
จึงสอนให้ชาวพุทธฝึ กจิตอยู่เรื่อยๆ ทําจิตใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ หัดหยุดจิต หยุดใจ อย่า
ปล่อยให้คดิ ไปเรื่อยเปื่ อยตลอดเวลา ควรหาเวลาว่างหามุมสงบ นัง่ ทําจิตใจให้น่งิ ด้วย
การสวดมนต์ไปภายในใจ หรือจะบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆก็ได้ ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่ชา้ ก็เร็ว ใจก็จะรวมลงสู่ความสงบ จะนิ่ง จะสบาย
จะมีความสุขมาก จะไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการอะไรเลย แม้จะไม่นานก็ตาม เมือ่ ถอน
ออกจากความสงบแล้ว ก็จะรู้จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทไ่ี หนเลย
อยู่ทค่ี วามสงบของใจนี้เอง หลังจากนัน้ จะมีความยินดีความพอใจ ทําใจให้สงบอยู่
เรื่อยๆ ด้วยการสวดมนต์ก็ดี ด้วยการระลึกถึงพุทโธๆไปเรื่อยๆก็ดี จะทําอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ จะมีความสุขโดยไม่ตอ้ งมีอะไรเลย ไม่ตอ้ งแข่งกับใคร เพราะพอมีพอกินพอใช้
อยู่แล้ว
ถ้าไม่โลภก็ไม่ตอ้ งแข่งกับใคร ไม่ตอ้ งมีเรื่องมีราวมีปญั หากับใคร จะมีแต่ความสุขความ
สบายตลอดเวลา ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จะหักห้ามจิตใจได้ เวลาสูญเสียอะไรไป ก็
หักห้ามความเศร้าโศกเสียใจได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดความทุกข์ทรมานใจ ก็ดบั ความ
ทุกข์ทรมานใจได้ ด้วยการสวดมนต์ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆนี่แหละ ดีกว่ายาอะไร
ทัง้ สิ้นในโลกนี้ ยาทีว่ เิ ศษทีส่ ุดก็คอื ธรรมโอสถ คือการภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการ
สวดมนต์ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ด้วยการปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ยอมรับว่าร่างกาย
นี้เกิดมาแล้ว ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา
ถ้ารับความจริงนี้ได้ เวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เกิดการพลัดพรากจากกัน จะ
รู้สกึ เฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่วุน่ วายใจ เพราะใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ทีเ่ ป็ นเหมือน
เก้าอี้ตวั หนึ่ง เมือ่ มันเก่ามันพังไป ใจก็ไม่ได้เก่าไม่ได้พงั ไปกับเก้าอี้แต่อย่างใด จะไปหา
เก้าอี้ตวั ใหม่ก็ได้ หรือไม่หาอีกเลยก็ได้ ถ้าไม่นงั ่ เก้าอี้ นัง่ กับพื้นก็ได้ ใจก็เป็ นอย่างนัน้
เวลาร่างกายแก่เจ็บตายไป ใจก็ไม่ได้แก่เจ็บตายตามร่างกายไป ก็ปล่อยให้ตายไป ให้
หมดไป ใจก็ยงั อยู่ได้ ถ้าไม่อยากจะได้ร่างกายใหม่ ก็ไม่ตอ้ งมีก็ได้ เช่น พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่ตอ้ งการร่างกายใหม่อกี แล้ว เพราะมีทไี รก็ตอ้ งแก่ตอ้ ง
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เจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน มีร่างกายก็เท่ากับมีความทุกข์ ถ้าไม่ตอ้ งการความ
ทุกข์ ก็อย่าไปมีร่างกายดีกว่า เพราะจิตมีความสุขอยู่แล้ว อยู่กบั ความสงบนัน่ แหละ
เป็ นความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้มา
เป็ นสมบัติ จะเป็ นสมบัตขิ องพวกเราเช่นเดียวกัน ถ้าดําเนินตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน คือมีเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา มีการภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการสวด
มนต์ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ด้วยการปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าทําได้แล้ว รับรอง
ได้วา่ จะอยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย จะมีแต่ความสุขไปตลอดอนันตกาล การแสดงก็
เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

22

กัณฑ์ท่ี ๓๒๖

ความสุขทางโลก
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

วันนี้เป็ นวันหยุดราชการ เนื่องจากวันที่ ๕ พฤษภาคม เป็ นวันฉัตรมงคล จึงหยุดชดเชย
หนึ่งวัน เพราะตรงกับวันเสาร์ เป็ นกําไร สําหรับญาติโยม มีวนั หยุดอีกหนึ่งวัน จะกําไร
จริงๆหรือไม่ ก็อยู่ทว่ี า่ จะใช้วนั หยุดอย่างไร ถ้าไปเทีย่ วไปเล่นไปดืม่ ไปหาความสนุกทาง
โลก ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางศาสนาสอนว่าไม่เป็ นกําไร ถ้าจะให้
กําไรต้องเข้าวัดทําบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนให้ปฏิบตั ิ เพราะเป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพาไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่การหลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ แล้วปฏิบตั ติ าม เราจะได้ไปพบกับ
พระพุทธเจ้า พบกับพระอรหันตสาวกอย่างแน่นอน เพราะได้ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็น
ธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตคือผูเ้ ห็นธรรม สิง่ ทีเ่ ราจะได้พบเห็น ไม่ใช่สรีระ
ร่างกายของพระพุทธเจ้า แต่เห็นธรรมะ ซึง่ เป็ นองค์แท้จริงของพระพุทธเจ้า ธรรมะนี่แล
ทีท่ าํ ให้ใจบริสุทธิ์ผุดผ่องสิ้นกิเลส เมือ่ สิ้นกิเลสแล้ว ก็จะเป็ นเหมือนกับของพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ไม่มคี วามแตกต่างกันเลย เป็ นเหมือนรถยนต์ทผ่ี ลิต
ออกมาจากโรงงานเดียวกัน จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน เป็ นเหมือนเครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มอื ถือ ถ้าผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกัน ก็
จะมีคุณสมบัตเิ หมือนกันทุกประการ ฉันใดถ้านําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
มาปฏิบตั ิ ชําระกายวาจาใจจนสะอาดบริสุทธิ์ ใจของเราก็จะเป็ นเหมือนกับของ
พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทําได้ทกุ เวลาทุกสมัย ไม่ใช่แต่ในสมัยพุทธเจ้ากาลเท่านัน้ เพราะพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา เป็ นอกาลิโก ปฏิบตั เิ วลาไหนก็จะบรรลุผลได้
เหมือนกัน ไม่มวี นั เสือ่ ม เช่นสมัยนี้ถงึ แม้จะไม่มพี ระพุทธเจ้า แต่ยงั มีพระธรรมคําสอน
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ถ้าปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ก็จะได้ผลเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาล ไม่มคี วามแตกต่าง
กันเลย เพราะธรรมะไม่เสือ่ มตามกาลตามเวลา ไม่เหมือนกับสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ เช่น
อาหารหรือยา เวลาผลิตออกมาจะมีฉลากบอกวันหมดอายุไว้ ถ้าเก็บไว้เกินวันทีบ่ อกก็จะ
เสีย จะไม่มปี ระโยชน์ รับประทานเข้าไปจะเกิดโทษได้ แต่พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ไม่มฉี ลากบอกไว้ว่าจะหมดอายุวนั ไหน เป็ นอกาลิโก กินได้ตลอดเวลา
ใช้ได้ตลอดเวลา ไม่มเี สีย ไม่มเี สือ่ ม ผูใ้ ดนําเอาไปปฏิบตั จิ ะได้รบั ผลอย่างแน่นอน
เพราะไม่ได้อยู่ทเ่ี วลา แต่อยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถ้าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ สุปฏิปนั โน อุชุ
ญายะ สามีจปิ ฏิปนั โน ผลคือมรรคผลนิพพานย่อมตามมาอย่างแน่นอน พระอรหันต์จงึ
ไม่ปราศจากไปจากโลก แม้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้ผ่านไปแล้ว แต่ก็ยงั มี
พระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ถ้ายังมีผูป้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ชิ อบอยู่ พระอรหันต์จะไม่
สิ้นไปจากโลก ให้เราเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วน้อมเข้ามาปฏิบตั ิ ธรรม
เป็ นโอปนยิโก ต้องน้อมเข้ามา ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งเอามาปฏิบตั ิ ทรงสอนให้ทาํ ความดี
ละบาป ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ เราก็ตอ้ งน้อมเอาเข้ามาปฏิบตั ิ ต้องทําดี ละบาป ชําระ
จิตใจให้สะอาด กําจัดความโลภโกรธหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ ถึงจะเป็ นโอปนยิโก
ถ้าฟังแล้วไม่นาํ เอามาปฏิบตั ิ ก็จะไม่ได้ประโยชน์ เหมือนได้เห็นอาหารตัง้ อยู่ข ้างหน้า แต่
ไม่ตกั อาหารเข้าปาก ไม่รบั ประทานอาหาร ต่อให้อาหารจะวิเศษขนาดไหน ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์กบั เรา ต้องรับประทานถึงจะอิม่ มีความสุข ธรรมะก็ตอ้ งปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั ิ
แล้วจะมีความสุข มีอยู่ ๒ ระดับด้วยกันคือ ๑. ความสุขทางโลก ๒. ความสุขทางธรรม
ความสุขทางโลกก็เหมาะกับฆราวาสผูค้ รองเรือน ส่วนความสุขทางธรรมก็เหมาะกับ
นักบวช มีความแตกต่างกัน การปฏิบตั กิ แ็ ตกต่างกัน ฆราวาสจะเหมาะกับความสุขทาง
โลกมากกว่าทางธรรม พระหรือนักบวชก็จะเหมาะกับความสุขทางธรรมมากกว่าทางโลก
เพราะอยู่คนละฟากกัน ความสุขทางโลกเกี่ยวกับการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์ ความสุขทาง
ธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สนิ สมบัตเิ งินทอง เกี่ยวกับเรื่องความสงบของจิตใจ ถ้า
ต้องการความสุขทางธรรม คือความสงบของจิตใจ ก็ตอ้ งสละความสุขทางโลก ทีไ่ ด้จาก
การมีทรัพย์ การใช้ทรัพย์ ถ้ายังไม่สามารถหาความสุขทางธรรมได้ คือความสงบสุขของ
จิตใจ ก็ตอ้ งหาความสุขทางโลกไปก่อน พระพุทธเจ้าทรงแสดงความสุขทางโลกไว้ ๔
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ลักษณะด้วยกันคือ ๑. การมีทรัพย์ ๒. การได้ใช้ทรัพย์ ๓. การไม่มหี นี้ ๔. การกระทําที่
ไม่เกิดโทษ เป็ นเหตุ ๔ ประการด้วยกัน ทีจ่ ะนําความสุขทางโลกมาให้ เราจึงต้องสนใจ
ศึกษาทําให้ปรากฏขึ้นมาให้ได้ เพราะจะทําให้มคี วามสุขกัน
ประการที่ ๑. ความสุขทีเ่ กิดจากการมีทรัพย์ ก็คงจะรู้กนั ดี เพราะเวลามีเงินมีทอง จะดี
อกดีใจ มีความสุข เอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆได้ อยากจะได้อะไร อยากจะดูจะฟังจะ
รับประทานอะไร ก็ซ้อื มาได้ การมีทรัพย์มไี ด้ทงั้ ทางทีถ่ ูกและไม่ถูก ทางทีถ่ ูกก็คอื ๑.
ทําบุญในอดีต ให้ทานมามาก พอมาเกิดในชาติน้ อี านิสงส์ของบุญของทานทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ก็ทาํ
ให้มที รัพย์ ได้เกิดเป็ นลูกเศรษฐี ไม่ตอ้ งไปหาเงินหาทองให้ลาํ บาก อย่างทีพ่ วกเรากําลัง
ทําบุญกันในชาติน้ ี ไปเกิดชาติหน้า จะมีเงินทองรอเราอยู่ ๒. ถ้าไม่เคยทําบุญให้ทานมา
ก่อน ก็จะไม่มที รัพย์ตดิ ตัวมา ไม่ได้เกิดเป็ นลูกเศรษฐี ไปเกิดเป็ นลูกของคนยากคนจน
ถ้ามีความขวนขวายขยันหมันเพี
่ ยร ตัง้ หน้าตัง้ ตาศึกษาหาความรู้ ตัง้ หน้าตัง้ ตาทํามาหา
กิน ก็มเี งินมีทองได้ อย่างเศรษฐีบางคนทีเ่ กิดในครอบครัวทีย่ ากจน แต่มคี วาม
ขวนขวาย มีความตัง้ ใจ มีความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะศึกษาหาความรู้ แล้วก็เอาความรู้มา
ทํามาหากิน จนรํา่ รวยเป็ นมหาเศรษฐีข้นึ มา นี่คอื วิธีทจ่ี ะทําให้มที รัพย์โดยถูกต้อง ไม่เป็ น
โทษ ส่วนวิธีทจ่ี ะทําให้มที รัพย์ทไ่ี ม่ถูกต้องและมีโทษตามมาก็คอื การทํามาหากินทีไ่ ม่
สุจริต ประกอบการทุจริตต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง โกหก
หลอกลวง เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี ทําแล้วเกิดโทษ เกิดความทุกข์ ไม่ทาํ ให้เกิดความสุข
ต้องหลีกเลีย่ งการทํามาหากินทีท่ จุ ริต ถ้าอยากจะได้ความสุข ก็ตอ้ งทําด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต
ประการที่ ๒. ความสุขทีเ่ กิดจากการได้ใช้ทรัพย์ ก็ใช้ได้หลายรูปแบบด้วยกัน ใช้แล้วทํา
ให้เกิดความสุข ใช้แล้วทําเกิดความทุกข์เกิดโทษ ถ้าใช้กบั ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นปัจจัย ๔
สร้างบ้าน ซื้ออาหารมารับประทาน ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ ซื้อยารักษาโรค ก็เป็ นการใช้เงินให้
เกิดประโยชน์สุข ถ้าใช้ซ้อื ของฟุ่มเฟื อย ใช้กบั อบายมุข ดืม่ สุรายาเมา เล่นการพนัน
เทีย่ วกลางคืน ก็จะเป็ นโทษ เพราะจะทําให้เงินทองหมดไปอย่างรวดเร็ว เป็ นโทษกับ
ร่างกายด้วย ถ้าเสพสุรายาเมา จะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วย มีอายุไม่ยนื จะตายไปก่อนวัย การ
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ใช้เงินทีเ่ ป็ นสุขนอกจากใช้กบั ปัจจัย ๔ แล้ว ถ้ามีเหลือก็เอามาทําคุณทําประโยชน์ให้กบั
สังคม ให้กบั เพือ่ นมนุษย์ เอามาทําบุญทํากุศล เป็ นการสะสมทรัพย์ใน ไปเกิดข้างหน้าจะ
มีทรัพย์รอเราอยู่ ไม่ตอ้ งเสียเวลาหาทรัพย์ใหม่ มีความสุขทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
ในภพหน้าชาติหน้า จึงควรใช้เงินให้เป็ น ใช้ให้เกิดความสุข อย่าให้เกิดความทุกข์เกิด
โทษ
ประการที่ ๓. ความสุขทีเ่ กิดจากการไม่มหี นี้ เพราะเป็ นภาระทางจิตใจ ต้องหาเงินมาใช้
หนี้ ถ้าไม่ใช้ก็ตอ้ งถูกเจ้าหนี้ทวง ถูกดุด่า ถูกทําร้าย ถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจจับขึ้นศาล จับ
เข้าคุกเข้าตะราง ถ้าไม่มหี นี้ก็จะอยู่อย่างสุขสบายใจ ไม่ทกุ ข์ ถึงแม้จะไม่มอี ะไรเลย หนี้
ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้จกั ใช้เงิน ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย ใช้อย่างฟุ่มเฟื อย ใช้มากกว่าหา
มาได้ จึงต้องไปกูห้ นี้ยมื สิน ก็ตอ้ งใช้เขา นอกจากใช้เงินต้นแล้วยังต้องใช้ดอกเบี้ยด้วย
ถ้ารู้จกั ใช้เงินทอง ใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น สิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ทีฟ่ ่ มุ เฟื อย ก็ไม่ตอ้ งไปซื้อมา ถ้ามีเงิน
ไว้ซื้อสบู่เพียง ๑๐ บาท แต่อยากใช้สบู่กอ้ นละ ๑๐๐ บาท ถ้าซื้อมาก็จะทําให้เงินไม่
พอใช้ ถ้าใช้ตามฐานะ ไม่เห่อตามคนอืน่ ก็จะมีเงินพอใช้ เพราะคนเรามีฐานะต่างกัน
ดังทีโ่ บราณพูดว่า เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง เพราะคนกับช้างมันต่างกัน ต้องอยู่ตามฐานะ
มีรายได้มากน้อยเพียงไร ก็ใช้ไปตามทีห่ ามาได้ อย่าใช้มากกว่าทีห่ ามาได้ ควรจะใช้นอ้ ย
กว่าด้วย ต้องมีเก็บไว้เผือ่ วันข้างหน้าด้วย เกิดตกทุกข์ได้ยาก เจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการ
ไม่มรี ายได้ ก็จะได้อาศัยส่วนทีเ่ ก็บไว้ถ้าไม่ได้เก็บไว้เลยก็จะลําบาก ต้องกูห้ นี้ยมื สิน จะ
ไม่มปี ญั ญาใช้ ต้องถูกจับไปลงโทษ จึงต้องระมัดระวัง อย่าใช้เงินเกินฐานะ ใช้
พอประมาณ เพราะความจําเป็ นของการดํารงชีพก็ไม่มาก มีปจั จัย ๔ เท่านัน้ ทีจ่ าํ เป็ น
นอกจากนัน้ แล้วถึงแม้จะไม่มกี ็อยู่ได้ ไม่มโี ทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มอื ถือ รถยนต์ ก็อยู่
ได้ ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ดีกว่าไปเป็ นหนี้ เพราะต้องหาเงินมาใช้หนี้ ถ้าหา
ด้วยวิธีสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหาวิธีทท่ี จุ ริต ผิดศีลผิดกฎหมาย ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกจับไป
ลงโทษ ไปติดคุกติดตะราง จึงควรหลีกเลีย่ งการมีหนี้มสี นิ นอกจากเป็ นหนี้แบบมี
หลักทรัพย์คาํ้ ประกัน อย่างนี้ไม่ถอื ว่าเป็ นหนี้ เวลาไปกูย้ มื เงินทีธ่ นาคาร ก็ตอ้ งมี
หลักทรัพย์คาํ้ ประกัน เอาหลักทรัพย์ไปแลกเงินสด ถ้าไม่สามารถเอาเงินมาคืน ก็ถูกริบ
หลักทรัพย์ไป
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ประการที่ ๔. ความสุขทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ม่เกิดโทษ การกระทํามีทงั้ ทีเ่ กิดโทษและ
ไม่เกิดโทษ การกระทําทีส่ ุจริต ไม่ผดิ ศีลผิดกฎหมาย เป็ นการกระทําทีไ่ ม่เกิดโทษ ไม่มี
ความทุกข์ตามมา ถ้าทําผิดศีลผิดกฎหมาย ก็จะมีโทษตามมา ต้องถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ
จับเข้าคุกเข้าตะราง ทําให้ทกุ ข์ใจ วุน่ วายใจ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดในอบาย พระพุทธเจ้าจึง
ทรงสอนให้ดูการกระทําของเรา ว่าทําให้สุขหรือทําให้ทกุ ข์ ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ จะทําตามคนอืน่ ทีไ่ ม่รู้เหมือนกันว่า ทําอย่างไรถึงสุขถึง
ทุกข์ ทําไปแล้วจึงบ่นว่าทุกข์กนั เพราะไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ดังนัน้ ถ้ามีเวลาว่าง เช่นวันนี้ จึงควรเข้าหาพระธรรมคําสอน ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม แล้วนําเอาไปใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อย่าฟังแบบเข้าหูซา้ ยออกหูขวา ฟัง
แล้วต้องให้ตดิ อยู่กบั ใจ ไม่เช่นนัน้ จะเป็ นแบบทัพพีในหม้อแกง อยู่ในหม้อแกงแต่ไม่รู้
รสชาติของแกง ต้องฟังแบบลิ้นกับแกง รู้รสของแกง ฟังแล้วต้องไปคิด เอาไปใคร่ครวญ
เอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ไม่เช่นนัน้ จะลืม พอไปทําภารกิจอย่างอืน่ ก็ตอ้ งคิดเรื่องนัน่
เรื่องนี้ ก็จะลืมเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา จะไม่ได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ผลทีด่ คี อื ความสุขความ
เจริญก็จะไม่เกิด มีแต่ปญั หา มีแต่เรื่อง มีแต่ความทุกข์ทเ่ี ป็ นผลตามมา เพราะไม่ได้
นําเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไปประพฤติ
่
ปฏิบตั ิ
จึงควรน้อมเอาพระธรรมคําสอน เข้าสู่ใจอยู่เรื่อยๆ มีเวลาว่างไม่ตอ้ งคิดเรื่องอะไร ก็ให้
คิดถึงพระธรรมคําสอน ถ้าลืมหรือจําไม่ได้ก็เปิ ดหนังสืออ่าน เปิ ดเทปฟัง จะได้มธี รรมะ
หล่อเลี้ยงจิตใจ มีนาํ้ มนต์ชโลมจิตใจตลอดเวลา นํา้ มนต์ทแ่ี ท้จริง ก็คอื พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้านี่เอง ไม่ใช่อย่างอืน่ ถ้าเป็ นอย่างอืน่ แล้ว พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลาสัง่
สอนสัตว์โลกถึง ๔๕ ปี ดว้ ยกัน หลังจากตรัสรู้แล้ว ไม่ได้ทาํ ภารกิจอืน่ เลย มีแต่อบรมสัง่
สอนสัตว์โลก ในตอนบ่ายก็สอนศรัทธาญาติโยม ในตอนคํา่ ก็สอนพระภิกษุสามเณร ใน
ตอนดึกก็สอนเทวดา นี่คอื ภารกิจประจําวันของพระพุทธเจ้า สังสอนสั
่
ตว์โลกให้มธี รรมะ
ชโลมจิตใจ เพราะธรรมะนี่แลเป็ นนํา้ มนต์ทแ่ี ท้จริง ถ้ามีธรรมะชโลมจิตใจอยู่เรื่อยๆแล้ว
จะมีแต่ความสุขความเจริญความเป็ นสิริมงคล จึงควรน้อมเอาพระธรรมคําสอนเข้ามาสู่
ใจอยู่เรื่อยๆ ด้วยการได้ยนิ ได้ฟงั ด้วยการระลึกถึง ด้วยการปฏิบตั ิ รับรองได้วา่
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ความสุขความเจริญความเป็ นสิริมงคล ก็จะเป็ นผลตามมาอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็น
ว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๗

สวยจริง สวยปลอม
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ความสวยงามทีแ่ ท้จริงต้องสวยทีใ่ จ ไม่ได้สวยทีร่ ่างกาย ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ต่อให้แต่งให้
เสริมมากน้อยเพียงไร ไม่นานก็เสือ่ มหมดไป สูก้ บั กาลเวลาไม่ได้ เพราะร่างกายอยู่
ภายใต้กฎของอนิ จจังทุกขังอนัตตา มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ถ้าไปหลงยึดติด
อยากจะให้สวยให้งามไปตลอด ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะไม่ได้เป็ นไปตามที่
ปรารถนา ไม่ได้เป็ นตัวเรา ไม่ได้เป็ นของเรา ความสวยงามทีเ่ ราเสริมสร้างให้อยู่กบั เราไป
ได้ตลอด ก็คอื ความสวยงามทางจิตใจ ทีไ่ ม่มวี นั เสื่อม ไม่มวี นั สลาย ไม่มวี นั หมดไป
ถึงแม้ร่างกายจะแก่ชรา ไม่สวยไม่งาม ถ้าสวยในใจ ก็ยงั น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าประทับใจ
คนเราจึงมีความสวยงามอยู่ ๒ ประเภทด้วยกัน คือสวยกายและสวยใจ ถ้าเป็ นดอกไม้ก็
มีรูปสวยและมีกลิน่ หอม ดอกไม้จึงมีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกันคือ ๑. รูปสวยกลิน่ หอม ๒. รู ป
สวยกลิน่ ไม่หอม ๓. รูปไม่สวยแต่กลิน่ หอม ๔. รูปไม่สวยกลิน่ ไม่หอม คนเราก็เป็ น
เหมือนดอกไม้มีอยู่ ๔ ชนิดเช่นเดียวกันคือ ๑. สวยทัง้ รู ปสวยทัง้ ใจ ๒. สวยแต่รูปแต่ใจ
ไม่สวย ๓. รูปไม่สวยแต่ใจสวย ๔. รูปไม่สวยใจไม่สวย พิจารณาดูตวั เราเองว่าเป็ นชนิด
ไหน ถ้าไม่สวยทางใจก็ควรเสริมสร้างขึ้นมา เพราะเราสามารถเสริมความสวยของใจได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีอายุมากมีอายุนอ้ ย เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นหนุ่ม
เป็ นสาว เป็ นคนแก่เฒ่าชรา ส่วนความสวยทางกายเป็ นความสวยทีไ่ ม่จรี งั ถาวร เสริม
อย่างไรไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเสือ่ มไป เช่นตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน เราก็อาบนํา้ อาบท่า
แต่งหน้าทาปาก หวีเผ้าหวีผม ใส่เสื้อผ้าสวยงาม พอตกเย็นกลับบ้านหน้าตาก็ห่อเหีย่ ว มี
เหงือ่ ไคล มีกลิน่ ความสวยตอนเช้าก็หายไปเหลือแต่ความไม่สวย เพราะเป็ นธรรมชาติ
ของร่างกาย ทีจ่ ะต้องเสือ่ มอยู่เรื่อยๆ เราจึงต้องคอยเสริมอยู่เรื่อยๆ ต่อให้เสริมให้มาก
น้อยเพียงไร ก็สูก้ บั กาลเวลาไม่ได้ เมือ่ แก่แล้วก็จะไม่สามารถเสริมได้อกี ต่อไป
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แต่ใจไม่ได้แก่ไปกับกาลกับเวลา ไม่ได้แก่ไปกับร่างกาย มีแต่จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงแม้
ร่างกายจะแตกดับไป ความสวยของใจก็ไม่ได้สูญหายไปด้วย ไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า
จะสวยทัง้ กายและใจ เพราะความสวยงามของใจ มีผลต่อความสวยงามของร่างกาย ใน
ภพหน้าชาติหน้าอีกด้วย คือถ้าเราได้เสริมความสวยงามของใจ ด้วยการทําความดี
ทําบุญทําทาน รักษาศีลอยู่เรื่อยๆ พอไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า เราจะมีรูปร่างหน้าตาที่
สวยงาม มีความสุขความสบาย มีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองมากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในชาติน้ ี
เป็ นอานิสงส์ของการเสริมความสวยงามทางใจ เราจึงควรให้ความสําคัญ มากกว่าความ
สวยงามทางร่างกาย ร่างกายก็ตอ้ งดูแลให้น่าดู ไม่ให้สกปรก อาบนํา้ อาบท่า หวีเผ้าหวี
ผม เท่านี้ก็พอแล้วสําหรับร่างกาย ไม่ตอ้ งใช้เครื่องสําอาง ใช้นาํ้ หอม ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์
สวยๆงามๆมาเสริม สูเ้ อาเวลาเอาเงินทองมาเสริมความงามทางใจจะดีกว่า ระหว่างของ
จริงกับของปลอม เราจะเอาอย่างไหน เราก็ตอ้ งเอาของจริง ไม่มใี ครต้องการของปลอม
ฉันใดความสวยงามก็เหมือนกัน มีทงั้ ของจริงและของปลอม ความสวยงามทางร่างกาย
เป็ นของปลอม ความสวยงามทางใจเป็ นของจริง ทีจ่ ะยังประโยชน์สุขให้กบั เราได้อย่าง
แท้จริง จึงควรหมันเสริ
่ มความสวยงามทางใจ ด้วยการทําความดีกนั ให้รู้จกั ให้ รู้จกั
เสียสละ อย่าเอาแต่ได้ อย่าเอาแต่ใจของตน อย่าเห็นแก่ตวั เพราะไม่สวยงาม ไม่น่ารัก
ความสวยงามของใจอยู่ทก่ี ารให้ การเสียสละ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ซือ่ สัตย์สุจริต ส่วน
ความไม่สวยงามของใจ ก็คือความเห็นแก่ตวั ความตระหนี่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่มใี คร
อยากเข้าใกล้ ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย
จึงอย่าหลงประเด็น อย่าหาความสวยงามทางร่างกาย จะเสียเวลาไปเปล่าๆ เสียชาติเกิด
ไม่ได้สร้างบุญบารมี ไม่ได้สะสมทรัพย์ภายใน ทีจ่ ะพัฒนาชีวติ จิตใจให้ดขี ้นึ ให้สูงขึ้น เกิด
ชาติหน้าแทนทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง ไปตกนรกบ้าง
เพราะไม่ได้ดูแลรักษาจิตใจ ปล่อยให้กลายเป็ นใจของเดรัจฉาน ของสัตว์นรก ถ้าหมันทํ
่ า
ความดี เสียสละ ให้ทาน ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื มีแต่คอยช่วยเหลือผูอ้ น่ื อยู่เรื่อยๆ เวลา
ตายไปใจก็ได้ไปเกิดเป็ นเทพ หลังจากหมดบุญก็ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เป็ นเรื่อง
ของการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นกฎแห่งกรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านัน้
ทีจ่ ะเห็นได้อย่างชัดเจน พวกเราไม่มที างเห็นได้เลย เพราะเป็ นเหมือนคนทีป่ ิ ดตานัน่ เอง
30

จะไปเห็นอะไรได้ นอกจากเห็นความมืด หรือเห็นไปตามจินตนาการของตน เช่นเห็นว่า
ทําบุญแล้วสูญ ทําบาปแล้วสูญ ถ้าเห็นตามความจริงจะต้องเห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง
ผลของบาปและบุญก็มจี ริง คือนรกสวรรค์ก็มจี ริง มรรคผลนิพพาน การหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดก็มจี ริง เกิดจากการทําความดีหรือการทําความชัว่ ทําบาปนี่เอง ถ้า
อยากจะไปดี เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ไป ก็ตอ้ งทําตามที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทาํ ได้สอนให้พวกเราทํา ถ้าทําตามแล้วก็จะได้ไปที่
เดียวกัน เพราะท่านเป็ นเหมือนผูบ้ อกทาง ท่านรู้วา่ มีสถานทีท่ น่ี ่าไป ทีม่ แี ต่ความสุข
ความอิม่ ความพอ ปลอดภัยจากความทุกข์ทงั้ หลาย ท่านไปมาแล้ว จึงบอกพวกเรา ถ้า
เชื่อก็ปฏิบตั ติ าม ไม่ชา้ ก็เร็ว เราก็จะไปถึงทีเ่ ดียวกัน ไม่มที างอืน่ ต้องเชื่ออย่างเดียว
เพราะเราเป็ นเหมือนคนตาบอด จะไปเชื่อตัวเองได้อย่างไร เพราะไม่รู้วา่ ทีจ่ ะไปอยู่ตรง
ทิศไหน เหนือใต้ตะวันออกหรือตะวันตก แล้วจะไปถึงได้อย่างไร ต้องอาศัยคนตาดีช้ ี
ทางให้
จึงต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ฟังแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ อย่างวันนี้ท่าน
สอนให้เราสร้างความสวยงามทางจิตใจ เพราะจะทําให้เราเป็ นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดี มี
ความสุขความเจริญ ได้ไปถึงทีเ่ ดียวกัน ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้
ไปถึง จึงควรทุ่มเทเวลาให้กบั การเสริมสวยความงามทางใจ อย่าไปเสียเวลากับการเสริม
สวยทางกายเลย เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร คนสวยทางกายแต่ไม่สวยทางใจ ไม่มใี คร
ชื่นชมยินดี หลอกได้ก็เฉพาะคนตาบอดเท่านัน้ คนทีไ่ ม่รู้จกั เรา เห็นเราแต่งตัวสวยงาม
ก็ช่นื อกชื่นใจ ดีอกดีใจ เพราะยังไม่รู้ใจ ยังไม่รู้ธาตุแท้วา่ เป็ นอย่างไร ถ้าอยู่กบั เราไปก็จะ
รู้เอง เมือ่ รู้แล้วก็จะไม่อยากจะอยู่กบั เรา เราก็ตอ้ งไปหาคนอืน่ ไปหลอกคนอืน่ ต่อ ด้วย
ความสวยกาย ถ้าสวยใจ จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร มีฐานะอย่างไร จะยากดีมจี น
อย่างไร ก็ไม่สาํ คัญ จะน่ารักน่าชื่นชมยินดี น่าเลือ่ มใสศรัทธา เช่นพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย เราไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของท่านเลย แต่ได้ยนิ กิตติศพั ท์ทด่ี ี
งาม เราก็อดทีจ่ ะมีความชื่นชมยินดี มีความเลือ่ มใสศรัทธาไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้า
ทัวๆไป
่
ท่านก็ไม่มรี ูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามอย่างไร ไม่ได้ใช้เครื่องสําอาง ไม่ได้ทาํ ผม
เพราะไม่มผี มจะทํา ท่านโกนศีรษะทุกเดือน นุ่งห่มจีวรเหมือนกันทุกองค์ ไม่ได้วเิ ศษวิโส
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อะไร เป็ นเพียงผ้านุ่งห่มปกปิ ดร่างกาย แต่กลับน่าชื่นชมยินดี น่าเลือ่ มใสศรัทธา น่า
เคารพนับถือ เพราะไม่ได้เคารพนับถือกันทีก่ าย แต่ทใ่ี จต่างหาก เพราะใจของท่านมีศีลมี
ธรรมนัน่ เอง
ศีลธรรมนี่แลคือความสวยงามทีแ่ ท้จริง
อย่าไปหลงกับความสวยงามทีไ่ ม่แท้จริงที่
จอมปลอม คือความสวยงามทางร่างกาย ทีไ่ ม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องร่วงโรยไป หนังก็จะเหีย่ ว
ผมก็กลายเป็ นสีขาว หรือหลุดจากศีรษะ ดูอย่างไรก็ไม่สวย แต่ทาํ ไมพระสงฆ์องค์เจ้าทีม่ ี
อายุมากๆ กลับเป็ นคนทีน่ ่ารักน่าชื่นชม น่าเคารพนับถือ เพราะท่านสวยทีใ่ จ ใจไม่ได้
เสือ่ มไปกับกาลกับเวลา เป็ นอกาลิโก ไม่มอี ายุขยั เป็ นธรรมชาติของใจทีเ่ ป็ นอย่างนี้ ต่าง
กับกายทีม่ ขี อบเขต เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องดับไป ต้องหมดไป แต่ใจไม่
ดับไปกับร่างกาย ใจเอาความสวยงามหรือความไม่สวยงามทีเ่ ราได้สร้างไว้ในแต่ละภพ
แต่ละชาติไปด้วย ทําให้พวกเรามีความสวยงามแตกต่างกัน บางคนก็สวย บางคนก็ไม่
สวย เราจึงควรพยายามเสริมสร้างความสวยงามทางใจ ด้วยการมาวัดอยู่เรื่อยๆ มา
บ่อยๆ มาให้มากขึ้น อย่างน้อยทีส่ ุดก็อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้
คือวันพระนัน่ เอง แต่เนื่องจากสมัยนี้วนั พระไม่ตรงกับวันเสาร์วนั อาทิตย์ วันหยุดงาน
เราก็ตอ้ งปรับเปลีย่ น วันไหนทีเ่ ราหยุดงานหยุดการ ก็ถอื วันนัน้ เป็ นวันพระของเรา
อย่างเช่นวันนี้เรามาวัดกัน ก็ถอื เป็ นวันพระของเรา เพราะคําว่าพระ แปลว่าผูป้ ระเสริฐ
วันพระหมายถึงการทําตัวเราให้ประเสริฐ ไม่ได้ให้ไปขอความประเสริฐจากพระ ทีใ่ ห้กนั
ไม่ได้ แต่สอนกันได้ ว่าทําอย่างไรให้ประเสริฐ แต่ขอไม่ได้ ขอศีลจากพระไม่ได้ ศีลเป็ น
ของใครของมัน ต้องรักษากันเอง พระเป็ นเพียงผูบ้ อกศีล ให้รู้วา่ มีอะไรบ้าง คนทีร่ บั ศีล
แล้วก็ตอ้ งรักษา ถ้ารับแล้วไม่รกั ษา ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
ความประเสริฐอยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ทางกายวาจาใจ คิดดีพูดดีทาํ ดี จะทําให้เรา
ประเสริฐ วันไหนทีเ่ ราคิดดีพูดดีทาํ ดี วันนัน้ ก็เป็ นวันพระสําหรับเรา ไม่จาํ เป็ นจะต้องมา
วัดเสียด้วยซํา้ ไป ถ้าเราคิดดีพูดดีทาํ ดีเป็ น เราไม่ตอ้ งมาวัดก็ได้ เหตุทเ่ี รามาวัดก็เพราะ
เราไม่ค่อยรู้กนั จึงต้องมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระภิกษุ เพราะพระมีหน้าทีช่ ้ที างให้กับ
เรา ไม่มงี านอย่างอืน่ บวชมาแล้วก็ตอ้ งศึกษารํา่ เรียนหาความรู้ แล้วไปประพฤติปฏิบตั ิ
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กับกายวาจาใจของตน จนปรากฏผลทีด่ ที เ่ี ลิศทีป่ ระเสริฐขึ้นมา เห็นแล้วว่าการปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทําให้จติ ใจดี สวยงาม มีความสุข ความอิ่ม
ความพอ ชนะความโลภโกรธหลงได้ ก็นาํ เอามาเผยแผ่ มาสังสอนผู
่
อ้ น่ื ศรัทธาญาติโยม
ถ้าได้เข้าหาพระสงฆ์ทร่ี ู้จริงเห็นจริง ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็จะได้รบั สิง่ ทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ
คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์แล้วอย่างมันใจ
่ ว่าเป็ นไปตามที่
ทรงสังสอน
่
จึงสอนด้วยความมันใจ
่ คนฟังก็เกิดความมันใจตามไปด้
่
วย ถ้าผูส้ อนไม่ได้
ศึกษาไม่ได้ปฏิบตั กิ ็จะไม่รู้จริงเห็นจริง ก็จะไม่ได้สอนอย่างมันใจ
่
คนฟังก็จะไม่มนใจ
ั่
ตาม การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากผูร้ ู้จริงเห็นจริง กับผูไ้ ม่รู้จริงเห็นจริง จึงมีความแตกต่าง
กันมาก เช่นในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา มีผูฟ้ งั ได้บรรลุธรรมใน
ขณะทีฟ่ งั เป็ นจํานวนมาก เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงล้วนๆ ฟังแล้วน้อมเอาไป
พินิจพิจารณา ก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั เลย โดยไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ งเดิน
จงกรม เพราะการบรรลุธรรมต้องบรรลุดว้ ยปัญญาเท่านัน้ ถ้าฟังแล้วเกิดปัญญาก็บรรลุ
ได้
แต่ในสมัยนี้พวกเราฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอย่างมากมาย แต่ไม่ค่อยได้บรรลุกนั เพราะผู ้
แสดงก็ไม่ได้รู้จริงเห็นจริง แสดงไปตามจินตนาการของตน ผิดบ้างถูกบ้าง ทําให้คนฟัง
ลังเลสงสัย ไม่กล้าฟันธงลงไป ไม่กล้าตัด ไม่กล้าละ ความโลภ ความอยาก ความหลง
ต่างๆ ก็เลยไม่ได้บรรลุกนั นี่คอื ความแตกต่างของผูแ้ สดงธรรม ถ้าเข้าหาพระทีร่ ู้จริงเห็น
จริงเป็ นพระสุปฏิปนั โน เราจะได้รบั ประโยชน์ เพราะสอนด้วยความมันใจ
่ เมือ่ เราฟังเราก็
จะเกิดความมันใจตาม
่
กล้าทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านสอน กล้าทีจ่ ะเสียสละ กล้าทีจ่ ะให้ทาน
กล้าทีจ่ ะรักษาศีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื กล้าไปอยู่ในทีเ่ ปลีย่ วๆ ทีน่ ่าหวาดกลัว เพือ่
บําเพ็ญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา สร้างความสงบ สร้างปัญญาความรู้ความฉลาด
ให้กบั จิตใจ จนได้บรรลุธรรมตามลําดับต่อไป เกิดขึ้นจากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากผูร้ ู้
จริงเห็นจริง เราจึงควรเข้าหาพระดี พระทีส่ อนธรรมะ อย่าไปหาพระทีเ่ สกทีเ่ ป่ า ให้
เครื่องรางของขลัง ถ้าดีวเิ ศษจริง พวกเราควรเป็ นพระอรหันต์กนั ไปหมดแล้ว แต่ก็ยงั
เป็ นเหมือนเดิมอยู่ มีพระพุทธรูปอยู่เต็มบ้าน มีพระห้อยคออยู่เต็มคอ แต่กเิ ลสมันไม่
กลัวเลยความโลภโกรธหลงไม่ได้เบาบางลงไปเลย กลับจะมีเพิม่ มากขึ้นไปอีก พอห้อย
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พระแล้วก็คดิ ว่าจะรํา่ จะรวยขึ้น กิเลสก็เกิดขึ้นแล้ว ความโลภเกิดขึ้นแล้ว สวนทางกับคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ทีใ่ ห้ละความโลภโกรธหลง ทีม่ มี ากเพียงไร ก็จะสร้างความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ให้มากขึ้นไปเพียงนัน้
เราจึงต้องศึกษาจากผู ้จริงเห็นจริง อย่าไปคิดว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วจะรู้ธรรมะเสมอ
ไป ไม่รู้กนั เยอะ เป็ นเหมือนคนตาบอดนําคนตาบอด วนไปเวียนมาอยู่ในวัฏจักรแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดนี่แล ไม่ได้ไปถึงไหนกันสักที จึงต้องหาพระทีด่ ี พระทีส่ อนธรรมะ
จริงๆ พระทีด่ ที ส่ี ุดก็คอื
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนแล้วมีการจารึกคําสอนไว้ใน
พระไตรปิ ฎกนี่แล ถ้าหาพระเป็ นๆไม่ได้ ก็ไปอ่านพระไตรปิ ฎก ทีเ่ ป็ นต้นฉบับคําสอน
ของพระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริง จะได้มหี ลักยืนยัน เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมของพระรูปใดรูป
หนึ่ง จะรู้ทนั ทีวา่ สอนจริงหรือไม่ รู้จริงหรือไม่ เพราะมีเครื่องยืนยัน คือพระไตรปิ ฎกนี่
แล เราจึงควรให้ความสนใจต่อการศึกษาแล้วนําไปปฏิบตั ิ จะได้เสริมสร้างความสวยงาม
ให้กบั ชีวติ จิตใจ ทําให้เราเป็ นคนทีน่ ่ารักน่าชื่นชมยินดี น่าเคารพนับถือ น่าเลือ่ มใส มี
ความสุข จึงขอฝากเรื่องความสวยงามทัง้ ทางกายและทางใจ ให้นาํ ไปพินิจพิจารณาและ
ปฏิบตั ติ ่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๘

มาดีไปดี

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ชีวติ ของพวกเราเป็ นเหมือนการเดินทาง เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ มีการมาและมี
การไป ถ้ามาดีไปดี ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ถ้ามาไม่ดไี ปไม่ดี ก็จะมีแต่ความทุกข์
ความเสือ่ ม ถ้าประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะไปดีและ
มาดี คําว่าดีในทีน่ ้ หี มายถึงสุคติ เวลาคนตายไป เรามักจะพูดว่า ขอให้ไปสู่สุคติ คือ
ขอให้ไปดี ส่วนคําว่าไม่ดกี ็คอื ทุคติ คือการไปไม่ดี ทุคติก็คอื อบายนัน่ เอง ได้แก่ภพของ
เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก คือทีไ่ ปของผูท้ ไ่ี ปไม่ดี ส่วนสุคติ ก็คอื ภพของมนุษย์
เทพ พรหม อริยบุคคล มรรคผลนิพพาน คือทีไ่ ปของผูท้ ไ่ี ปดี คนเราจึงมีอยู่ ๔ ประเภท
ด้วยกันคือ ๑. มาดีไปดี ๒. มาดีไปไม่ดี ๓. มาไม่ดแี ต่ไปดี ๔. มาไม่ดไี ปไม่ดี พวกเรา
อยู่ในประเภทไหน ก็ขอให้พจิ ารณาดู การมาดีหมายถึง มาจากสวรรค์ มาเกิดเป็ นมนุ ษย์
เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรา ท่านได้บาํ เพ็ญบุญบารมี ทําดีมาทุกภพทุกชาติ จนภพ
สุดท้ายของมนุษย์ ก็ได้เป็ นพระเวสสันดร ได้ทาํ บุญทําทานอย่างมากมาย ไม่เสียดาย
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ภรรยาบุตรธิดา ถ้าใครขอให้บริจาค ก็ทรงบริจาคไป เพือ่
ทานบารมี หลังจากทีไ่ ด้ตายไป ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ เมือ่ หมดบุญทีจ่ ะอยู่บนสวรรค์ ก็
ลงมาเกิดเป็ นราชโอรส เป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วก็บาํ เพ็ญบุญต่อ ออกบวชปฏิบตั ธิ รรม
จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมือ่ ทรงเสด็จดับขันธ์ ก็ได้ไปสู่พระ
นิพพาน อย่างนี้เรียกว่า มาดีไปดี
พวกเราอาจจะมาดีบ ้าง มาไม่ดบี า้ ง ขึ้นอยู่กบั บุญกับกรรมทีท่ าํ ไว้ในอดีตชาติ ถ้าทําดีก็ได้
ไปเกิดบนสวรรค์ เมือ่ หมดบุญก็กลับลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ เรียกว่ามาดี ต่างกับผูท้ ม่ี าไม่
ดี คือผูท้ ไ่ี ด้ทาํ บาปทํากรรมไว้ในอดีต แล้วต้องไปใช้กรรมในอบาย เมือ่ หมดกรรมก็ได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี แต่ต่างจากผูท้ ม่ี าดี มาจากสวรรค์ ทีม่ บี ญ
ุ บารมีตดิ ตัวมาด้วย
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ผูท้ ม่ี าจากอบาย มาเกิดเป็ นมนุษย์ มาไม่ดี จะไม่มบี ญ
ุ บารมีตดิ ตัวมา รู ปร่างหน้าตาก็สู ้
คนทีม่ บี ญ
ุ บารมีไม่ได้ สติปญั ญาความฉลาดก็สูไ้ ม่ได้ ฐานะการเงินการทองก็สูไ้ ม่ได้ นี่
คือลักษณะของผูท้ ม่ี าดีและมาไม่ดี ส่วนมาแล้วจะทําอะไรต่อไป เพือ่ จะไปดีหรือไม่ดี ก็
อีกเรื่องหนึ่ง ถ้ามาแล้ว มีอปุ นิสยั เดิมติดตัวมามาก ชอบทําความดี ชอบทําบุญ ไม่ชอบ
ทําบาป ไม่ชอบอบายมุขต่างๆ ก็จะมุง่ ไปสู่การทําความดี ทําบุญทําทาน หลีกเลีย่ ง
อบายมุขทัง้ หลาย เช่นการเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน อย่างทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลาย ได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้ เรียกว่ามาบําเพ็ญเพือ่ การไปดี แต่ถา้ ไม่สนใจเรื่องการ
มาวัด มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ชอบแต่ไปเทีย่ ว ไปเล่น
ไปดืม่ ไปกิน ไปหาความสุขชัว่ ขณะ จากการเสพสัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ
เสพสุรายาเมา ประพฤติผดิ ประเวณี ทําบาปทํากรรม เมือ่ ตายไปก็จะไปไม่ดี เพราะไม่ได้
สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้สะสมบารมีไว้ ก็จะไปสู่ทต่ี าํ ่ นี่คอื ลักษณะของคนเรา มีทงั้ มาดี
ไปดี มาดีแต่ไปไม่ดี มาไม่ดแี ต่ไปดี มาไม่ดไี ปไม่ดี
เหตุของการมาเป็ นเรื่องของอดีต เราไปแก้ไม่ได้ เพราะอดีตผ่านไปแล้ว ถ้าได้ทาํ ดี
ทําบุญ ทํากุศล ก็จะมาดี ถ้าได้ทาํ บาปทํากรรม ก็จะมาไม่ดี แต่การไปเราสามารถ
ควบคุมบังคับได้ เพราะขึ้นอยู่กบั การกระทําของเราในปัจจุบนั นี้ ถ้าหมันทํ
่ าความดีอยู่
เรื่อยๆ ทําบุญ ละบาป ฟังเทศน์ฟงั ธรรม กําจัดกิเลสความโลภโกรธหลง ก็จะไปดี ดี
ทีส่ ุดก็จะไปถึงพระนิพพาน ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ไปถึง เป็ น
สิง่ ทีอ่ ยู่ในเอื้อมมืออยู่ในวิสยั ของเรา เพราะมีทกุ สิง่ ทุกอย่างพร้อม มีพระศาสดา คือพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มีกายมีใจ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ิ พร้อมทีจ่ ะฟังพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ขึ้นอยู่วา่ จะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่ มีวริ ิยะความขยันหมันเพี
่ ยร
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือไม่เท่านัน้ เอง ถ้ายังไม่เชื่อก็ควรฟังธรรมให้มากๆขึ้น ควรเข้าหาพระสุ
ปฏิปนั โน พระทีร่ ู้จริงเห็นจริง ถ้าได้ยนิ ได้ฟังจากพระทีร่ ู้จริงเห็นจริงแล้ว จะเกิดศรัทธา
เพราะท่านสอนด้วยความมันใจ
่ ด้วยความถูกต้อง มีเหตุมผี ล ฟังแล้วค้านไม่ได้ มีแต่จะ
ยอมรับโดยถ่ายเดียว เมือ่ เกิดศรัทธาแล้ว ก็จะมีฉนั ทะความพอใจความยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ิ
วิริยะความอุตสาหะ ความพากเพียรก็จะตามมา เมือ่ ได้บาํ เพ็ญแล้วก็จะเห็นผล ก็จะยิง่
ทําให้มฉี นั ทะ มีวริ ิยะ เพิม่ มากขึ้นไปอีก เคยปฏิบตั เิ พียงเล็กๆน้อยๆ ก็จะปฏิบตั มิ ากขึ้น
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ไปเรื่อยๆ จะหาเวลาปฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ขึ้นไป ถ้ามีภารกิจการงานทีไ่ ม่จาํ เป็ น มีฐานะดีพอ
ไม่ตอ้ งไปหาเงินหาทอง ก็จะหยุดการทํางานทําการ เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ขึ้นไป เมือ่ เห็น
ผลมากยิง่ ขึ้นไป ก็จะพร้อมทีจ่ ะสละทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ ในฐานะของคฤหัสถ์ผูค้ รอง
เรือน เพือ่ จะได้ออกบวช ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงเสด็จไปก่อนหน้านี้แล้ว
พระองค์กท็ รงบําเพ็ญอย่างนี้เช่นกัน เพียงแต่ไม่ตอ้ งมีครูมอี าจารย์สอนให้เกิดศรัทธา
เพราะทรงได้บาํ เพ็ญบุญบารมี คือปัญญาบารมีมามาก จนสามารถเห็นได้ดว้ ยตนเองว่า
การเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็ นทุกข์ การทีจ่ ะพบกับความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จะต้อง
หยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ การทีจ่ ะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ตอ้ งลดต้องละ
ตัณหาความอยากต่างๆ ถ้ายังครองเรือนอยู่ ยังมีความอยากในสิง่ ต่างๆอยู่ ก็จะไม่
สามารถดิ้นหลุดจากบ่วงของมาร บ่วงของการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องสละต้องตัด
ความอยากต่างๆให้หมดไป เช่นกามตัณหาความอยากในกาม อยากในรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ เช่นอยากดูหนังฟังเพลง อยากไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี อยากดืม่ เครื่องดืม่
ต่างๆ อยากรับประทานอาหารต่างๆ ทีเ่ ป็ นบ่วงคอยรัดจิตใจ ไม่ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์
ของการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ จึงต้องสลัดกามตัณหาให้ได้ ต้องสลัดภวตัณหาความ
อยากมีอยากเป็ น อยากรวย อยากเป็ นเศรษฐี อยากเป็ นดารา อยากจะให้คนยกย่อง
สรรเสริญนับถือ ต้องอย่าไปอยาก เราเป็ นอะไรอย่างไร ก็ให้พอใจกับฐานะของเรา ใคร
จะสรรเสริญชื่นชมยินดี ก็ไม่ได้ทาํ ให้เราดีข้นึ หรือเลวลงไป ความดีเลวของเราอยู่ทก่ี าร
กระทําของเรา ถ้าอยากจะให้เราดีข้นึ ก็ทาํ ความดีให้มากขึ้น ส่วนคนอืน่ จะเห็นจะรู้
หรือไม่ จะชื่นชมยินดีหรือไม่ ไม่สาํ คัญอะไร เพราะความสุขทีไ่ ด้รบั จากการทําความดีนนั้
มันมากกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการชื่นชมยินดีสรรเสริญของผูอ้ น่ื เราจึงไม่ตอ้ งไปอยากมี
อยากเป็ นอะไร ใครจะดูถูกเหยียดหยามเรา ว่าเราไม่มฐี านะ ไม่มตี าํ แหน่ง ไม่มอี ะไร ก็
ไม่ได้ทาํ ให้เราเลวลงไป ถ้าเราดี มีความสุข มีความภูมใิ จกับการทําความดี คนอืน่ จะดู
ถูกเหยียดหยามเราอย่างไร ก็ไม่มคี วามหมายอะไร
จึงต้องทําความดีให้มาก แล้วจะเกิดความภาคภูมใิ จ จะไม่มคี วามอยากมีอยากเป็ น อยู่
เฉยๆก็มคี วามสุขแล้ว ไม่ตอ้ งให้ใครมารัก มาชื่นชมยินดี มาสรรเสริญ เพราะความ
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อยากมีอยากเป็ น จะทําให้มคี วามทุกข์ พออยากได้แล้ว ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องดิ้นรน ไป
กราบไปไหว้คนนัน้ คนนี้ ไปขอการสนับสนุนจากคนนัน้ คนนี้ เมือ่ ได้มาแล้วก็ไม่จรี งั ถาวร
ได้มาไม่ก่เี ดือนกี่ปีก็หมดวาระไป ก็ตอ้ งไปหามาใหม่ หามาได้เท่าไหร่ก็จะเป็ นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มเี รี่ยวมีแรงทีจ่ ะหาต่อไป จึงจะหยุดหา แต่ใจก็ยงั ดิ้นรนอยู่ ยัง
อยากมีอยากเป็ นอยู่ แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากมีอยากเป็ นแล้ว จะมีแต่ความสุขสบายใจ ไม่
ต้องไปง ้อใคร ไม่ตอ้ งไปไหว้ใคร ไม่ตอ้ งไปขอการสนับสนุนจากใคร สามารถอยู่ตาม
อัตภาพของเราได้ มีความสุขตามอัตภาพของเราได้ จะไม่มคี วามทุกข์ ความกังวล ความ
ดิ้นรนทะเยอทะยาน นี่คอื ตัณหาตัวหนึ่งทีจ่ ะฉุดลากให้ไปเวียนว่ายตายเกิด เพราะถ้ายัง
มีความอยากมีอยากเป็ นอยู่ เมือ่ ตายไปจิตก็ยงั อยากจะไปต่อ ก็จะไปเกิดใหม่ ไปตาม
กําลังของบุญและกรรม แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากแล้ว บุญกรรมก็จะไม่มกี าํ ลัง ทีจ่ ะผลักดัน
ให้ไปเกิดได้ เหมือนกับรถยนต์ ถึงแม้จะเติมนํา้ มันเต็มถัง แต่ถา้ คนขับไม่สตาร์ทเครื่อง
ไม่ขบั เสียอย่าง รถก็วง่ิ ไปไม่ได้ เพราะคนขับไม่มคี วามอยากไปไหนอีกต่อไปนัน่ เอง เมือ่
ไม่มคี วามอยากแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ความอยากนอกจากกามตัณหา ภวตัณหา
แล้ว ก็ตอ้ งละความอยากอีกตัวหนึ่ง คือวิภวตัณหาความอยากไม่เป็ นอยากไม่มี เช่น
อยากไม่จน ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็ นสิง่ ทีเ่ ราห้ามกันไม่ได้ ถ้าถึงเวลาทีจ่ ะต้องใช้กรรม
เก่า ก็ตอ้ งตกทุกข์ได้ยาก และต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ด้วยกันทุกคน ถ้าอยากไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็จะทุกข์วนุ่ วายใจ เวลาทีเ่ ราแก่เจ็บตาย แต่ถา้ ไม่มคี วามอยาก ยอมรับ
ความจริงว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็จะไม่ด้นิ หนีความแก่เจ็บตาย ก็จะ
ไม่ตอ้ งเกิดใหม่ คนทีด่ ้นิ หนีความแก่เจ็บตาย ก็จะดิ้นไปหาร่างใหม่อยู่เรื่อยๆ แล้วก็ตอ้ ง
แก่เจ็บตายอีก
พระพุทธเจ้าจึงต้องสละราชสมบัตอิ อกบวช ปฏิบตั อิ ยู่ถงึ ๖ ปี ดว้ ยกัน ต่อสูก้ บั ความ
อยากต่างๆ จนไม่มหี ลงเหลืออยู่ในพระทัยเลย จึงได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าขึ้นมา ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เพราะใจไม่มคี วามอยากอีกแล้ว เมือ่ ตายไปก็จะ
อยู่ในพระนิพพานไปตลอดอนันตกาล พระนิพพานก็คอื ใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์น้ เี อง ไม่ได้
เป็ นอะไร ใจทีไ่ ม่มคี วามอยากต่างๆ ไม่มกี ามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ไม่ได้สูญ
หายไปไหน เหมือนใจของพวกเราทีย่ งั มีอยู่ เพียงแต่ใจของพวกเรา ยังไขว่คว้ายัง
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ต้องการสิง่ ต่างๆอยู่ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปหาสิง่ ต่างๆทีเ่ ราต้องการ ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ น
เทพ เป็ นพรหม เป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก ตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ในแต่ละภพแต่
ละชาติ ถ้าอยากจะไปดี ไปสู่มรรคผลนิพพาน โดยผ่านการเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ น
พรหม ก็ตอ้ งหมันทํ
่ าความดี ถ้าไม่อยากไปตกนรกไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ก็ตอ้ งละบาป
เพราะการได้เกิดภพชาติต่างๆนัน้ เกิดจากการกระทําของเราเท่านัน้ ไม่ได้เกิดจากใคร
เลย ไม่มใี ครจะสาปแช่งให้เราไปตกนรกได้ ไม่มใี ครวิงวอนให้เราไปเกิดบนสวรรค์ได้
เพราะภพชาติต่างๆเกิดจากการกระทําของเรา ทางกายวาจาใจเท่านัน้ ถ้าหมันทํ
่ าความดี
ไม่ทาํ บาป ก็จะไปสุคติไปดี ถ้าไม่ทาํ ความดี ทําแต่บาปทําแต่กรรม ก็จะไปสู่ทคุ ติ ไปสู่
อบาย ไม่มใี ครช่วยเราได้ ต่อให้หอ้ ยพระราคาเป็ นล้าน ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ ไม่มใี ครไป
หักห้ามกรรมได้ ไม่มใี ครอยู่เหนืออํานาจของกรรม นอกจากผูท้ ไ่ี ม่กระทํากรรมเท่านัน้
เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่ทาํ กรรมอีกแล้ว หลังจากทีท่ า่ น
ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า ได้เป็ นพระอรหันต์แล้ว ท่านไม่ทาํ กรรมอีกต่อไป
การกระทําของท่านเป็ นเพียงกิริยาเท่านัน้ เอง ไม่ได้ทาํ ด้วยโลภโกรธหลง ความอยาก
ต่างๆ ท่านจึงไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่เกิด ก็ไม่ตอ้ งทุกข์อกี ต่อไป เพราะไม่มกี าร
แก่เจ็บตาย การพลัดพรากจากกัน ถ้ายังมีการเกิดอยู่ ไม่วา่ จะเกิดดีขนาดไหน เป็ น
กษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี ก็ตอ้ งแก่เจ็บตาย ต้องสิ้นจากการเป็ น
กษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรีไป นี่คอื เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด
เรื่องของการมาการไปของพวกเรา พวกเราโชคดีทช่ี าติน้ ไี ด้เจอพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะถ้าไม่ได้เจอแล้ว จะไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเรา เรื่องของ
การไปการมา ทัง้ ดีและไม่ดี พอได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนแล้ว ก็จะรู้วา่ การไปการมา
ทัง้ ดีและไม่ดี เกิดจากการกระทําของเราเอง ถ้าอยากจะไปดีก็ตอ้ งทําความดีให้มาก ถ้า
ไม่อยากจะกลับมาเลย ก็ตอ้ งตัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจ ตัดกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้หมดไปจากใจ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ทาํ บุญให้ทาน รักษาศีล เจริญสมถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ
เจริญวิปสั สนาภวนา ให้รู้แจ้งเห็นจริง เมือ่ ได้บาํ เพ็ญแล้ว รับรองได้วา่ ความอยากต่างๆ
ทีม่ อี ยู่ในใจ จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน ถ้ามีความขยันหมันเพี
่ ยร มีความแน่วแน่ต่อการ
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ปฏิบตั ิ รับรองได้วา่ ในภพนี้ชาติน้ ี จะสามารถทําภารกิจทีต่ อ้ งทําให้เสร็จสิ้นไปได้ เพราะ
คนอืน่ เขาทํากันได้ ทําไมเราจะทําไม่ได้
ทีท่ าํ ไม่ได้ เพราะขาดศรัทธาความเชื่อ ขาดฉันทะความยินดี ขาดวิริยะความ
ขยันหมันเพี
่ ยร จึงต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม จากผูร้ ู้
จริงเห็นจริง ฟังบ่อยๆ ฟังแล้วนําเอาไปใคร่ครวญ เอาไปพินิจพิจารณา อย่าฟังแล้วลืม
ถ้าฟังแล้วไม่เอาไปคิดต่อ ก็จะลืมได้ ฟังแล้วต้องเอาไปคิดต่อ คิดอยู่เรื่อยๆ จะได้นาํ เอา
ไปปฏิบตั ิ จะได้เห็นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ คือความสงบร่มเย็นเป็ นสุขของจิตใจ ที่
ดีกว่าความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เมือ่ ได้สมั ผัสกับความสุขในใจแล้ว ก็จะกล้าตัด
ความสุขภายนอก ไม่แสวงหาความสุขภายนอกอีกต่อไป ไม่หาเงินหาทอง หารูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่จะหาความสุขทีเ่ กิดจากทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนาเท่านัน้
แล้วรับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิด จึงขอให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจพิจารณา เพือ่ จะได้นาํ ไปปฏิบตั ิ เพือ่
ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๒๙

พอประมาณ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
การประกอบภารกิจทางศาสนา ทีพ่ ระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรง
สังสอนให้
่
ปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ มีการทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละการกระทําบาป
ทัง้ ปวง ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการกําจัดความโลภโกรธหลง เป็ นเหตุทจ่ี ะพา
ไปสู่ความสุขความเจริญ พวกเราจึงได้มาปฏิบตั กิ นั อย่างสมํา่ เสมอ ส่วนหนึ่งก็เป็ นเพราะ
ได้เห็นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ เพราะถ้าไม่ได้เห็นผลแล้ว ก็คงจะไม่กลับมาทํากันอีก ผล
ทีไ่ ด้นนั้ มีอยู่ ๒ ประการด้วยกันคือ ๑. ประโยชน์สุขทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั ๒. ประโยชน์
สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป ในภพหน้าชาติหน้า ซึง่ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเรามองไม่เห็นกัน แต่สง่ิ ทีเ่ ห็น
ได้ สัมผัสได้ พิสูจน์ได้ ก็คอื ประโยชน์สุขในปัจจุบนั เวลาได้ทาํ ความดี เรามีความร่มเย็น
เป็ นสุข นี่คอื บุญ เพราะบุญแปลว่าความสุขใจ ทําบุญแล้วทําให้เรามีความสุขสบายใจ ไม่
วุน่ วาย ไม่เดือดร้อน ไม่เหมือนกับการกระทําสิง่ อืน่ ๆ เช่นมีเงินอยู่กอ้ นหนึ่งทีใ่ ช้ได้ ๒
ลักษณะด้วยกัน มีความแตกต่างกัน ถ้าเอาเงินมาทําบุญ อย่างทีเ่ ราทํากันในวันนี้ ใจของ
เราจะมีความสงบสุข มีความภูมใิ จ มีความอิม่ มีความพอ เพราะการให้ทาน การ
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็ นการกําจัดความเห็นแก่ตวั ความใจแคบ ความตระหนี่ ความโลภ
ความอยาก ให้เบาบางลงไป ทําให้ใจเราสงบลง เกิดความอิม่ ความพอความสุขตามมา
ธรรมชาติของใจเป็ นอย่างนี้ ใจจะสุขจะอิม่ จะพอ ไม่ได้เกิดจากการทําตามใจเรา ทําตาม
ความอยากของเรา ได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ไม่ทาํ ให้เรามีความสุข ความอิม่ ความ
พอ ความภูมใิ จ แต่กลับสร้างความอยาก ความต้องการ ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป ไม่มคี วาม
ภูมใิ จในตัวเอง เพราะไม่ได้ทาํ ความดี การให้ทานช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็ นการทําความดี แต่
การให้ทานช่วยเหลือตัวเรา ไม่ได้เป็ นการทําความดีแต่อย่างใด นี่คอื ประโยชน์สุขทีเ่ กิด
จากเงินก้อนหนึ่ง จะเอามาทําบุญก็ได้ เอาไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ไปดูภาพยนตร์ ไปเทีย่ ว
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ตามสถานเริงรมย์ต่างๆก็ได้ ก็เป็ นเพียงความสนุกเพลิดเพลิน ในขณะทีไ่ ด้สมั ผัสเท่านัน้
พอผ่านไป ก็เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ วใจ ไม่อม่ิ ไม่มพี อ
เราจะเห็นได้ทนั ทีวา่ สภาพจิตใจของเราจะดีข้นึ เรื่อยๆ ถ้ามีความโลภโมโทสันน้อยลงไป
เบาบางลงไป ถ้าปล่อยให้ใจทําไปตามความโลภโมโทสัน ตามความอยาก ก็จะทําให้ใจ
ต้องทํางานเพิม่ มากขึ้น ต้องคิดตามความอยากมากขึ้น ก็จะทําให้หวิ กระหายมากขึ้น ทํา
ให้ใจสงบน้อยลงไป เพราะความอิม่ ความพอ ความสุข อยู่ทค่ี วามสงบเป็ นหลัก ถ้าไม่มี
ความสงบแล้ว จะหาความสุขไม่ได้ การกระทําทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
พวกเราทํากัน
จึงสวนกับความรู้สกึ ภายในใจของเรา เพราะใจถูกอํานาจของความโลภโกรธหลงครอบงํา
อยู่ คอยผลักดันให้ไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ ซึง่ เป็ นการเดินผิดทาง เป็ นการหลงทาง
เพราะสิง่ ต่างๆภายนอก ไม่สามารถให้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับใจได้ พวกเราก็หากันมามาก
แล้ว ตัง้ แต่เกิดมาก็หากันแทบจะทุกวันเลย พอตื่นขึ้นมาความโลภความอยากก็แสดงตัว
ออกมา แม้แต่เด็กตัวเล็กๆ พอไม่ได้อะไรก็จะหงุดหงิด ร้องห่มร้องไห้ ต้องหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้
มาให้ ถ้าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นอาหารนํา้ ดืม่ อากาศหายใจ ก็ไม่ถอื เป็ นความโลภความอยาก
เพราะเป็ นความจําเป็ น แต่กต็ อ้ งระมัดระวัง เพราะความโลภความอยาก มักจะแฝงตัว
มากับความจําเป็ น เช่นรับประทานมากเกินไป นี่ก็แสดงว่าถูกความโลภความอยาก
แทรกแซงแล้ว จึงต้องรับประทานอาหารพอประมาณ ไม่นอ้ ยจนเกินไป ไม่มาก
จนเกินไป เพือ่ ดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ได้อย่างสุข อย่างสบาย ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่เจ็บ
ไข้ได้ป่วย เวลาหาสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นปัจจัย ๔ ก็ตอ้ งใช้หลักมักน้อยสันโดษ พอประมาณ
มักน้อยก็คอื เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าความจําเป็ นอยู่ทเ่ี สื้อผ้า ๒-๓ ชุด ก็ไม่ให้มากไปกว่านัน้
ถ้าความจําเป็ นอยู่ท่ี ๕-๖ ชุด ก็เอาเท่านัน้ การรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกัน
รับประทานเพือ่ อยู่ ไม่ได้อยู่เพือ่ รับประทาน ถ้าอยู่เพือ่ รับประทานแล้ว รับประทานวันละ
๔-๕ ครัง้ ก็ยงั ไม่พอ แต่ถา้ รับประทานเพือ่ อยู่แล้ว รับประทานเพียงวันละครัง้ ก็อยู่ได้
แต่กเิ ลสจะต้องสร้างความวุน่ วายใจให้กบั เราอย่างแน่นอน
จึงต้องมีความหนักแน่น
ต่อสูก้ บั ความอยากด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้ารับประทานวันละครัง้ เดียว เวลาเกิดกิเลส
อยากจะรับประทานอีก ก็ตอ้ งสอนใจว่า ไม่จาํ เป็ น ไม่ตาย คนทีอ่ ดอาหารเป็ นวันๆยังไม่
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ตายเลย เราได้รบั ประทานอาหารเต็มทีแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งกลัวตาย ไม่ตายอย่างแน่นอน เพราะ
เป็ นเหมือนกับการเติมนํา้ มันรถ เติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลย จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาหยุด
เติมอยู่เรื่อยๆ ท้องของเราก็เป็ นเหมือนกับถังนํา้ มันรถ กินให้เต็มท้องไปเลย ครัง้ เดียว
จบ รับรองได้วา่ ไม่ตาย จะมีความสุข เพราะไม่ตอ้ งวุน่ วายหากินอยู่เรื่อยๆ ไม่ตกเป็ น
ทาสของความอยาก พอความอยากสังว่่ าอยากจะกินสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะไม่สามารถสังได้อี
่ ก
ต่อไป เพราะมีธรรมะของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้รู้จกั ประมาณ ให้รบั ประทานเท่าทีจ่ าํ เป็ น
เราก็จะเป็ นผูช้ นะความอยากทางด้านอาหารไป ปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะไม่มตี ามมา เรื่อง
นํา้ หนักเกินก็จะไม่มี ไม่ตอ้ งไปออกกําลังกายให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆ เหตุทต่ี อ้ งไปออก
กําลังกายส่วนหนึ่งก็เพือ่ รีดไขมัน รีดอาหารทีร่ บั ประทานมากไป ซึง่ เป็ นเรื่องโง่เขลาเบา
ปัญญา เพราะไม่ได้แก้ทต่ี น้ เหตุ เป็ นการแก้ทป่ี ลายเหตุ ควรแก้ทต่ี น้ เหตุ ก็คอื ไม่ควร
รับประทานอาหารมากจนเกินไป ต้องใช้ธรรมะเข้ามาปราบตัณหาความอยาก คือเหตุผล
ถ้ามีหลักมีเกณฑ์ มีเหตุมผี ลแล้ว กิเลสจะครอบงําใจไม่ได้ เพราะเหตุผลหรือความจริง
จะชนะกิเลส พระพุทธเจ้าชนะกิเลสความโลภโกรธหลงได้เพราะเหตุผล คือปัญญา คือ
หลักความจริง ความจริงของร่างกายก็คอื รับประทานอาหารวันละครัง้ หนึ่ง ก็อยู่ได้แล้ว
ทีอ่ ยู่ไม่ได้กนั ก็เพราะกิเลสคอยเหยียบยํา่ รุมเร้าจิตใจ ให้ทุกข์ทรมาน แต่กายไม่รู้สกึ
อะไร เพราะกายไม่มคี วามรู้สกึ ความรู้สกึ ทัง้ หมดอยู่ทใ่ี จ
การต่อสูก้ บั กิเลสก็ตอ้ งทุกข์ยากลําบากเป็ นธรรมดา เหมือนกับการต่อสูก้ บั ศัตรู ข ้าศึก ถ้า
ปราบศัตรูข ้าศึกจนราบคาบหมดไปแล้ว เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่มอี ะไรมา
เหยียบยํา่ ทําลายจิตใจได้อกี ต่อไป เราจึงต้องมีความเข้มแข็งอดทนแน่วแน่ ต่อการ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้มองไปทีพ่ ระพุทธเจ้าทุกครัง้ เวลาต่อสู ้
กับกิเลสแล้วเกิดความท้อแท้ ดูวา่ พระพุทธเจ้าทุกข์ทรมานยากลําบากขนาดไหน กว่าจะ
ชนะกิเลสได้ กว่าจะเป็ นพระพุทธเจ้าได้ เลือดตาแทบกระเด็น ได้ยนิ ว่าเคยอดพระ
กระยาหารถึง ๔๙ วันด้วยกัน คิดดูก็แล้วกัน ๔๙ วัน ยาวขนาดไหน พวกเราเพียงอด
แค่ ๒๔ ชัว้ โมงเท่านัน้ จะเป็ นจะตายให้ได้แล้ว นี่แหละคือเรื่องของการเอาชนะกิเลส
เรื่องของการสร้างความสุขให้กบั เรา มันไม่ได้มาอย่างง่ายๆ ไม่ได้มาจากการรับประทาน
อาหารมากๆ นอนมากๆ ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ เพราะจะนํา
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ความทุกข์เข้ามาบีบคัน้ ใจมากยิง่ ขึ้นไป จะบีบบังคับให้ไปหาเงินหาทอง มาใช้กบั สิง่ ต่างๆ
ทีอ่ ยากได้ เมือ่ ได้มาแล้วก็ดใี จเพียงแค่ ๑-๒ วัน แล้วก็อยากจะได้ใหม่ วงจรอุบาทว์ก็
เกิดขึ้นใหม่ ต้องไปหาเงินหาทองใหม่ แล้วก็ตอ้ งไปซื้อไปใช้เงินใช้ทองใหม่ วนเวียนอยู่
อย่างนี้มาอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น เป็ นเวลาอันยาวนานแล้ว ตัง้ แต่เกิดมาก็ทาํ อย่างนี้อยู่
เรื่อยๆ เราไม่เบือ่ บ้างหรือ ไม่อยากจะทําอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทําบ้างหรือ คือต่อสูก้ บั ความ
อยากในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นทัง้ หลาย อะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นแล้วไม่เอาเลย เอาเพียงสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น
เท่านัน้ เช่นอากาศหายใจ จําเป็ นก็หายใจเข้ามา นํา้ จําเป็ นต้องดืม่ ก็ดม่ื แต่ไม่ตอ้ งไปดืม่
นํา้ ทีม่ สี มี รี สผสม เพราะไม่จาํ เป็ น เป็ นเรื่องของกิเลส เรื่องของกามตัณหา ความอยากใน
รูปเสียงกลิน่ รส ทีไ่ ม่ได้เสริมสร้างพัฒนาจิตใจหรือร่างกายแต่อย่างใด มีแต่จะฉุดลากให้
ไปสู่ความหายนะ
ถ้ารับประทานของหวานๆมากๆ ต่อไปเบาหวานก็จะรับประทานเรา แล้วก็จะรับประทาน
ของหวานไม่ได้อกี ต่อไป ก็จะต้องทุกข์ทรมานอยู่ดี แต่ถา้ รู้จกั ประมาณ รับประทาน
พอสมควร จะรับประทานไปได้จนถึงวันตาย ไม่ตอ้ งไปหยุดตอนทีเ่ กิดโรคเบาหวาน เมือ่
ถึงตอนนัน้ จะทุกข์ทรมานยิง่ กว่าตอนนี้ ตอนนี้เราทําด้วยความตัง้ ใจ ทําด้วยความพอใจ
ทําด้วยเหตุดว้ ยผล ฝึ กไปไม่ก่วี นั ก็สามารถลดปริมาณการรับประทานนํา้ ตาลได้แล้ว ถ้า
รับประทานอาหารวันละมื้อเดียว ยิง่ ควบคุมได้งา่ ยใหญ่ พอรับประทานเสร็จแล้ว ก็จะไม่
ดืม่ ไม่รบั ประทานของหวานอีก จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ ถ้าทําอย่างนี้ได้ เราจะอยู่อย่างสุข
อย่างสบาย ไม่วนุ่ วายกับการรับประทานอาหารถึงวันละ ๓ มื้อ บวกกับอาหารว่าง
ระหว่างมื้ออีก ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย เสียเวลาเปล่าๆ เสียชาติเกิด เพราะมนุษย์
เกิดมาเพือ่ สร้างบุญสร้างกุศล พัฒนาจิตใจให้พน้ จากความทุกข์ ให้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด นี่คอื ภารกิจของมนุษย์ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
พวกเราจะไม่รู้
ภารกิจทีแ่ ท้จริง แต่เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนแล้ว ก็จะรู้วา่ การได้เกิดเป็ นมนุษย์
นี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศประเสริฐและยากยิง่ เป็ นภพเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถยกจิตใจ ให้สูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ เข้าสู่พระนิพพานได้ มีมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะทําได้
นอกนัน้ แล้วไม่มที างทีจ่ ะทําได้เลย เราจึงไม่ควรปล่อยของทีด่ ที ว่ี เิ ศษไปกับสิง่ ทีไ่ ร้สาระ
ทัง้ หลาย เช่นได้เงินได้ทองมาแล้ว แทนทีจ่ ะเอามาสร้างบ้าน ซื้ออาหาร เอาเก็บไว้ดูแล
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ชีวติ จิตใจ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยตกทุกข์ได้ยาก กลับเอาไปโยนทิ้งนํา้ เสีย ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร
ควรเห็นคุณค่าของการทีไ่ ด้เกิดเป็ นมนุษย์ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ได้ทําเป็ นตัวอย่างไว้ ท่านทุ่มเทชีวติ จิตใจกับการ
พัฒนาจิตใจ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียวเท่านัน้ ไม่ได้ทาํ อะไรอย่างอืน่ เลย
ภารกิจการงานต่างๆทีเ่ คยทําไว้ ก็เลิกทําหมดเลย สละหมด ออกบวช เคยเป็ นกษัตริย ์ ก็
ออกบวช เคยเป็ นนายกรัฐมนตรี ก็ออกบวช เคยเป็ นผูจ้ ดั การธนาคาร ก็ออกบวช เคย
เป็ นสามีหรือภรรยา ก็ออกบวช เพราะสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เป็ นของปลอมทัง้ นัน้ ไม่มี
ประโยชน์กบั จิตใจเลย ตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ช้ นิ เดียว แม้แต่สงั ขารร่างกายก็เอา
ไปไม่ได้ ต้องทิ้งให้เขาเผา เอาไปฝังดิน จะมาหลงกับสิง่ เหล่านี้ทาํ ไม ทําไมไม่ดู
พระพุทธเจ้า ดูพระอรหันต์ทงั้ หลายเป็ นตัวอย่าง ว่าท่านทําอย่างไร ท่านได้อะไรหลังจาก
ทีไ่ ด้ทาํ แล้ว ก็ได้ปรมังสุขงั คือบรมสุขนัน่ เอง จิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทัง้ หลาย ไม่มคี วามทุกข์แม้แต่นอ้ ยนิดอยู่ในใจเลย ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ไม่
ว่าใครจะเป็ นใครจะตาย หรือตัวท่านเองจะเป็ นจะตาย จะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ไม่มปี ญั หา
อะไรทัง้ สิ้น เพราะใจไม่ได้ไปมีอะไรกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้แล้ว ได้ปล่อยวางหมดแล้ว ไม่
ยึดไม่ตดิ ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นของเรา เป็ นตัวเรา ถ้าพวกเราทําอย่างนี้ได้ ก็จะไม่มคี วามทุกข์
เลย เหตุทพ่ี วกเราทุกข์กนั อยู่ทกุ วันนี้ เพราะยังยึดติดกันอยู่ ยังถือว่าสิง่ นัน้ เป็ นของเรา
สิง่ นี้เป็ นตัวเราอยู่ ถ้าสิง่ ไหนไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา จะไม่เดือดร้อนเลย มีคนในโลกนี้
มากมายก่ายกอง เป็ นพันล้าน เขาจะเป็ นอย่างไร เราไม่เดือดร้อนเลย แต่มาเดือดร้อน
กับร่างกายทีอ่ ยู่กบั เรานี้
ทําไมไม่มองว่าไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นเหมือนๆกับของคนอืน่ มีอาการ ๓๒
เหมือนกัน ตายไปก็กลายเป็ นดิน กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ก็มอี ยู่เท่านัน้ แล้วยังมาหลงยึด
ติดว่าเป็ นเรา เป็ นของเราได้อย่างไร ถ้าเห็นแล้วจะปล่อยวางได้ จะไม่มคี วามทุกข์อกี เลย
การปล่อยวางจะต้องยากเป็ นธรรมดา เพราะเป็ นการต่อสู ้ อุปาทานความยึดมันจะ
่
เหนียวยิง่ กว่ากาวตราช้าง เวลาจะดึงงัดออกจากสิง่ ทีต่ ดิ อยู่ จะยากมาก ต้องใช้กาํ ลังมาก
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แต่ไม่เหลือวิสยั เพราะพระพุทธเจ้าได้ทาํ มาแล้ว ทรงต่อสูก้ บั อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่
อย่างมาก ถึงกับอดข้าว ๔๙ วัน พวกเราลองต่อสูด้ ว้ ยการกินข้าววันละมื้อดูวา่ เป็ น
อย่างไร ไม่ตอ้ งทําทุกวันก็ได้ ตอนต้นทําเพียงวันเดียวก่อน ทําอาทิตย์ละวันเท่านัน้ เอง
เช่นวันพระท่านก็สอนให้ถอื ศีล ๘ ละเว้นจากการรับประทานอาหาร หลังจากเทีย่ งวันไป
แล้ว ลองรับประทานเพียงมื้อเดียวดู จะเห็นผล ในเบื้องต้นจะต้องทุกข์ทรมานธรรมดา
เพราะกิเลสไม่ยอมอยู่เฉยๆ จะคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆ คิดแล้วก็นาํ้ ลายไหล คิดแล้วก็หวิ
ต้องดับมัน อย่าไปปล่อยให้มนั คิด ท่านจึงสอนให้สวดมนต์ ให้บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ
เรียกว่าสมถภาวนา อย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามอํานาจของกิเลส ถ้าปล่อยจะคิดถึงอาหาร
ทันที อาหารร้อยแปดพันเก้าชนิด จะมาโผล่อยู่ทใ่ี นใจของเรา ไอ้นนั ่ ก็อร่อย ไอ้น้ กี ็อร่อย
ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆแล้ว ไม่นานตบะก็แตก ศีลก็ขาด ต้องไปกินจนได้
ถ้าจะใช้อบุ ายของปัญญาระงับ ด้วยวิปสั สนาภาวนา ท่านก็สอนให้พจิ ารณาดูสภาพของ
อาหาร ทีไ่ ม่สวยงาม ทีเ่ ป็ นปฏิกูล เช่นเวลาทีอ่ าหารเข้าไปอยู่ในปาก ผสมกับนํา้ ลาย แล้ว
ถูกเคี้ยวถูกบด ดูซวิ า่ เป็ นอย่างไร ถ้ามองไม่เห็นก็คายออกมาดู ดูซวิ า่ จะตักเข้าไปใหม่ได้
หรือไม่ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่หวิ ไม่อยาก กินไม่ลงขึ้นมาทันทีเลย นี่คือวิธี
แก้กเิ ลสความหิว ทีไ่ ม่รู้จกั ขอบเขต ไม่รู้จกั อิม่ พอ แก้ดว้ ย ๒ วิธีคอื สมถภาวนาหรือ
วิปสั สนาภาวนา ถ้ายังไม่มคี วามกล้าหาญ ทีจ่ ะนึกถึงความเป็ นปฏิกูลของอาหาร ก็
บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ ทําทัง้ วันเลย อย่าไปคิดถึงอาหาร พอคิดถึงอาหารปั๊บ ก็ตอ้ ง
เรียกพุทโธมาเลย พุทโธๆไปเรื่อยๆ หรือจะสวดมนต์ก็ได้ สวดมนต์ไปเรื่อยๆ เวลา
คิดถึงอาหาร เวลาอยากจะกินอาหาร ต้องสวดมนต์ไปเรื่อย อย่าไปคิดเรื่องอาหาร ไม่ใช่
สวดไปคิดไปด้วย ก็จะไม่หาย ต้องสวดอย่างเดียว อย่าให้คดิ ถึงเรื่องอาหารเลย ถ้าทํา
อย่างนี้ได้แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วความหิวก็จะหายไป เวลาทีจ่ ติ สงบลง ก็จะเกิดความอิม่ ใจ
ขึ้นมา จะเห็นว่าความหิวทีแ่ ท้จริง ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่อยู่ทใ่ี จ อยู่ทก่ี เิ ลส ทีไ่ ปคิดถึง
อาหารต่างๆ พอทําใจให้สงบ ไม่คดิ ถึงเรื่องอาหารเลย ความหิวก็หายไป ส่วนความหิว
ของร่างกาย ก็เป็ นเพียงความรู้สกึ ท้องว่างๆเท่านัน้ เอง แต่จะไม่ทกุ ข์ทรมาน เหมือนที่
เกิดจากความคิดปรุงของกิเลส ทีท่ กุ ข์ทรมานมาก แม้แต่รบั ประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ
ถ้าคิดถึงอาหาร คิดถึงขนมขึ้นมา ก็ยงั อยากจะรับประทานอีก ทัง้ ๆทีท่ อ้ งก็แน่นอยู่แล้ว
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จึงหยุดรับประทานไม่ได้ นํา้ หนักจึงเกิน เพราะเมือ่ ท้องเริ่มแน่นแล้ว แทนทีจ่ ะหยุด กลับ
ไม่หยุด หยุดไม่ได้ ไม่มเี บรก ถ้าเป็ นรถก็ตอ้ งวิง่ ฝ่ าไฟแดง ไปชนกับรถคันอืน่ ถ้ากิน
อาหารก็ตอ้ งกินจนอ้วน แล้วก็มปี ญั หาทางด้านสุขภาพตามมา เพราะไม่รบั ประทาน
อาหารพอประมาณนัน่ เอง
เวลาจะทําอะไร เราต้องระมัดระวัง อย่าให้กิเลสแทรกเข้ามา อย่าให้ความอยากแทรกเข้า
มา ต้องใช้เหตุใช้ผลเสมอ เวลาอยากจะได้อะไร ต้องถามว่า จําเป็ นไหม ถ้าไม่มสี ง่ิ ที่
อยากได้ ยังอยู่ได้หรือเปล่า หรือจะต้องตายไป ถ้าต้องตายก็จาํ เป็ น ก็ตอ้ งไปหามา เช่น
นํา้ ดืม่ จําเป็ นไหม ถ้าไม่ดม่ื นํา้ ไปไม่ก่วี นั ก็ตอ้ งตาย ก็จาํ เป็ น ต้องมีนาํ้ ไว้ดืม่ แต่อยากจะ
ได้โทรศัพท์มอื ถือมาสักเครื่องหนึ่ง อย่างนี้จาํ เป็ นไหม ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือแล้วจะตาย
หรือไม่ หรืออยากจะได้เครื่องใหม่ เครื่องเก่าใช้ไม่ได้หรืออย่างไร พอเห็นโฆษณาเครื่อง
ใหม่ๆออกมา ก็อยากจะได้อกี แล้ว พอได้มาแล้ว ไม่นานก็มเี ครื่องใหม่ออกมาอีก อย่าง
นี้เมือ่ ไหร่จะได้พบกับความสงบสุข เมือ่ ยังต้องดิ้นรนขวนขวายตะเกียกตะกาย หาเงินหา
ทอง ต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ เราไม่คดิ กันบ้างเลยหรือว่า อยู่เฉยๆนี่มนั แสนจะสุข แสน
จะสบาย ทําไมไม่อยู่กนั ก็เพราะสูค้ วามอยากไม่ได้ สูก้ เิ ลสความโลภไม่ได้ เพราะไม่เคย
ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงปล่อยให้ไหลไปตามความโลภ ตาม
ความอยาก แต่พวกเราโชคดีทไ่ี ด้มาเจอคําสอนแล้ว ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วว่า กิเลสตัณหาเป็ น
พิษเป็ นภัยกับชีวติ จิตใจของเรา ไม่ควรปล่อยให้มอี าํ นาจอยู่เหนือใจเราได้ ต้องเอา
ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาต่อสู ้ ใช้เหตุใช้ผล ใช้การปฏิบตั ธิ รรม การภาวนา นัง่ สมาธิ
เจริญปัญญา
ถ้าได้ทาํ แล้ว รับรองได้วา่ ไม่วา่ จะเป็ นกิเลสชนิดไหน ตัณหาแบบไหน จะไม่สามารถ
ครอบงําจิตใจได้อกี ต่อไป เมือ่ ไม่มกี เิ ลสตัณหาแล้ว จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่มใี คร
มาสังมาใช้
่
เราอยากจะเป็ นคนรับใช้หรือ ไม่มใี ครอยากจะรับใช้ใคร อยากจะเป็ นอิสระ
กันทัง้ นัน้ แต่ในขณะนี้เราไม่ได้เป็ นอิสระ เรามีกเิ ลสตัณหาเป็ นเจ้านายของเรา ไม่
เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ท่านเป็ นอิสระแล้ว หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลส
ตัณหาแล้ว จึงมาสังสอนพวกเรา
่
ให้กาํ จัดกิเลสตัณหา ด้วยการทําความดี ละบาป ชําระ
47

จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดความโลภโกรธหลงนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เราอยู่อย่างร่มเย็น
เป็ นสุข เป็ นคนดีคนเจริญทีแ่ ท้จริง เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ทีเ่ รากราบ
ไหว้บูชากัน เพราะท่านได้ทาํ ในสิง่ ทีท่ ่านสอนแล้ว พวกเราอยากจะดีอยากจะเจริญ
เหมือนท่าน ก็ตอ้ งทําตามคําสอนของท่าน ทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละบาปทัง้ ปวง
เสีย ทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการกําจัดความโลภโกรธหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิต
จากใจ เพือ่ ความเป็ นอิสระความสุขความเจริญ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๐

อธิษฐาน

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ไม่วา่ เราจะทําอะไร ทีจ่ ะสําเร็จเป็ นผลขึ้นมาได้ ในเบื้องต้นต้องมีความตัง้ ใจก่อน ใจต้อง
คิดขึ้นมาก่อน เช่นคิดว่าพรุ่งนี้เป็ นวันอาทิตย์ ไม่ตอ้ งไปทํางาน มีเวลาว่าง จะไปวัดไป
ทําบุญ ถ้าไม่ได้ตงั้ ใจก็จะไม่ได้มา พอตื่นขึ้นมาก็ยงั อยากจะนอนต่อ เพราะเห็นว่าเป็ นวัน
อาทิตย์ ไม่ตอ้ งไปทํางาน ไม่รู้จะไปไหนดี ก็เลยนอนต่อ ป่ านนี้ก็อาจจะยังไม่ต่นื ความ
ตัง้ ใจทางภาษาพระเรียกว่าอธิษฐาน
ทีพ่ วกเราเข้าใจกันเป็ นการวิงวอนขอจากสิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ เช่นอยากจะรวยก็จดุ ธู ปเทียน กราบพระ แล้วก็อธิษฐาน ขอให้ราํ ่ รวย ให้ได้
สิง่ นัน้ สิง่ นี้มา ซึง่ ไม่ใช่เป็ นความหมายในทางศาสนา อธิษฐานเป็ นหนึ่งใน ๑๐ บารมีท่ี
ต้องบําเพ็ญ ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้า หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ต้องมีอธิษฐาน
บารมี มีความตัง้ ใจทําในสิง่ ทีอ่ ยากได้ ทีไ่ ม่ได้ลอยมาตามความอยาก เพราะสิง่ ทีอ่ ยากได้
เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําเท่านัน้ เช่นอยากจะรํา่ รวย ถ้านัง่ จุดธู ปเทียนอธิษฐานขอให้
รวยไปจนวันตาย ก็ไม่มที างรวยได้ เพราะคนจะรวยได้ ต้องทํามาหากิน มีรายได้เข้ามา
รู้จกั เก็บ รู้จกั ใช้ ใช้ในสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ ใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ใช้ลงทุนขยายกิจการ ถ้า
อยากจะรวย ก็ตอ้ งตัง้ ใจ ตัง้ หน้าตัง้ ตาทํามาหากินเก็บเงินเก็บทอง ได้เงินมาก็เอาไป
ขยายกิจการไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้เป็ นมหาเศรษฐี ถ้าศึกษาดูประวัตขิ องเศรษฐี
ทัง้ หลาย เขาก็ทาํ อย่างนี้กนั ทัง้ นัน้ ไม่ได้อธิษฐานวิงวอนขอให้ราํ ่ รวย ให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา
เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มาจากการกระทําทัง้ นัน้ ไม่ได้มา
จากการขอ ถ้าขอก็จะเป็ นเหมือนขอทาน ทีจ่ ะต้องขอไปตลอดชีวติ เพราะงอมืองอเท้า
ไม่พง่ึ ตนเอง
ศาสนาไม่ได้สอนให้ขอ แต่สอนให้ทาํ ให้พ่งึ ตนเอง อัตตา หิ อัตโน นาโถ ไม่วา่ จะอยาก
ได้อะไร เราสามารถทําให้เกิดขึ้นมาได้ ด้วยการกระทําของเรา ทางกายวาจาใจ อยากจะ
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ให้คนรัก ก็ทาํ ตัวให้เป็ นคนน่ารัก เขาก็รกั เราเอง จะน่ารักก็ตอ้ งมีความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่
โกหกหลอกลวง ไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื ไป ถ้าไม่ได้รบั อนุญาตก่อน ต้องขยัน ใจกว้าง
เสียสละ ไม่ตระหนี่ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว ถึงแม้รู ปร่างหน้าตาจะไม่
สวยงาม ก็ไม่สาํ คัญอย่างไร เพราะความสวยงามอยู่ทใ่ี จ เมือ่ ทําให้ปรากฏแล้ว จะน่ารัก
น่าชื่นชม น่าเคารพนับถือ น่ากราบไหว้ เช่นพระพุทธเจ้า ทีท่ รงประพฤติปฏิบตั ติ น ให้
เป็ นคนดี ซือ่ สัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ เสียสละ ทรงสังสอนโดยไม่
่
คดิ เงินคิด
ทองเลย พระองค์ไม่ได้ราํ ่ รวยด้วยทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง แต่ราํ ่ รวยด้วยทรัพย์
ภายใน คือความเมตตากรุณา ใจกว้าง เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ไม่เห็นแก่ตวั จึงน่าเคารพนับถือ
น่ากราบไหว้บูชา ถึงแม้จะไม่เคยเห็นเคยพบท่านมาก่อน แต่กติ ติศพั ท์อนั ดีงามของท่าน
ทําให้เราเคารพนับถือ ดังนัน้ ไม่วา่ จะอยากได้อะไร เราต้องมีความตัง้ ใจทําเหตุเพือ่ ให้ผล
ปรากฏขึ้นมา บางท่านเวลาจะถวายอาหาร ก็ยกขึ้นมาจบแล้วก็อธิษฐานขอให้ไปถึงพระ
นิพพาน ความจริงการจะไปถึงพระนิพพานได้ ไม่ได้เกิดจากการทําบุญให้ทานอย่างเดียว
ถ้าทําบุญให้ทานอย่างเดียวก็ไม่มที างไปถึงพระนิพพานได้
แต่เป็ นส่วนหนึ่งของการ
กระทําทีจ่ ะทําให้ไปถึงได้ นอกจากทําบุญให้ทานแล้วยังต้องรักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม นัง่
สมาธิ เจริญวิปสั สนา ถึงจะไปถึงพระนิพพานได้
การอธิษฐานเป็ นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ เป็ นการเตือนตนเองว่า เกิดมาชาติน้ ี เกิดมา
เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ไปถึงพระนิพพาน ถ้ามีความตัง้ ใจอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ไปเสียเวลากับการ
กระทําอย่างอืน่ เช่นวันนี้เราก็มาวัดกัน มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้า
อยู่ได้ก็อยู่เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรมต่อ นัง่ สมาธิเจริญวิปสั สนา แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วกัน ไป
สนุกสนาน เฮฮากับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เราก็จะไม่ไป เพราะมีความตัง้ ใจว่าเกิด
มาในชาติน้ ี จะต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ได้ จะต้องไปถึงพระนิพพานให้ได้ เพราะรู้
ว่าทางทีจ่ ะไปสู่พระนิพพาน ถ้ายังไม่อยากจะไปถึงพระนิพพาน แต่อยากจะเป็ นคนดี
เป็ นคนน่ารัก มีความสุขในปัจจุบนั ตายไปได้ข้นึ สวรรค์ ก็ไปทางเดียวกัน ทางไปพระ
นิพพานก็จะผ่านสวรรค์ชนั้ ต่างๆ ผ่านพรหมโลกก่อน จึงจะถึงพระนิพพาน อยู่ทก่ี าร
ปฏิบตั ิ ถ้าอยากจะไปแค่สวรรค์ มีความสุขในปัจจุบนั ทําบุญให้ทานกับรักษาศีลก็
พอแล้ว ถ้าอยากจะไปไกลกว่านัน้ มีความสุขมากกว่านัน้ ก็ตอ้ งภาวนา ต้องปฏิบตั ธิ รรม
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นัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ให้เห็นว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เช่นร่างกายของเราเป็ นต้น เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
สร้างความทุกข์ให้กบั เราอยู่เรื่อยๆ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทกุ ข์ เวลาแก่ก็ทกุ ข์ เวลาตายก็
ทุกข์ ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เพราะเวลาตายไปก็ถูกเอาไปเผากลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป
ตัวเราทีแ่ ท้จริงก็คอื ใจนี่เอง เราก็ไปต่อ ไปหาร่างกายใหม่ ไปเกิดใหม่ ถ้าได้ทาํ บุญรักษา
ศีลก็จะได้ไปสวรรค์ตามทีป่ รารถนา ถ้าได้ปฏิบตั ธิ รรมด้วยก็จะไปถึงพระนิพพานใน
ลําดับต่อไป
การบําเพ็ญอธิษฐานบารมี จึงสําคัญมาก ควรตัง้ ใจอยู่เรื่อยๆ ถามตัวเองว่าจะทําอะไรใน
วันนี้ จะทําความดีหรือไม่ จะทําคุณทําประโยชน์หรือทําสิง่ ทีไ่ ร้สาระ ถ้าไม่ตงั้ ใจก็เป็ น
เหมือนเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ ทีจ่ ะไหลไปตามกระแสนํา้ นํา้ พัดไปทางไหนก็จะไปทางนัน้ ใจที่
ขาดความตัง้ ใจก็จะไหลไปตามอารมณ์ ถ้ามีอารมณ์ดกี ็จะทําความดี ถ้าอารมณ์ไม่ดกี ็จะ
ทําไม่ดี ถ้าหงุดหงิดใจก็จะไปดืม่ เหล้าเสพสุรายาเมา ก็จะไปในทางทีไ่ ม่ดี ถ้าอารมณ์ดี
เช่นวันนี้ ก็มาวัดกัน จึงเป็ นเหมือนเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ จะไปซ้ายบ้าง ไปขวาบ้าง คดไปคด
มา ไปไม่ถงึ ทีส่ กั ที วนเวียนอยู่ในอ่าง วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ วัฏแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด ถ้ามีความตัง้ ใจก็เป็ นเหมือนเรือทีม่ หี างเสือ ถ้าตัง้ ให้ไปสู่พระนิพพาน ก็จะตรงไป
ทางนี้ทางเดียว จะไม่วกเวียนไปทางนัน้ ทางนี้ให้เสียเวลา เพราะไม่วา่ จะแวะไปตรงไหนก็
มีแต่ความทุกข์ทงั้ นัน้ มีแต่ความวุน่ วายใจ ความไม่สบายใจ ต่อให้ได้มาตามความอยาก
ก็จะดีใจในเบื้องต้นเท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็จะมีความกังวล ความห่วงใย ความวุน่ วายกับ
สิง่ ทีไ่ ด้มา เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มันไม่ได้เป็ นเหมือนเดิมไปตลอด ไม่รู้วา่ จะ
จากไปเมือ่ ไร ไม่รู้จะเสียเมือ่ ไร เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ ได้อะไร
มาใหม่ๆก็ดี แต่ต่อไปก็เก่า แก่เจ็บตาย เราจึงควรตัง้ เป้ าไปทีพ่ ระนิพพาน เพราะทีพ่ ระ
นิพพานไม่มแี ก่ ไม่มเี จ็บ ไม่มตี าย ไม่มที กุ ข์ ไม่มคี วามวุน่ วาย ไม่มคี วามกังวล มีแต่
ความสุขทีเ่ รียกว่า นิ พพานัง ปรมังสุขงั พระนิพพานเป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐเลิศโลก
ทีส่ ุด ไม่มคี วามสุขใดในโลกนี้ ทีจ่ ะเท่ากับความสุขของพระนิพพาน ความสุขที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันสาวกทัง้ หลาย ได้เสพได้สมั ผัสได้มาครอบครองแล้ว จึง
นํามาแบ่งให้กบั พวกเรา มาสอนให้พวกเรารู้วธิ ี ทีจ่ ะนําพาเราไปสู่ความสุขทีป่ ระเสริฐนี้
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พวกเราทุกคนทีเ่ กิดเป็ นมนุษย์น้ ี มีความสามารถปฏิบตั ไิ ด้ทกุ คน อยู่ทว่ี า่ จะรู้หรือไม่
ส่วนใหญ่จะไม่รู้กนั ว่าเกิดมาเพือ่ ทําอะไร จึงทําไปตามกระแสของอารมณ์ทม่ี อี ยู่ในใจ
เห็นคนอืน่ ทําอะไรก็ทาํ ตาม ตอนเด็กๆก็ไปโรงเรียน พอจบก็ไปทํางาน พอเห็นเขามี
ครอบครัวก็มตี าม แล้วก็แก่ตายไป ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจสูงขึ้นเลย ยังไหลวนเวียนอยู่กบั
อารมณ์ต่างๆ ตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ทาํ อย่างนี้อกี เคยทําอย่างนี้มานับไม่ถว้ นแล้ว จะ
ทําต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ตงั้ ใจทีจ่ ะผลักดันตนให้ไปสู่พระนิพพาน ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทงั้ หลายได้ทาํ กัน เราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดนัน้ วันนี้เราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ ฟัง
เรื่องชีวติ ของเรา เรื่องเป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของชีวติ ก็คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ให้ไปถึงพระ
นิพพาน ถ้าปฏิบตั ติ ามเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็วก็ข้นึ อยู่กบั
ความพากเพียร ทํามากหรือทําน้อย ถ้าขยันมากทํามากก็จะไปเร็ว ถ้าขยันน้อยทําน้อยก็
จะไปช้า ในเบื้องต้นต้องตัง้ ใจว่า เกิดมาชาติน้ ีแล้ว จะต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้
ได้ เพราะการเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติมนั ทุกข์ทรมาน มีเรื่องวุน่ วายต่างๆอยู่
ตลอดเวลา ตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันตาย ออกมาจากท้องแม่ก็รอ้ งไห้แล้ว ไม่ได้หวั เราะ
ออกมา ออกจากท้องแม่มาก็รอ้ ง แสดงว่าทุกข์แล้ว เวลาอยู่ในท้องมันสบาย พอออกมา
ข้างนอกก็ตอ้ งหายใจ เป็ นภาระอย่างหนึ่ง เป็ นความทุกข์ แล้วก็มคี วามหิวตามมา หิวข้าว
หิวนํา้ รับประทานแล้วก็ตอ้ งปวดท้อง ปวดปัสสาวะ ก็ทกุ ข์อกี ก็รอ้ งอีก ถ้าหนาวไปก็
ร้อง ร้อนไปก็รอ้ ง มีแต่ความทุกข์อยู่รอบตัว ไปจนถึงวันตายเลย นี่คอื เรื่องของการเวียน
ว่ายตายเกิด มีแต่ความทุกข์ ความสุขทีม่ กี ็มเี พียงเดีย๋ วเดียว มีเพียงเล็กน้อย ไม่
เหมือนกับพระนิพพานทีไ่ ม่มที กุ ข์เลย มีแต่ความสงบ ความสบาย ความสุข ปรมังสุขงั
เท่านัน้
เมือ่ เรารู้แล้วว่าเกิดมาเพือ่ ทําอะไร
เราก็ตอ้ งตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ท่านสอนให้ทาํ บุญให้ทาน ให้รักษาศีล ให้ภาวนา ก็ตอ้ งถือเป็ นงานหลักของ
เรา ไม่ใช่การเป็ นอะไรต่างๆ เป็ นนายกฯ เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นประธานาธิบดี เป็ น
แล้วก็เท่านัน้ ก็ยงั มีทกุ ข์เต็มอยู่ในหัวใจ ต้องเป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระสาวกของ
พระพุทธเจ้า เมือ่ มีความตัง้ ใจแล้ว สิง่ ต่อไปทีต่ อ้ งมีก็คอื สัจจะความจริงใจ ตัง้ ใจแล้ว
ต้องรักษาให้ได้ เหมือนกับรักษาคําพูด สัญญาอะไรกับใครไว้แล้ว ถ้าไม่มสี จั จะก็จะไม่
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รักษา เช่นนัดกันว่าจะมาวัดกันวันนี้ตอนเช้า พอถึงเวลาก็หายตัวไป แสดงว่าไม่มสี จั จะ
หลบหนีไปแล้ว ไม่อยากจะมาก็เลยหนีไปทีอ่ น่ื ถ้าไม่มสี จั จะแล้ว ต่อให้มคี วามตัง้ ใจมาก
น้อยเพียงไร ก็จะไม่เกิดเป็ นผลขึ้นมาได้ จึงต้องมีสจั จะ ตัง้ ใจแล้วต้องรักษาให้ได้ เช่น
วันนี้ตงั้ ใจจะมาวัด เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งมา ฝนจะตกแดดจะออกอย่างไร นํา้ จะท่วม ถ้ายัง
มาได้ก็ตอ้ งมา เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรถ้ายังมาได้ก็ตอ้ งมา ยกเว้นถ้ามาไม่ได้จริงๆ ลุก
ขึ้นมาไม่ได้ ต้องนอนอยู่กบั เตียง เจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดลุกขึ้นไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า
สุดวิสยั ถ้าไม่มสี จั จะควบคู่ไปกับอธิษฐานแล้ว จะไม่สามารถทําอะไรให้เป็ นผล เป็ น
ความสําเร็จขึ้นมาได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าในขณะทีน่ งั ่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์ ก่อนทีจ่ ะตรัสรู้ ก็ทรง
ตัง้ สัจจาธิษฐานว่า จะนัง่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์น้ ี นัง่ บําเพ็ญสมถภาวนาคือทําสมาธิ เจริญ
วิปสั สนาภาวนาคือเจริญปัญญา จนกว่าจิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ได้บรรลุ
ถึงพระนิพพาน ถ้ายังไม่ได้ผล ก็จะไม่ลกุ จากทีน่ งั ่ นี้ไปเป็ นอันขาด ถึงแม้เลือดในร่างกาย
จะเหือดแห้งหายไปหมดก็ตาม ไม่มลี มหายใจเข้าออกอยู่เลยก็ตาม ก็จะไม่ลกุ จากทีน่ ่ไี ป
เป็ นอันขาด ถ้าไม่ได้พระนิพพานก็ตอ้ งตายเท่านัน้
นี่คอื สัจจาธิษฐาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ ในวาระสุดท้ายของการบําเพ็ญเพียร ในวัน
เพ็ญเดือน ๖ เมือ่ ได้ตงั้ สัจจะแล้วจิตก็ไม่วอกแวก ไม่สองจิตสองใจ จะนัง่ ดีหรือไม่นงั ่ ดี
จะลุกขึ้นหรือไม่ จะไปทําอย่างอืน่ ก็ทาํ ไม่ได้แล้ว มีหน้าทีอ่ ย่างเดียวก็คอื ภาวนา ทําจิต
ให้สงบ แล้วก็พจิ ารณาให้เกิดปัญญา ผลจึงปรากฏขึ้นมาในเวลาไม่นานเลย ดังนัน้ ไม่วา่
จะทําอะไรก็ตาม ต้องมีความแน่วแน่ เมือ่ ตัง้ ใจแล้วต้องไม่เปลีย่ นใจ เมือ่ พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้วว่า สิง่ ทีจ่ ะทําเป็ นสิง่ ทีด่ ี มีคุณมีประโยชน์ ก็พ่งุ ไปเลย ทําไปเลย ใครจะมา
ทักมาท้วง มาขอร้องอย่างไร ก็ไม่สนใจไม่เช่นนัน้ จะไม่สามารถทําอะไรได้เลย พอจะทํา
อะไรก็มเี หตุนนั้ เหตุน้ มี าอ้างอยู่เรื่อย เช่นวันนี้ถา้ ไม่มสี จั จะ ตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สกึ ง่วงนอน
ยังอยากจะนอนต่อ ก็จะนอนต่อไป ก็จะไม่มาวัดตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ ไม่ได้มาทํามาทําบุญ
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม จึงต้องมีทงั้ ความตัง้ ใจและมีสจั จะ มีความจริงใจ มีความแน่วแน่
ต่อความตัง้ ใจ เมือ่ มีแล้วสิง่ ทีจ่ ะต้องมีในลําดับต่อไปก็คอื วิริยะความพากเพียร ความ
ขยัน เมือ่ ได้ตงั้ ใจแล้วก็ตอ้ งทํา อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่าบอกว่าไม่เป็ นไร ตอนนี้เรายัง
หนุ่มยังสาวอยู่ ยังมีเวลาอีกมาก ไว้รอเวลาแก่ใกล้ตายก่อนแล้วค่อยทํา เพราะไม่รู้วา่ จะ
53

ตายเมือ่ ไหร่ อาจจะเป็ นวันนี้ก็ได้ พรุ่งนี้ก็ได้ ใครจะไปรู้วา่ จะตายกันเมือ่ ไร เกิดมาแล้ว
ไม่ได้แก่ตายกันทุกคน มีคนตายทุกอายุ จึงไม่ควรผัดวันประกันพรุ่ง เมือ่ มีเวลามีโอกาส
เช่นวันนี้มเี วลาว่าง ก็ตอ้ งรีบทําเลย ผลประโยชน์จะได้เกิดขึ้นมา เพราะเป็ นเหมือนเงินที่
เอาไปฝากไว้ในธนาคาร ฝากไว้แล้วก็ปลอดภัย ถ้ายังเก็บไว้ทีบ่ า้ น ไม่เอาไปฝาก อาจจะ
ถูกขโมยลักไปก็ได้ กลายเป็ นของคนอืน่ ไป
บุญบารมีก็เช่นเดียวกัน ต้องเสริมต้องสร้างอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่รีบทําในวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะ
ไม่มเี วลาก็ได้ เมือ่ ไม่ได้ทาํ ชีวติ ก็จะไม่ได้รบั การพัฒนาให้ดขี ้นึ ให้สูงขึ้น เกิดมาชาติน้ ีก็จะ
เสียชาติเกิด ไม่ได้กาํ ไร จึงควรตัง้ เป้ าไว้ ให้มสี จั จะความจริงใจ มีความขยันหมันเพี
่ ยร
ปฏิบตั ิ ต้องมีขนั ติความอดทน เพราะเวลาทําความดี ทําบุญให้ทาน เสียสละ เป็ นสิง่ ทีท่ าํ
ยาก ต้องต่อสูก้ บั กิเลส ความเห็นแก่ตวั ความตระหนี่ ความเสียดายในสิง่ ของต่างๆทีม่ ี
อยู่ ต้องอดทนทําไป จะยากลําบากอย่างไรก็ตอ้ งทําไป ต้องตื่นเช้ามาวัดก็ตอ้ งตื่น ต้อง
นัง่ รอถวายอาหารให้เสร็จ แล้วก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ก็ตอ้ งอดทน แต่การอดทนแบบนี้เป็ น
คุณเป็ นประโยชน์กบั จิตใจ ทําบุญแล้วจะทําให้มคี วามสุข นัง่ เฉยๆ รอให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง
เสร็จเรียบร้อย ก็จะทําให้มสี มาธิ ใจตัง้ มัน่ ไม่ไหลไปไหลมา สามารถหยุดใจได้ หยุด
กายได้ เวลาโกรธเวลาโลภก็จะระงับได้ ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ เวลาโกรธก็จะต้องไปทําในสิง่ ที่
อยากทํา ถ้าอยากไปด่าคนอืน่ ก็จะไปด่า ถ้าอยากไปทุบทําร้ายคนอืน่ ก็จะไปทํา แต่ถา้ ฝึ ก
ให้นงั ่ อยู่เฉยๆ ให้ใจเย็นๆ เวลาโกรธก็จะบังคับใจได้ ไม่ให้ไปทําอะไร ให้นงั ่ อยู่เฉยๆ ถ้า
ไปพูดไปทําอะไรเวลาโกรธ ก็จะพูดไม่ดที าํ ไม่ดี ทําให้เป็ นคนไม่ดไี ป เป็ นคนน่ารังเกียจ
จะต้องเสียใจในภายหลัง นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราได้จากการมีความอดทน ในการทําความดีตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ถ้ามีบารมีทงั้ ๔ ประการนี้คอื ๑. อธิษฐานบารมีความตัง้ ใจ
๒. สัจจบารมีความจริงใจ ๓. วิริยบารมีความพากเพียร ๔. ขันติบารมีความอดทน
รับรองได้วา่ การดําเนินตามพระพุทธเจ้าจะเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว จะพาให้เราไปถึง
จุดหมายปลายทางในเวลาอันไม่นานเลย จึงอย่าประมาทในความสามารถของเรา การที่
ได้เกิดเป็ นมนุษย์แสดงว่ามีความสามารถเต็มทีแ่ ล้ว สามารถไปถึงพระนิพพานได้แล้ว
เพียงแต่ให้เชื่อในพระธรรมคําสอน มีความตัง้ ใจ ความจริงใจ ความขยัน ความอดทน
เท่านัน้ แล้วเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
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อรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไปอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๑

เชื่อในหลักกรรม
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

การมาวัดเพือ่ มาทําบุญ มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการกระทําทีช่ อบ ทีจ่ ะ
นําไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข ความเจริญก้าวหน้า เพราะพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาได้
ทรงตรัสสอนไว้ว่า สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมเป็นของๆตน จักทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น กรรมก็คอื การกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทัง้ ใน
อดีตทีผ่ ่านมาและในปัจจุบนั เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้สตั ว์โลกไปเกิดในภพทีส่ ูงหรือตํา่ เมือ่ เกิด
มาแล้วเราจึงมีความแตกต่าง ทางฐานะการเงินการทอง สติปญั ญาความรู้ความฉลาด
รูปร่างหน้าตา อายุ และสุขภาพ ล้วนเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเราในอดีต ถ้าไม่
เบียดเบียน ไม่ทาํ ร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื ก็จะไม่มโี รคภัยเบียดเบียน มีอายุยนื ยาวนาน ถ้า
ทําบุญให้ทาน ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม รํา่ รวย ไม่ตอ้ งเก็บขยะไปขาย ทํางานหนัก
ตรากตรําตลอดเวลา ถ้าไม่ราํ ่ รวย ก็เพราะไม่ได้หว่านพืชคือบุญไว้ ถ้าหว่านไว้แล้ว เวลา
ออกดอกออกผล ก็จะออกเป็ นจํานวนมาก ทําให้ราํ ่ รวย ทําให้ได้เกิดบนกองเงินกองทอง
มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ถ้าหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะฉลาด มีสติปญั ญา มี
ไหวพริบ สามารถรักษาตนให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
เหล่านี้เป็ นเรื่องของกรรมทัง้ นัน้ พระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธให้เชื่อในหลักกรรม ถ้าเชื่อ
ในหลักกรรมก็เท่ากับเชื่อในพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะ
พระพุทธเจ้าก็เชื่อในหลักกรรม พระธรรมคําสอนก็สอนเรื่องกรรม พระอริยสงฆ์สาวกก็
เชื่อในหลักกรรม ท่านจึงปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ จึงหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากบ่วง
มาร หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้
ทัง้ หมดนี้เกิดจากการกระทําทัง้ นัน้ ไม่ได้อยู่ทห่ี อ้ ยอะไรไว้ทีค่ อ จะเป็ นพระก็ดี เป็ นเทพก็
ดี ไม่ได้มปี ระโยชน์อะไรกับเราจริงๆ ถ้าดีจริงแล้ว คนทีห่ อ้ ยมีเป็ นล้านคน ป่ านนี้ก็รวย
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กันไปหมดแล้ว แต่ก็ยงั เหมือนเดิม ก็หอ้ ยไปอย่างนัน้ เอง ห้อยด้วยความหวัง เห็นเขาว่า
ดี ก็ไม่อยากจะตกยุคตกสมัย จะไม่ได้ดตี ามเขา เพราะไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ไม่ศึกษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน จึงทําผิดอยู่เรื่อยๆ จึงไม่ได้ผลทีต่ อ้ งการ
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จะรวยได้ก็ตอ้ งเคยทําบุญในอดีต ถ้าไม่ได้ทาํ ชาติน้ กี ็ยงั รวยได้
ถ้ามีความขยันหมันเพี
่ ยร ตัง้ หน้าตัง้ ตาทํามาหากิน หาได้มามากน้อยเพียงไร ก็เก็บเอาไว้
ไม่เอาไปใช้ เอามาขยายกิจการก่อน มีอยู่รา้ นหนึ่งก็ขยายเป็ นสองร้าน มีสองร้านก็ขยาย
เป็ นสีร่ า้ น มีสร่ี า้ นก็ขยายเป็ นแปดร้าน ขยายไปเรื่อยๆ ไม่นานก็จะรวยได้ ยกตัวอย่าง
พวกธนาคารทัง้ หลาย เดีย๋ วนี้มสี าขาเป็ นร้อยเป็ นพันสาขา แต่เวลาเริ่มต้น ก็มเี พียง
ธนาคารเดียว ไม่มสี าขา ก็ทาํ ไปเรื่อยๆ เมือ่ ได้กาํ ไร มีลูกค้าเพิม่ ขึ้น ก็เปิ ดสาขาใหม่ ขยัน
ทําไปเรื่อยๆ รักษาชื่อเสียงไว้ให้ดี ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่โกหก
หลอกลวง รับรองได้วา่ จะมีลูกค้ามาก เพราะไม่ผดิ หวัง พูดคําไหนก็เป็ นคํานัน้ ถ้าเขา
ถามว่าเขาต้องการของในวันพรุ่งนี้ จะมีให้เขาหรือไม่ ถ้าบอกว่ามี ก็ตอ้ งมี ไม่ใช่บอกว่ามี
พอเขามาเอาของก็ไม่มใี ห้เขา เขาก็จะเบือ่ ไม่อยากค้าขายกับเรา คนเราจะรํา่ จะรวยได้
ต้องทํามาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยสติดว้ ยปัญญา
ศึกษาดูความต้องการของตลาด ถ้าขายในสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครต้องการ ขายไปจนวันตายก็จะ
ขายไม่ออก ต้องศึกษาดูความต้องการ ว่าเขาต้องการอะไร ก็ไปหาสิง่ ทีเ่ ขาต้องการมาขาย
อย่างตอนนี้พวกทีผ่ ลิตเหรียญต่างๆ รู้วา่ เหรียญกําลังขายดี จึงผลิตกันออกมามาก มี
โรงงานเถือ่ นด้วย ตํารวจเพิง่ จับมาได้
สิง่ ทีเ่ ราคิดว่าวิเศษ ความจริงก็เป็ นของปลอมทัง้ นัน้ ไปซื้อของปลอมมาห้อยคอ ไม่ได้ทาํ
ให้ชวี ติ ดีข้นึ เลย เป็ นเพียงอุปาทาน ห้อยพระห้อยเหรียญแล้ว จะได้ถูกลอตเตอรี่ แต่คน
ทีไ่ ม่ได้หอ้ ย ก็มถี ูกกันเยอะแยะ คนทีห่ อ้ ยแต่ไม่ถูกก็มเี ยอะแยะเหมือนกัน ไม่ได้อยู่ท่ี
เหรียญทีห่ อ้ ยคอ จะว่าอยู่ทโ่ี ชคหรือบุญทีเ่ คยทํามาในอดีตน่าจะถูกต้องกว่า เมือ่ ได้
ทําบุญไว้มากๆ ถึงเวลาทีบ่ ญ
ุ จะออกดอกออกผล ก็จะหาช่องออกจนได้ ซื้อลอตเตอรี่
เพียงใบเดียวก็ถูกได้ ถ้าไม่ได้ทาํ บุญไว้ หรือบุญยังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะออกดอกออกผล ต่อ
ให้ซ้อื เป็ นร้อยใบพันใบ ก็จะไม่ถูกอยู่ดี จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่ เชื่อใน
หลักกรรม ให้ทาํ ดีไว้ ทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วผลดี
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ต่างๆก็จะตามมา ผลเสียผลร้ายต่างๆ ก็จะอยู่ไกลจากเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างดีชวั ่ เกิดจาก
การกระทําของเราทัง้ สิ้น อยู่ทว่ี า่ จะรู้หรือไม่ จะเชื่อหรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าเชื่อก็จะไม่
ผิดหวัง เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรมคําสอน เชื่อพระอริยสงฆ์สาวก จะไม่ทาํ ให้เรา
ผิดหวัง เพราะสิง่ ต่างๆทีท่ า่ นสอนเป็ นความจริงทัง้ นัน้ ไม่มขี องปลอมเจือปนอยู่เลย
สอนว่าทําดีได้ดกี ็เป็ นอย่างนัน้ ทําชัว่ ได้ชวั ่ ก็เป็ นอย่างนัน้ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หา
เหรียญมาห้อยคอ ในสมัยพระพุทธเจ้า ไม่มพี ระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา พระพุทธเจ้าไม่
ทรงอนุญาตให้สร้างให้หล่อพระพุทธรูป เพราะทรงเห็นว่า ไม่ได้เป็ นตัวสําคัญ ไม่ได้ทาํ
ให้เราวิเศษ ทําให้เราเจริญ ทําให้เรามีความสุขได้ สิง่ ทีว่ เิ ศษสิง่ ทีเ่ จริญก็คอื การปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอน ทําดีละบาป กําจัดความโลภความโกรธความหลงต่างหาก ทีจ่ ะทํา
ให้เราดี ให้เราสุข ให้เราเจริญ
ทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธรูป ไม่ได้อยู่ทเ่ี หรียญทีห่ อ้ ยคอ แต่
อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ทรงตรัสว่าผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ จะมีดวงตาเห็นธรรม เมือ่ มี
ดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้า เกิดจากการทําความดี เมือ่ ทําความดีแล้ว ก็จะ
ปรากฏผลขึ้นมาในใจ ทรงตรัสว่าผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตก็คือ
ผูเ้ ห็นธรรม จะเห็นธรรมได้ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามคําสังสอนของตถาคต
่
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ทําดีละบาป อย่าไปโลภไปโกรธไปหลง เพราะความโลภความโกรธความหลง จะฉุดลาก
ให้ไปทําบาป ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เวลาเราโลภอยากจะได้อะไรมากๆ ถ้าขายของก็อยากจะ
ให้ลูกค้าซื้อของของเรา ถึงแม้จะไม่มขี อง ก็บอกว่ามีไปก่อน พอเขามารับของก็ไม่มใี ห้เขา
แต่เอาเงินไปก่อนแล้ว แล้วก็อา้ งเหตุผลต่างๆ เพราะความโลภทําให้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี คือ
พูดปด ทําบาป ไปเอาเงินของเขามาก่อน แล้วก็ไม่คนื เขาด้วย ทัง้ ๆทีไ่ ม่มขี องให้กบั เขา ก็
อ้างว่าใช้เงินหมดไปแล้วอย่างนี้เป็ นต้น เมือ่ ทําบาปทํากรรมไปแล้ว ในปัจจุบนั ก็ไม่
เจริญรุ่งเรือง ตายไปก็ตอ้ งไปสู่ทคุ ติ ไปสู่อบาย ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นผีเป็ นเปรต
บ้าง ไปตกนรกบ้าง นี่คอื ทีไ่ ปของผูท้ ท่ี าํ บาปทํากรรม เพราะความโลภนัน่ เอง ถ้าไม่โลภ
ซะอย่าง ก็จะไม่ตอ้ งทําบาป จะอยู่อย่างมีความสุข เพราะความจําเป็ นของชีวติ มีไม่มาก
มีเพียงปัจจัย ๔ ก็อยู่ได้แล้ว มีเสื้อผ้าสัก ๒-๓ ชุด มีทห่ี ลบแดดหลบฝน ไม่ตอ้ งเป็ น
บ้านราคาเป็ นแสนเป็ นล้าน ไม่มเี งินซื้อบ้านก็เช่าอยู่ก็ได้ เดือนละพันสองพัน พอหลบ
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แดดหลบฝนได้ ไม่ตอ้ งโลภอยากมีบา้ นราคาเป็ นแสนเป็ นล้าน ไม่ตอ้ งมีเสื้อผ้าราคา
แพงๆไว้สวมใส่ เพราะเมือ่ มีความโลภอยากได้แล้ว ก็ตอ้ งไปทํามาหากินโดยไม่สุจริต
ต้องโกหกฉ้อโกง
เมือ่ ทําอย่างนี้แล้ว จะไม่ได้ดบิ ได้ดี จะมีแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ไม่สบายใจ ต่อให้
หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่พอเลี้ยงความโลภของเรา ได้อะไรมามากน้อย
เพียงไร ก็ยงั อยากจะได้เพิม่ มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ต่อให้มมี ากน้อยเพียงไร ก็ยงั ไม่รู้จกั
อิม่ จักพอ จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ ไม่โลภ พอมีพอกินแล้ว ก็จะไม่ตอ้ งไปดิ้นรน ไม่
ต้องไปโกหก ไปฉ้อโกง ถ้าทําไม่ได้ก็บอกไปว่าทําไม่ได้ เขาอยากจะให้เราทํางานชิ้นนี้ ก็
บอกเขาว่าตอนนี้ยงั ไม่วา่ ง ถ้าอาทิตย์หน้าพอจะทําได้ ก็บอกเขาตรงๆไป ถ้าเขาชอบฝี มอื
ของเรา เชื่อในคําพูดของเรา รู้วา่ เราพูดจริง เขาก็อาจจะรอเราก็ได้ เราก็ไม่เสียลูกค้าไป
แต่ถา้ ไปหลอกไปโกหกเขาว่าได้ รับเงินเขามา ทําให้เขาเพียงนิดหน่อยก่อน เป็ นตัวอย่าง
ให้เขาเห็นว่าได้ทาํ แล้ว เสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอืน่ เขาก็ตอ้ งรอไปเรื่อยๆ มาทีไรก็บอกว่า
ยังไม่เสร็จ ติดนัน่ ติดนี่อยู่เรื่อยๆ ถ้าทําอย่างนี้แล้ว จะมีใครให้งานเราทํา ไม่มหี รอก
เพราะคนเราทุกคนก็ตอ้ งการได้สง่ิ ทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ ถ้าไม่ได้ทาํ ก็จะเบือ่ ต้องไปหาคนทีไ่ ม่
พูดโกหกหลอกลวง นี่คอื ปัญหาของพวกเรา ส่วนใหญ่เกิดจากความโลภ เกิดจากความ
อยากได้สง่ิ ต่างๆ เพราะหลงนัน่ เอง ความโลภเกิดจากความหลง คิดว่าถ้าได้อะไรมา
มากๆแล้ว จะมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ ได้มาแล้วจะไม่พอ จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆ จะต้อง
วุน่ วายดิ้นรนหาสิง่ ต่างๆมา ได้มาแล้วก็ตอ้ งหามาอีกอยู่เรื่อยๆ ต้องทําบาปทํากรรม หา
ความสุขไม่เจอ
จะมีความสุขได้ก็จะต้องไม่โลภ ต้องรู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทใ่ี ห้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับเราได้
เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงเกิดจากใจทีส่ งบระงับ จากความโลภโกรธหลงเท่านัน้ ถ้าไม่โลภก็
จะไม่โกรธ เมือ่ ไม่โกรธก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตงั้ อยูใ่ น
ความมักน้อยสันโดษ คือให้ยนิ ดีเท่าทีจ่ าํ เป็ น มีความจําเป็ นต้องมีอะไร ก็ให้มเี ท่านัน้ ก็
พอ เช่นมีเสื้อผ้า ๒ ชุด ก็อยู่ได้แล้ว สลับกันใส่ วันนี้ใส่ชดุ นี้ อีกชุดหนึ่งก็เอาไปซัก
พรุ่งนี้ก็เอาชุดทีซ่ กั มาใส่ เอาชุดทีใ่ ส่ไปซัก มีเพียง ๒ ชุดก็อยู่ได้แล้ว ไม่ตอ้ งมีเป็ นร้อยๆ
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ชุด ไม่เกิดประโยชน์อะไร มี ๑๐๐ ชุด ก็ใส่ได้ทลี ะชุด ไม่ได้ใส่ทลี ะ ๑๐๐ ชุดพร้อมๆกัน
ใส่ไม่ได้ เพราะมีร่างกายเพียงร่างกายเดียว ก็ตอ้ งใส่ทลี ะชุด คําว่ามักน้อยก็คอื ให้มเี ท่าที่
จําเป็ น อย่าไปมีมากเกินความจําเป็ น ไม่ได้ทาํ ให้มคี วามสุขมากขึ้น แต่จะเป็ นภาระกับใจ
จะสร้างความห่วงความกังวล สร้างความอยากให้มมี ากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ถ้า
มีความมักน้อยแล้ว ความโลภจะไม่สามารถมีอาํ นาจเหนือใจของเราได้ เพราะเวลาโลภ
อยากจะได้อะไร ก็จะถามว่าไม่พอหรือ เท่าทีม่ อี ยู่น้ ไี ม่พอใช้หรือ ไม่พอกินหรือ ไม่พออยู่
หรือ พวกเรามีสง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นพอเพียงกันทุกคนอยู่แล้ว บ้านก็มอี ยู่ เสื้อผ้าก็มใี ส่ อาหารก็มี
รับประทาน ยาก็มไี ว้รักษาโรค มีสง่ิ จําเป็ นพอเพียงอยู่แล้ว แต่ความโลภจะทําให้รู้สกึ หิว
รู้สกึ อยาก รู้สกึ ว่าไม่มคี วามสุขเลย ถ้าอยากจะมีความสุขจริงก็อย่าไปทําตามความโลภ
เพราะจะยิง่ สร้างความทุกข์ความหิวความอยากให้เพิม่ มากขึ้น ถ้าอยากจะสร้างความสุข
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดบั ความโลภ อย่าไปโลภ ให้ใช้ธรรมะคือความมักน้อยปราบ
ความโลภ ถ้ามีเพียงพอกับความจําเป็ นแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปหามาอีก เอาเวลามาทําอย่างอืน่
ดีกว่า
ถ้ามีเงินเหลือ แทนทีจ่ ะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ซื้อของไม่จาํ เป็ น ก็เอามาทําบุญ มา
ช่วยเหลือคนอื่น จะทําให้มคี วามสุขใจ มีความอิม่ ใจ ไปเกิดชาติหน้าก็จะรํา่ รวยกว่าที่
เป็ นอยู่ในชาติน้ ี เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะทํากัน ถ้าไม่ได้ทาํ บุญ ไปเกิดชาติหน้าก็จะไม่มเี งินทอง
ติดตัวไปด้วย จะต้องยากจนลําบากลําบน จึงควรเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีท่ รงสอนให้เชื่อในหลักกรรม ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรง
เห็นเป็ นความจริงล้วนๆ แต่เรายังมองไม่เห็นกัน เพราะไม่มตี าทิพย์นนั ่ เอง มีแต่ตาเนื้อ
เราเห็นเพียงแต่สง่ิ ทีป่ รากฏอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่เห็นอดีตชาติ ว่าได้ทาํ บุญทํากรรมมามาก
น้อยเพียงไร ไม่เห็นอนาคตทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อไปว่า เมือ่ ตายไปแล้ว จะไปเป็ นอะไร มีแต่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเท่านัน้ ทีม่ ดี วงตาเห็นธรรม มีตาทิพย์ ทีจ่ ะเห็นวิบาก
กรรมได้ ถ้าเราไม่เชื่อก็เป็ นเหมือนกับคนตาบอดทีไ่ ม่เชื่อคนตาดี คนตาบอดไม่เชื่อคนตา
ดี แล้วจะไปไหนมาไหนได้อย่างไร เพราะมองไม่เห็นทาง ไม่รู้วา่ ทิศไหนอยู่ตรงไหน ไม่รู้
ว่าทิศเหนือทิศใต้ทศิ ตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ดา้ นใด ถ้าอยากจะไปทิศตะวันออก แต่
เดินไปทางทิศเหนือ เดินไปจนวันตายก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับพวก
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เรา ถ้าอยากจะรํา่ อยากจะรวย อยากจะมีความสุข แต่กลับไปซื้อเหรียญซื้อพระมาห้อย
คอ แล้วก็นงั ่ งอมืองอเท้า รอให้ราํ ่ ให้รวย รอไปจนวันตายก็ไม่มที างทีจ่ ะรวยได้ แต่ถา้
เชื่อพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนว่า ถ้าอยากจะรวยก็ตอ้ งทํามาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต
เก็บเงินเก็บทองไว้ขยายกิจการไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะรํา่ รวยอย่างแน่นอน นี่คอื หลัก
ความจริง อยู่ตรงทีก่ ารกระทํา จึงต้องพึง่ ตนเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
การห้อยพระไม่ได้หอ้ ยเพือ่ ให้ราํ ่ รวย ห้อยเพือ่ เตือนสติ ให้ราํ ลึกถึงพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ให้ดูพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเป็ นตัวอย่าง ว่าท่านดําเนินชีวติ
อย่างไร ท่านห้อยพระหรือเปล่า ท่านไม่ได้ทาํ อย่างนัน้ มีแต่ทาํ ความดี รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม กําจัดความโลภความโกรธความหลง จนหมดสิ้นไปจากใจ ทีท่ าํ ให้ท่านกลายเป็ น
ผูว้ เิ ศษ มีความสุขเต็มอยู่ในหัวใจ เพราะเมือ่ ไม่มคี วามโลภความโกรธความหลงแล้ว
ความหิวภายในใจก็จะหมดไป เมือ่ ไม่มคี วามหิว ความอิม่ ก็ปรากฏขึ้นมา ถ้าอยากจะมี
ความอิม่ มีความสุขก็ตอ้ งตัดความโลภ อย่าไปอยากได้สง่ิ ต่างๆ เพราะได้มามากแล้ว
โลภมามากแล้ว แต่ยงั ไม่ได้พบกับความอิม่ ความพอเลย เพราะการได้อะไรมาตามความ
โลภตามความอยาก ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอิ่มความพอ แต่ทาํ ให้มคี วามอยากเพิม่ มากขึ้น
ไป ทรงตรัสไว้ว่า มหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ก็ยงั มีขอบมีฝงั ่ แต่
ความอยากคือตัณหา ไม่มขี อบไม่มฝี งั ่ ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไร ก็จะไม่พอ จะพอได้
ก็ต่อเมือ่ ระงับความอยากเท่านัน้
จึงควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เชื่อ
พระพุทธเจ้า เชื่อพระอริยสงฆ์สาวก แล้วปฏิบตั ติ าม จะได้พบกับสิง่ ทีป่ รารถนากันอย่าง
แน่นอน คือการเจริญในอายุวรรณะสุขะพละ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๒

คิดดี

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐
การประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้ชวี ติ ของเรา
ดีข้นึ ให้ห่างไกลจากความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความวุน่ วายทัง้ หลาย เพราะการกระทํา
เป็ นเหตุ ทีจ่ ะนํามาทัง้ ผลทีด่ แี ละไม่ดี คือความเจริญและความเสือ่ ม ความสุขและความ
ทุกข์ เกิดจากการกระทําของเรา ไม่ได้เกิดจากผูอ้ น่ื เมือ่ ทําไปแล้วผลก็จะเกิดตามมา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทําดีละบาป เพราะการกระทําความดีเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขและความเจริญ การทําบาปเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์และความเสือ่ มเสีย
ทัง้ หมดนี้เกิดจากการกระทําของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจ ทางกายเรียกว่า
กายกรรม ทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม ทางใจเรียกว่ามโนกรรม กรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื
มโนกรรม การกระทําทางใจ ใจต้องคิดก่อนถึงจะพูดได้ ถึงจะทําได้ ถ้าคิดดีกจ็ ะพูดดีทาํ
ดี ถ้าคิดไม่ดกี ็พูดไม่ดที าํ ไม่ดี เราจึงต้องคอยดูใจของเราอยู่เสมอ ดูวา่ คิดดีหรือไม่ดี
ต้องสอนใจให้คดิ ดี ถ้าสอนไม่เป็ น ก็ตอ้ งฟังเทศน์ฟงั ธรรม ต้องอ่านหนังสือธรรมะอยู่
เรื่อยๆ จะได้คดิ ดีเป็ น เมือ่ คิดดีก็จะพูดดีทาํ ดี พระธรรมคําสอนสอนไม่ให้โลภ ไม่ให้
โกรธ เพราะเป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี เวลาโลภใจจะร้อน จะนัง่ อยู่ไม่ตดิ ที่ จะอยูเ่ ฉยๆไม่ได้
จะต้องไปทําไปหาสิง่ ทีโ่ ลภทีอ่ ยากได้ เช่นขณะนี้เรานัง่ อยู่ตรงนี้ ถ้าไม่มคี วามโลภ
อยากจะลุกจากทีน่ ่ีไป ก็จะนัง่ อยู่ได้อย่างสุขสบาย แต่ถา้ มีความกังวลห่วงใยกับบางสิง่
บางอย่างบางเรื่อง ทําให้อยากไปจากทีน่ ่ี ก็จะนัง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องลุกหนีไป ถ้าไม่
ระมัดระวัง ก็อาจจะไปพูดไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ถ้ามีความไม่พอใจก็จะโกรธ จะพูดไม่ดที าํ
ไม่ดี
แต่ถา้ ไม่โลภไม่อยากได้อะไร คนอืน่ จะพูดจะทําอะไร เราจะรู้สกึ เฉยๆ เพราะเราไม่อยาก
ได้อะไร เขาอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไป ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ถา้ อยากได้ในสิง่ เดียวกันก็
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ต้องต่อสูก้ นั แข่งขันกัน ทะเลาะวิวาท ทําร้ายกัน เพราะเราโลภ จึงต้องแข่งกับผูอ้ น่ื มี
เรื่องราว มีปญั หาต่างๆตามมา ความโลภจึงไม่ดี ไม่โลภเราก็อยู่ได้ เราต้องการอะไร ก็
หาด้วยความสุจริต ตามความสามารถ ถ้ามีใครต้องการเราก็ถอย ปล่อยให้เขาเอาไป เรา
ไปหาทีใ่ หม่ก็ได้ ไปหาอย่างอืน่ ก็ได้ ในโลกนี้มขี ้าวของต่างๆมากมาย ไม่ตอ้ งแย่งกัน ถ้า
จําเป็ นต้องแข่งขันกัน ก็แข่งด้วยไมตรีจติ มีความเมตตา คิดว่าเป็ นเพือ่ นกัน ต่างคนต่าง
ต้องทํามาหากินก็ทาํ กันไปด้วยวิธีทส่ี ุจริต ไม่กลันแกล้งกั
่
น ไม่ใช้วชิ ามาร เช่นไปบอกคน
อืน่ ว่าคู่แข่งของเราไม่ดอี ย่างนัน้ ไม่ดอี ย่างนี้ เราไม่ตอ้ งไปทําอย่างนัน้ ถ้าเรามีจติ เมตตา
ต้องเห็นใจกัน ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยไม่ตอ้ งต่อสูก้ นั ไม่ตอ้ งใช้วธิ ีมารก็ได้
ทําให้ดที ส่ี ุด ใครทําดีกว่าก็จะขายของได้มากกว่า เพราะคนซื้อชอบซื้อจากผูท้ ใ่ี ห้การ
บริการทีด่ กี ว่า ให้ของทีด่ กี ว่า ราคาถูกกว่า ไม่ตอ้ งไปใช้วชิ ามาร ไม่ตอ้ งกลันแกล้งกั
่
น
เพราะมีความเมตตา พระพุทธเจ้าจึงสอนให้คดิ ให้พูดให้ทาํ ด้วยความเมตตา ถ้าคิดด้วย
ความโหดร้ายทารุณ คิดเบียดเบียน คิดอาฆาตพยาบาท ก็จะทําให้เราพูดและทําไม่ดี ผล
เสียหายก็จะเกิดตามมาทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั ก็จะมีปญั หาต่างๆ มีเรื่อง
มีราว มีความเดือดร้อน จึงควรคิดดีอยู่เรื่อยๆ จะได้พูดดีทาํ ดี
เช่นวันนี้เราคิดดีกนั คิดมาทําบุญ มาช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ถวายอาหารคาวหวาน
เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เมือ่ คิดดีแล้วก็จะพูดดีทาํ ดี เมือ่ สักครู่น้ กี ็ได้พูดดีกนั ด้วยการ
กล่าวคําถวายสังฆทาน ขอถวายภัตตาหารกับทัง้ บริวารทัง้ หลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
เพือ่ ประโยชน์และความสุข แก่ข ้าพเจ้าทัง้ หลาย สิ้นกาลนานเทอญ ตามด้วยการกระทําที่
ดี คือได้ถวายสิง่ ของต่างๆ ผลดีก็จะตามมา ในเบื้องต้นก็จะปรากฏขึ้นในใจ มีความอิม่
เอิบใจ ความสุขใจ ความพอใจ ความภูมใิ จ ถ้าเอาเงินก้อนทีท่ าํ บุญนี้ไปใช้อย่างอืน่ เช่น
เอาไปซื้อสุรามาดืม่ หรือไปเทีย่ ว เราก็จะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปชัว่ ขณะหนึ่ง
หลังจากนัน้ ก็จะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย มีแต่ความอยากไปเทีย่ วอีก ไปดืม่ สุราอีก แต่
ไม่มคี วามอิม่ ใจ ความสุขใจ ความพอใจ ความภูมใิ จ นี่คอื การใช้เงินก้อนเดียวกันทีม่ ี
ความแตกต่างกัน เพราะคิดดีหรือไม่ดนี ่ีเอง การคิดเสพสุรายาเมา ไปเทีย่ วตามสถานที่
ต่างๆ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี ไม่ได้พาไปสู่ความสุข
ความเจริญ แต่จะพาไปสู่ความเสือ่ มและความทุกข์ เมือ่ ทําครัง้ หนึ่งแล้วก็อยากจะทําอีก
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ทําอยู่เรื่อยๆ ทํามากก็ตอ้ งใช้เงินมาก ไม่ชา้ ก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้ ปัญหาก็จะตามมา
จะไปหาเงินทองทีไ่ หนมาใช้ดี เพราะใช้ตดิ เป็ นนิสยั แล้ว เคยเทีย่ วมากๆ ก็จะติดเป็ นนิสยั
เคยเสพสุรายาเมามากๆ ก็จะติดเป็ นนิสยั ก็จะต้องไปหาเงินมาให้ได้ ถ้าไม่มงี านทําก็
จะต้องไปลักเล็กขโมยน้อย ไปโกหกหลอกลวงคนนัน้ คนนี้ เพือ่ ขอยืมเงินยืมทอง ยืม
มาแล้วก็ไม่มที างทีจ่ ะใช้ เป็ นการขโมยด้วยการหลอกลวง หลอกขอยืมเงินแล้วจะเอามา
ใช้ แต่จะเอามาใช้ได้อย่างไร ในเมือ่ ไม่มรี ายได้ ไม่มงี านทํา มัวแต่ไปเทีย่ วไปดืม่ สุรา
ต่อไปก็จะถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง เพราะจะทําผิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็โกหก
หลอกลวง ต่อไปก็ลกั ขโมย ไปปล้นไปจี้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปเจอเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ ไม่ถูก
จับก็ถูกยิงตาย
เพราะคิดไม่ดี คิดไปในทางทีผ่ ดิ ถ้าคิดในทางทีถ่ ูก ก็ตอ้ งคิดขยันทํางาน ทํามาหากิน
ขยันเก็บเงินเก็บทอง ได้เงินทองมามากหรือน้อยก็ตอ้ งเก็บเอาไว้ ไม่ใช้จนหมด ใช้ในสิง่ ที่
จําเป็ น เช่นอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ทีอ่ ยู่อาศัย แต่ก็ใช้พอประมาณ ไม่มากเกินความ
จําเป็ น มีเสื้อผ้าสัก ๔ - ๕ ชุดก็อยู่ได้แล้ว มีอาหารรับประทานวันละ ๒ - ๓ มื้อก็อยู่ได้
แล้ว ไม่ตอ้ งเป็ นอาหารราคาแพงๆ กินเข้าไปก็อม่ิ ท้องเหมือนกัน ออกมาก็ไม่มใี คร
อยากจะได้เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นอาหารราคาแพงขนาดไหน คิดดีตอ้ งคิดอย่างนี้ คิด
ขยันทํางานทําการ ได้เงินมาก็เก็บเงินเก็บทองไว้ ใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ถ้ามีเหลือก็เอามา
ทําบุญให้ทาน ไม่เอาไปเทีย่ ว ซื้อของฟุ่มเฟื อย เพราะไม่ได้บญ
ุ ซึง่ มีความจําเป็ นกับเรา
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ในปัจจุบนั ก็ทาํ ให้เรามีความสุขใจ ความอิม่ ใจ ในอนาคตเมือ่
ไปเกิดใหม่ ก็จะได้มฐี านะการเงินทีด่ กี ว่าเดิม จะรวยขึ้นสวยขึ้น เพราะบุญนี่แล พวกเรา
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ในความสวยก็ดี ในฐานะการเงินก็ดี ก็เพราะบุญทีไ่ ด้ทาํ กันเอาไว้
ในอดีต พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดดี คิดทําบุญ คิดละบาป คิดไม่โลภ คิดไม่โกรธ
คิดไม่หลง จะได้ทาํ ในสิง่ ทีด่ ี ทําบุญ ไม่ทาํ บาป ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงความสุขและ
ความเจริญก็จะตามมา พระพุทธเจ้าทรงเจริญเป็ นพระพุทธเจ้าได้ เพราะคิดดีพูดดีทาํ ดี
ทรงคิดว่าความเจริญทีแ่ ท้จริงไม่มใี นโลกนี้ ถ้าอยากจะเจริญจริงๆก็ตอ้ งสละสมบัตขิ ้าว
ของเงินทอง แล้วออกบวชไปอยู่ในป่ า ไปต่อสูก้ บั ความโลภความโกรธความหลง ความ
อยากทําบาปทํากรรม เอาชนะสิง่ เหล่านี้ให้ได้ เมือ่ ชนะแล้วใจจะไม่มคี วามหิวความอยาก
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กับอะไรทัง้ สิ้น จะมีแต่ความสุขความอิม่ ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งไปหาอะไรมาให้ความสุข ให้
ความอิม่ กับใจ
เมือ่ ไม่มคี วามหิวความอยากแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปพูดไปทําอะไรเสียๆหายๆ อยู่เฉยๆก็สบาย
อยู่แล้ว ใครจะพูดจะทําอะไรก็ไม่กระทบกับใจของเรา ไม่ทาํ ให้เราโกรธ ให้เสียใจวุน่ วาย
ใจ เพราะใจได้ตดั หมดแล้วในเรื่องของความหลงทัง้ หลาย ความหลงนี่แลทีท่ าํ ให้ใจต้อง
ไปยุ่งกับเรื่องต่างๆ เพราะคิดว่ามีประโยชน์ ทําให้เรามีความสุข เราจึงไปยุ่งกับเรื่องนัน้
เรื่องนี้ กับคนนัน้ คนนี้ กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แล้วไปทุกข์กบั เรื่องเหล่านัน้ กับคนเหล่านัน้ กับสิง่
เหล่านัน้ เพราะคนก็ดี สิง่ ต่างๆก็ดี ไม่ดเี สมอไปตลอด มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
ได้อะไรมาใหม่ๆก็ดอี กดีใจ พอนานเข้าไปก็เปลีย่ นไป จากของใหม่ก็กลายเป็ นของเก่าไป
ก็เกิดความเบือ่ หน่าย อยากจะได้สง่ิ ใหม่ๆอีก ถ้ายังไม่เบือ่ พอสิง่ นัน้ เกิดเสียไปหายไป ก็
ต้องเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ อาลัยอาวรณ์ นี่คอื ความทุกข์ทพ่ี วกเราวิง่ เข้าไปหากัน
เพราะความหลง ไม่สามารถอยู่เฉยๆนัน่ เอง อยู่ไม่เป็ นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ ทัง้ ๆที่ไม่
จําเป็ นต้องมีอะไร ก็ตอ้ งไปดิ้นหามา เหมือนกับแกว่งเท้าไปหาเสี้ยน อยู่เฉยๆก็ดอี ยู่แล้ว
ไปแกว่งหาเสี้ยนทําไม ก็ตอ้ งถูกเสี้ยนตํา ทําให้เจ็บปวด ถ้าอยู่เฉยๆได้ ก็ไม่ตอ้ งมีคู่ครอง
ก็มคี วามสุขได้ ไม่ตอ้ งมีสามีมภี รรยา ก็มคี วามสุขได้ ไม่ตอ้ งมีลูกมีหลาน ก็มคี วามสุขได้
พอมีสามี มีภรรยา มีลูก มีหลาน ก็ตอ้ งมาทุกข์กบั สามี ทุกข์กบั ภรรยา ทุกข์กบั ลูก ทุกข์
กับหลาน ถ้าทนไม่ได้ก็ตอ้ งหย่าร้างกันไป ก็เห็นกันอยู่ ไม่รู้จกั เข็ดหลาบกัน บางทีหย่า
ร้างไปได้ไม่นาน พอไปเจอคนใหม่เข้าก็หลงอีกแล้ว คิดว่าคนใหม่จะให้ความสุขกับเรา
แต่ไม่มอี ะไรทีใ่ ห้ความสุขอย่างเดียว จะต้องมีความทุกข์ตดิ ตามมาด้วยเสมอ
ถ้าได้คนดีก็ตอ้ งทุกข์กบั ความห่วง กลัวจะไม่อยู่กบั เราไปตลอด จะไม่ดกี บั เราไปตลอด
นี่ก็เป็ นความทุกข์อกี แบบหนึ่ง ถ้าไปเจอคนไม่ดกี ็ตอ้ งทุกข์กบั ความไม่ดขี องเขา เดีย๋ วเขา
ก็ตเี รา ซ้อมเรา ด่าว่าเรา มีแต่ความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่เนื่องจากใจถูกความหลงครอบงําอยู่
ทําให้เป็ นเหมือนคนหูหนวกตาบอด มองไม่เห็นความทุกข์ในสิง่ ต่างๆ คิดว่าได้มาแล้วจะ
มีความสุข ก็เลยดิ้นรนไปหามา หามาแล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้มา ทุกข์ดว้ ยการดูแล
รักษา ทุกข์ดว้ ยความกังวล กลัวจะเสียจะหายไป ทุกข์ดว้ ยความเสียใจเศร้าโศกเมือ่ จาก
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ไป มีแต่ความทุกข์ทงั้ นัน้ เลย แต่ถา้ ไม่มอี ะไรเลยแสนจะสบาย ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สามี กับ
ภรรยา กับลูก กับสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกไม่มี
อะไรเลย จึงไม่ทกุ ข์กบั อะไรเลย สามีก็ไม่มี ภรรยาก็ไม่มี ลูกก็ไม่มี หลานก็ไม่มี สมบัติ
ข้าวของเงินทองต่างๆก็ไม่มี แต่ทาํ ไมท่านอยู่ได้ ทําไมท่านมีความสุขมากกว่าพวกเรา
เพราะธรรมชาติของใจเป็ นอย่างนี้ สิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับใจไม่ใช่สง่ิ ภายนอก ไม่ใช่ขา้ ว
ของเงินทอง ไม่ใช่คนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน่ สิง่ นี้ แต่เป็ นความสงบของใจ ทีเ่ กิดจากการทํา
ความดี ละบาป ชําระความโลภความโกรธความหลงจนหมดไปเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เรามี
ความสุขอย่างแท้จริง จึงควรเชื่อพระพุทธเจ้า ยึดพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ดูวา่ ท่าน
ดําเนินชีวติ ของท่านอย่างไร ท่านก็ไม่ได้เกิดเป็ นพระพุทธเจ้า ไม่ได้เกิดเป็ นพระ ท่านก็
เกิดเป็ นคนเหมือนเรา แต่เกิดในตระกูลสูง เป็ นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน มีความสุขกับสิง่
ต่างๆมากมายก่ายกอง แต่ทรงเห็นความทุกข์ทซ่ี ่อนอยู่กบั ความสุขด้วย ทรงรู้วา่ เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่ให้ความอิม่ ความพอ จึงทรงตัดสินใจสละราชสมบัติ แล้วก็ออกบวช ไปอยู่
ในป่ า รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ต่อสูก้ บั ความโลภความโกรธความ
หลง จนชนะในทีส่ ุด กลายเป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทีก่ ราบไหว้บูชาของพวกเรา มาจนถึงปัจจุบนั
นี้
นี่คอื ทางทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับพวกเราทุกคน ไม่ควรเดินไปในทางของความโลภความโกรธ
ความหลง ของการทําบาปทํากรรม การหาความสุขทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ อยู่กบั คนนัน้ คนนี้
กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง มีแต่ความทุกข์ ทุกวันนี้เรามีความสุขหรือมี
ความทุกข์กนั ลองถามตัวเองดู ลองสังเกตดูวา่ มีความสุขใจความอิม่ ใจหรือยัง ถ้ายังไม่
มีแสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ ยัง
อยากจะไปเทีย่ ว ไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆอยู่ ต่อไปไม่ชา้ ก็เร็วก็จะเสียใจ ต้องเจอกับ
ความทุกข์ต่างๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงควรเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เชื่อคําสอน
ของพระพุทธเจ้า เชื่อแบบฉบับของการดําเนินชีวติ ของพระพุทธเจ้า และของพระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลาย แล้วปฏิบตั ติ าม ทําไปเถิด จะมีความสุขความเจริญเพิม่ ขึ้น ความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดมีเคราะห์กรรมต่างๆ ก็ให้ถอื ว่า
เป็ นวิบากกรรมทีไ่ ด้ทาํ ในอดีต ยังมีบาปมีกรรมมีบญ
ุ มีกศุ ล ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในอดีตแต่ยงั ไม่ได้
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แสดงผล จึงอย่าไปโยงกับการกระทําในปัจจุบนั โยงว่าทําดีแทบตายกลับไม่ได้ดเี ลย มี
แต่เรื่องมีแต่ราว มีแต่ปญั หา มีแต่เคราะห์กรรมต่างๆ เพราะเป็ นวิบากกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ใน
อดีตต่างหาก ไม่ได้เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทําความดีในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งรอไปก่อน ไม่
เกิดขึ้นทันทีทนั ใดเสมอไป จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะในใจเท่านัน้ เวลาทําความดีก็จะมี
ความสุขใจทันที แต่ผลตอบแทนคือความเจริญในสิง่ ต่างๆ ในชีวติ การงาน ในฐานะ
การเงินการทอง จะต้องรอในชาติหน้า จะได้ไปเกิดเป็ นลูกของคนรวย ไม่ตอ้ งลําบากลํา
บนหาเงินหาทอง เพราะอานิสงส์ของบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในวันนี้นนั ่ เอง
จึงควรทําความเข้าใจว่า บาปและบุญทีท่ าํ ในวันนี้ยงั ไม่ได้ปรากฏผลขึ้นมา จะปรากฏขึ้น
แต่ในใจ ทําบุญก็มคี วามสุขใจ ทําบาปก็มคี วามทุกข์ใจ แต่ผลภายนอกต้องรอไปก่อน
ถ้าเกิดมีผลของบาปหรือบุญในปัจจุบนั ก็ให้คดิ ว่าเป็ นผลของบุญและบาปทีท่ าํ ไว้ในปาง
ก่อน ในชาติก่อน ในหลายปี หลายเดือนหลายวันก่อนก็แล้วกัน อย่าไปโยงว่าทําความดี
แล้วเจอแต่เคราะห์กรรม เจอแต่เรื่องราวต่างๆ ก็เลยไม่ยอมทําความดี จะขาดทุน ถ้าไม่
ทําความดีแล้ว ต่อให้อยากเจริญมากน้อยเพียงไร ต่อให้มพี ระวิเศษห้อยไว้ทีค่ อ ก็จะ
ช่วยเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้วเิ ศษด้วยการห้อยพระไว้ทีค่ อ วิเศษด้วยการทําความดี
ไม่ทาํ บาป จึงอย่าไปห้อยให้เสียเวลา ถ้าดีจริงป่ านนี้พวกเราต้องวิเศษกันไปหมดแล้ว
เพราะง่ายเหลือเกิน ห้อยพระแต่ไม่ทาํ บุญทําความดี ก็ยงั เจริญได้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ทุก
สิง่ ทุกอย่างมีเหตุมผี ล เหตุก็คอื การกระทําของเรา ความสุข ความเจริญ ความทุกข์
ความเสือ่ ม ก็เป็ นผลทีต่ ามมา จึงควรเชื่อและยึดมันกั
่ บการกระทําความดี กับการละ
บาป กับการชําระความโลภความโกรธความหลง เพือ่ จะได้มแี ต่ความสุขความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลําดับ
จนถึงระดับเดียวกับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทัง้ หลาย ไปด้วยการกระทําเท่านัน้ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๓

วันวิสาขบูชา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
วันนี้เป็ นวันวิสาขบูชา วันทีเ่ ราน้อมจิตน้อมใจบูชาพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าผู ้ประเสริฐ ผูม้ พี ระคุณอย่างยิง่ ต่อสัตว์โลกทัง้ หลาย เพราะการปรากฏของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ไม่เกิดขึ้นได้งา่ ยๆ การประกาศพระธรรมคําสอน ก็ไม่ได้
ประกาศทุกๆพระองค์ ถ้าไม่ได้สงสอนสั
ั่
ตว์โลก ก็จะเป็ นปัจเจกพระพุทธเจ้า ทรงหลุด
พ้นจากความทุกข์เพียงพระองค์เดียว ไม่ทรงเผยแผ่สงสอนสั
ั่
ตว์โลก สัตว์โลกทัง้ หลายก็
เลยไม่ได้รบั ประโยชน์ จากการปรากฏขึ้นของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เพราะไม่มี
พระพุทธศาสนา ถ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนก็จะมีพระศาสนาปรากฏขึ้นมา ผูม้ ี
ศรัทธาก็จะได้รบั ประโยชน์จากพระศาสนา อย่างพวกเราเป็ นต้น ทําให้พวกเราดําเนิน
ชีวติ ไปอย่างร่มเย็นเป็ นสุข อย่างเจริญรุ่งเรือง การรําลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
อย่างยิง่ เพราะถ้าไม่ราํ ลึกถึงพระพุทธเจ้า มัวแต่ไปทํามาหากิน หาความสุขกับสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ เราก็จะลืมพระพุทธเจ้า จะลืมพระพุทธศาสนา แล้วเราก็จะเสียสิง่ ทีม่ คี ุณมี
ประโยชน์ ทีจ่ ะช่วยเราในยามทีเ่ รามีความทุกข์ไป เพราะไม่มอี ะไรจะดับความทุกข์ในใจ
ของเราได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ต่อให้มเี งินทองกองเท่า
ภูเขา ก็ยงั หนีความทุกข์ไปไม่ได้ ต่อให้เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ น
พระมหากษัตริย ์ ก็ยงั หนีความทุกข์ไปไม่ได้ ถ้าไม่มธี รรมะอยู่ในใจแล้ว จะต้องตกเป็ น
เหยือ่ ของความทุกข์ดว้ ยกันทุกคน พวกเราจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่า
ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้ราํ ลึกถึงวันของพระพุทธเจ้าวันนี้ เป็ นวัน
ประสูติ วันตรัสรู้ และวันเสด็จดับขันธปรินพิ พาน ซึง่ เป็ นวันเดียวกันแต่ต่างปี กนั คือวัน
ขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๖ ถ้าเป็ นปี ทม่ี อี ธิกมาสเช่นปี น้ ี คือมีวนั เพ็ญ ๑๓ ครัง้ ก็เลือ่ นไปเป็ นวัน
ขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๗ แทน
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เป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประสูติ ได้เกิดมาในโลกนี้ จากนัน้ อีก ๓๕ ปี ก็ได้ทรงตรัสรู ้
เป็ นพระพุทธเจ้า ต่อจากนัน้ ก็ทรงสังสอนสั
่
ตว์โลกอีก ๔๕ ปี ให้มดี วงตาเห็นธรรม ให้มี
ปัญญา ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ ในสมัย
พระพุทธเจ้าก็มผี ู ้บรรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นจํานวนมาก หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิด ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป หลังจากนัน้ ก็ทรงเสด็จดับขันธปริ
นิ พพานในอายุพรรษาที่ ๘๐ ต่อจากนัน้ ก็มพี ระธรรมคําสอนเป็ นศาสดาแทนพระองค์มา
จนถึงวันนี้ เวลาได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน ได้ประพฤติปฏิบตั ติ าม ก็เท่ากับได้อยู่
ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ธรรมวินยั ที่
ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แล จะเป็ นศาสดาของพวกเธอ พวกเธอจะไม่ได้อยู่โดย
ปราศจากศาสดา ถ้านําเอาคําสอนของตถาคตไปศึกษาไปปฏิบตั ิ จนมีดวงตาเห็นธรรม
เธอก็จะได้เห็นตถาคตทีแ่ ท้จริง ทีอ่ ยู่ในใจของเธอนัน้ แล เพราะว่าผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้นั
เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตคือผูเ้ ห็นธรรม จะเห็นธรรมได้ก็ตอ้ งมีศรัทธาความเชื่อ
แล้วก็นาํ เอาคําสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจของตน ชําระกายวาจาใจ
ให้สะอาด จนปรากฏเป็ นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา นี่คอื เรื่องของพระพุทธเจ้าของพวกเรา
ทีป่ ระสูตมิ าเพือ่ ทําความดี
การมาเกิดของมนุษย์ก็มาได้ ๓ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. มาทําความดี ๒. มาทําความชัว่
๓. มาไม่ทาํ ความดีหรือความชัว่ สําหรับพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาทําความดี มาทําคุณทํา
ประโยชน์ให้กบั พระองค์และสัตว์โลก พวกทีม่ าทําความชัว่ ก็มาสร้างความเดือดร้อน
ความวุน่ วาย ความหายนะให้กบั ตนเองและผูอ้ น่ื ส่วนพวกทีม่ าแบบกลางๆ ไม่ทาํ ความดี
หรือความชัว่ ก็จะไม่ทาํ คุณทําประโยชน์ ไม่สร้างความเสียหายความทุกข์ให้กบั ใคร การ
มาเกิดของมนุษย์จงึ มีอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน การมาแบบพระพุทธเจ้าเป็ นการมาทีด่ ที ส่ี ุด
เพราะจะทําให้ตนและผูอ้ น่ื ได้รบั ความสุข ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นนั ่ เอง เราจึงควรยึด
เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ทรงสอนให้ทาํ ความดี เราก็ทาํ ความดี ให้ละ
บาป เราก็ตอ้ งละบาป สอนให้ชาํ ระกายวาจาใจให้สะอาด กําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ด้วยการปฏิบตั บิ ูชา คือทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมเป็ นต้น ทีจ่ ะพา
ไปสู่ทด่ี ี ไปสู่ทเ่ี จริญ ทัง้ ตัวเราเองและผูอ้ น่ื การบูชาทีถ่ ูกต้อง ต้องบูชาด้วยการประพฤติ
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ด้วยการปฏิบตั ิ การบูชามีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบตั บิ ูชา อามิส
บูชาได้แก่การบูชาด้วยเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธู ปเทียนเป็ นต้น ส่วนการปฏิบตั บิ ูชา ก็
คือการทําความดี ละบาป กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง การบูชาทัง้ ๒ ชนิดนี้
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การปฏิบตั บิ ูชาเป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง เพราะจะให้ประโยชน์กบั ผู ้
บูชาได้อย่างแท้จริง เราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทรงสอนให้ทาํ ดีก็หมายถึงให้มคี วามกตัญ�ูกตเวที สํานึกในบุญคุณของผูท้ ม่ี พี ระคุณ
เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็ นต้น ท่านเป็ นผูท้ ใ่ี ห้เรามากกว่าเราให้ท่าน ท่านให้กาํ เนิด
กับเรา ให้ความรู้กบั เรา ให้เราได้เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ บุญคุณของท่านจึงมีมาก เรา
จึงควรตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการแสดงความเคารพ ความกตัญ�ูกตเวที มีโอกาส
ใด มีเวลาใด ทีจ่ ะทดแทนบุญคุณท่านได้ ก็ควรทํา ถ้ามีฐานะพอทีจ่ ะเลี้ยงดูให้ท่านอยู่
อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ก็ตอ้ งเลี้ยงดูท่าน ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเท่าๆกับทีเ่ ราอยูก่ นั
อย่าให้พ่อแม่อยู่อย่างลําบากลําบน แต่เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย อย่างนี้ถอื ว่าไม่มคี วาม
กตัญ�ู ต้องคิดถึงพ่อแม่เป็ นอันดับแรก มากกว่าคิดถึงตัวเรา เราต้องเสียสละ
เหมือนกับทีพ่ ่อแม่เสียได้สละให้กบั เรา เสียสละเพือ่ ให้พ่อให้แม่ได้สุขได้สบาย ไม่ทาํ ให้
เราเสียหายล่มจม แต่จะทําให้เราเจริญรุ่งเรือง เพราะคนทีม่ คี วามกตัญ�ูเลี้ยงดูคุณ
พ่อคุณแม่ จะเป็ นคนทีน่ ่ารัก น่าชื่นชมยินดี น่าสนับสนุน น่าคบค้าสมาคม ไม่มใี คร
รังเกียจ ไม่มใี ครประณามว่าชัว่ ช้าเลวทราม แต่คนทีไ่ ม่มคี วามกตัญ�ูน่ีแล จะไม่มใี คร
ชื่นชมยินดี ยกย่องสรรเสริญ คบค้าสมาคมด้วย นี่คอื ความดีประการที่ ๑ ทีพ่ วกเราทุก
คนควรทํากัน เป็ นพื้นฐานของความดีทงั้ หลาย เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้วอย่าให้ดอ้ ยกว่า
สัตว์เดรัจฉาน แม้แต่สุนขั มันยังรู้จกั คุณของคนทีเ่ ลี้ยงมัน เวลามันเห็นเจ้าของมันจะดี
อกดีใจ กระดิกหาง วิง่ ล้อมหน้าล้อมหลัง เอาอกเอาใจเจ้าของ เราเป็ นมนุษย์ทป่ี ระเสริฐ
กว่าสัตว์เดรัจฉาน อย่าให้สตั ว์เดรัจฉานมันดีกว่าเรา ด้วยการไม่มคี วามกตัญ�ูกตเวที
นอกจากมีความกตัญ�ูแล้วก็ให้มคี วามเคารพ มีสมั มาคารวะ ให้รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ในโลกนี้
มีคนสูงตํา่ ไม่เท่ากัน จะถือเท่ากันหมดไม่ได้ คนทีส่ ูงกว่าเราก็ตอ้ งให้ความเคารพ คนที่
ตํา่ กว่าเราก็ให้ความกรุณาสงสาร ให้ความเมตตา คนทีเ่ ท่าเราก็ให้ความเป็ นมิตรเป็ น
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เพือ่ นกัน ควรปฏิบตั ใิ ห้สมกับฐานะ เช่นผู ม้ พี ระคุณ บิดามารดา ครู บาอาจารย์ ปู่ย่าตา
ยาย ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ก็ตอ้ งให้ความเคารพ เพราะจะทําให้เราเป็ นคนดีเป็ นคนเจริญนัน่ เอง
นอกจากทําความดีแล้ว ก็ทรงสอนให้ละบาป ไม่ทาํ ความชัว่ ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดโกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เพราะการกระทําทัง้ ๕ อย่างนี้
เป็ นโทษ ทัง้ กับตัวเราและผูอ้ น่ื ทําให้ตกทุกข์ได้ยาก ต้องใช้เวรใช้กรรมทัง้ ในชาติน้ แี ละ
ในชาติต่อๆไป จึงไม่ควรทําบาป ถ้าไม่อยากตกอยู่ในบ่วงของความทุกข์ความลําบาก
ประการสุดท้ายก็ทรงสอนให้ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ ป็ นเหมือนเชื้อ
โรค ถ้ามีอยู่ในร่างกายก็จะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วย เราจึงต้องกําจัดด้วยธรรมโอสถ คือทําจิต
ให้สงบแล้วก็เจริญปัญญา พิจารณาให้เห็นว่า สิง่ ทีเ่ ราโลภเราโกรธเราหลงนัน้ ไม่เทีย่ ง
มาแล้วเดีย๋ วก็ไป ไม่ตอ้ งไปอยากได้ เพราะเวลาจากไปเราจะเศร้าโศกเสียใจ เวลาโกรธ
ใครก็ไม่ตอ้ งไปทําร้ายไปฆ่าเขา เพราะเดีย๋ วเขาก็ตายไปเองเพราะเกิดมาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็
ต้องตายไปด้วยกันทุกคน ใครทําบุญทํากรรมอะไรมา ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปใช้บญ
ุ ใช้กรรม
ไม่ตอ้ งไปสร้างเวรสร้างกรรม เพราะจะย้อนกลับมาหาเรา เวลาโกรธก็ทาํ ใจให้น่งิ เฉย ให้
อภัย ไม่จองเวร แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะผ่านไป ไม่ชา้ ก็เร็วเขาก็ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรมของ
เขา ไปตกทุกข์ได้ยาก ไปตายในทีส่ ุด ไม่ตอ้ งไปทําอะไรให้เสียเวลา ให้เหนื่อยเปล่าๆ
นี่คอื วิธีกาํ จัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ด้วยการเจริญปัญญา
ให้คดิ เสมอว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มอี ะไรอยู่กบั เราไปตลอด เวลาอยากจะได้
อะไร ก็พยายามมองให้เห็นว่ามีความทุกข์ดว้ ย ไม่ใช่มคี วามสุขอย่างเดียว เวลาได้อะไร
มาใหม่ๆ ก็จะมีความสุขดีอกดีใจ แล้วก็ตอ้ งมาห่วง มากังวล มาดูแลรักษา มาเสียอก
เสียใจร้องห่มร้องไห้ เมือ่ สิง่ ทีไ่ ด้มาต้องจากเราไป อย่าไปเอามาดีกว่า คนเราไม่
จําเป็ นต้องมีอะไรมากมายก่ายกอง ถ้ามีปจั จัย ๔ พอเพียงก็พอแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีสง่ิ
อืน่ ๆอีก ถ้าไม่อยากมีความทุกข์เพิม่ มากขึ้นไปอีก พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาความสุข
ภายในใจ ด้วยการปล่อยวางความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่าไปอยากได้อะไร อย่า
ไปโกรธใคร อย่าไปหลงอะไร แล้วจะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
บําเพ็ญมาเป็ นตัวอย่าง มีผูน้ าํ เอาไปศึกษาและปฏิบตั ติ าม จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
เป็ นจํานวนมาก พวกเราก็อยู่ในฐานะทีจ่ ะดําเนินตามพระพุทธเจ้าได้ ถึงแม้จะไม่ได้ ๑๐๐
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เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยก็ทาํ ให้ชวี ติ ของเราไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์มากจนเกินไป เวลาอยากจะ
ได้อะไร ถ้าไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะหามาได้ ก็ตดั ใจไปเสีย ไม่มกี ็ไม่ตาย คิดเพียงเท่านี้ก็จะ
สบายใจ ไม่ตอ้ งไปเป็ นหนี้เป็ นสิน ไม่ตอ้ งไปลักเล็กขโมยน้อย เพือ่ หาเงินหาทองมาซื้อสิง่
ทีเ่ ราอยากได้ ทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้เราวิเศษให้เราสุขมากขึ้นเลย แต่จะทําให้ทกุ ข์มากขึ้น ถ้าคิด
อย่างนี้แล้ว การดําเนินชีวติ ด้วยการทําความดี คือมีความกตัญ�ู มีสมั มาคารวะ ละบาป
กําจัดความโลภ ความโกรธความหลง ก็จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย จะมีความร่มเย็นเป็ น
สุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง จึงขอให้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
มาประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ เป็ นปฏิบตั บิ ูชาในวันวิสาขบูชานี้ แล้วความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ
ของท่าน ก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๔

ทางเลือกที่ดีท่สี ดุ
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๐

การมาวัดเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจทางศาสนา เป็ นทางเลือกที่ดีท่สี ดุ
ในบรรดาทางเลือก
ทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ ๓ ทางด้วยกัน คือ ๑. ทางดี ๒. ทางไม่ดี ๓. ทางทีเ่ ป็ นกลางๆ จะดีก็
ไม่ใช่ จะไม่ดกี ็ไม่เชิง ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนเป็
่
นทางดี เพราะสอนให้คดิ ดี พูดดี
ทําดี เพือ่ ผลคือความสุขและความเจริญทีจ่ ะตามมา ทัง้ ในชาติน้ แี ละในชาติต่อๆไป ส่วน
ทางไม่ดถี า้ ดําเนินไป คือคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี ผลก็คอื ความทุกข์ความเสือ่ มเสียก็จะ
ตามมา ส่วนทางทีเ่ ป็ นกลางๆ คือดีก็ไม่ทาํ ชัว่ ก็ไม่ทาํ ก็จะไม่ได้ทงั้ ความเจริญทัง้ ความ
เสือ่ ม ไม่ได้ทงั้ ความสุขทัง้ ความทุกข์ ไม่มใี ครผลักดันเราไปได้ เราต้องเป็ นคนตัดสินใจ
เลือก แล้วก็เดินไปตามทางนัน้ ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน คิดดี พูดดี ทําดี ชีวติ ของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ห่างไกลจากความทุกข์
ความเสือ่ ม ความวุน่ วายทัง้ หลาย ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไป ไม่ชา้ ก็เร็วเราก็จะ
ได้รบั ความเจริญ ได้รบั ความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้า เพราะผลคือความสุขและความ
เจริญ ไม่ได้อยู่ทผ่ี ูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื ไม่สามารถให้ความสุขความเจริญกับเราได้ มีแต่ตวั เรา
เท่านัน้ ทีจ่ ะให้กบั เราได้ ความสุขทีผ่ ูอ้ น่ื ให้กบั เราเป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มี
ความทุกข์แถมมาด้วย เวลาเขาให้ความสุขเราก็ดใี จ พอเขาหยุดให้ เราก็เสียใจ ถ้าเขา
จากเราไป เราก็รอ้ งห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แต่ความสุขทีไ่ ด้จากการคิดดีพูดดีทาํ ดี จะ
ไม่มคี วามทุกข์มาแทรกแซงเลย
ถ้ามีความทุกข์ก็เป็ นเพราะคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หมันทํ
่ าความดีอยู่เสมอ เมือ่ มีเวลาว่างเช่นวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้
เป็ นวันอาทิตย์ ไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ ควรใช้เวลาว่างในการทําความดี ละการกระทํา
ความไม่ดที งั้ หลาย เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป
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พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราห้อยพระห้อยเหรียญต่างๆ เพราะทรงเห็นว่าไม่ได้ทาํ ให้เรา
ดี ให้เราเจริญ ให้เรารํา่ รวย ถ้ารํา่ รวยได้ป่านนี้คนทีห่ อ้ ยพระอยูเ่ ต็มคอ ก็เป็ นมหาเศรษฐี
กันไปหมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็ นตามทีป่ รารถนากัน เพราะไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิด
ความสุขความเจริญนัน่ เอง จึงอย่าไปหลง ถ้าอยากจะห้อยพระก็หอ้ ยเพือ่ เตือนสติ
พุทธานุ สติ ธรรมานุ สติ สังฆานุ สติ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรมคําสอน ถึง
พระอริยสงฆ์สาวก จะได้คดิ ดีพูดดีทาํ ดี จะไม่กล้าคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี นี่คอื เหตุผล
ของการห้อยพระ เพือ่ คุม้ ครองชีวติ จิตใจ ไม่ให้ตกลงไปสู่ทต่ี าํ ่ ไม่ให้ตกนรก ไม่ให้ทกุ ข์
อย่างแสนสาหัส พระคุม้ ครองเราได้ในเรื่องนี้ แต่พระไม่สามารถคุม้ ครองความเป็ นความ
ตายของเราได้ คนเราทุกคนเมือ่ เกิดมาแล้ว ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน ไม่มี
ใครหนีพน้ ต่อให้มพี ระวิเศษห้อยอยู่ทค่ี อ มีราคาเป็ นสิบล้านร้อยล้าน ก็ไม่สามารถ
คุม้ ครองชีวติ ของเราได้ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องไป ก็ตอ้ งตายไปเป็ นธรรมดา ถ้าไม่อยาก
ตายก็มที างเดียวเท่านัน้ ก็คอื ไม่เกิด ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เช่น
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านทําความดีจนถึงจุดสูงสุดแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปเกิด
อีกต่อไป เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่ตอ้ งแก่ไม่ตอ้ งเจ็บไม่ตอ้ งตาย นี่คอื ความจริงทีเ่ รียกว่าหลัก
กรรม คือการกระทํา ทางกายทางวาจาและทางใจ เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้สง่ิ ทีด่ แี ละชัว่ เกิด
ขึ้นกับเรา เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกมากน้อยเพียงไรหรือไม่เลย ก็อยู่ท่กี าร
กระทําของเรา จะสุขจะเจริญจะรํา่ รวย จะทุกข์จะเสือ่ มจะยากจน ก็อยู่ทก่ี ารกระทําของ
เรา
พวกทีง่ อมืองอเท้าแล้วก็ไปซื้อพระมาห้อยคอ ก็จะยากจนไปจนวันตาย พวกทีร่ วยคือ
พวกทีข่ ายพระ รํา่ รวยเป็ นสิบล้านร้อยล้าน เพราะหลอกพวกคนโง่ได้ หลอกให้เสียเงิน
เสียทองไปซื้อพระซื้อเหรียญมาห้อยคอ เพือ่ จะทําให้รํา่ รวยแคล้วคลาดปลอดภัย แต่ก็
ไม่ได้เป็ นไปตามทีห่ วังกัน คนทีห่ อ้ ยพระตายไปก็มอี ยู่เยอะ คนทีไ่ ม่ได้หอ้ ยพระทีไ่ ม่ได้
ตายไปก็มอี ยู่เยอะ ไม่ได้อยู่ทห่ี อ้ ยหรือไม่หอ้ ย อยู่ทบ่ี ญ
ุ กุศลหรือบาปกรรมทีท่ าํ มา จะ
เป็ นตัวชี้วา่ ชีวติ ของเราจะยาวหรือสัน้ จะสุขหรือทุกข์ อยู่ทบ่ี ญ
ุ กรรม ทีไ่ ด้ทาํ มาทัง้ ใน
อดีตชาติและในชาติน้ ีตงั้ แต่วนั เกิด เราได้ทาํ อะไรมาบ้าง ลองคิดดู มันก็ส่งผลให้เราเป็ น
อย่างทีเ่ ราเป็ นอยู่ จึงอย่าไปเชื่ออะไรในโลกนี้ ไม่มอี ะไรวิเศษ มีสง่ิ เดียวทีว่ เิ ศษก็คือพระ
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รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีเ่ ราเชื่อได้อย่างมันใจว่
่ า ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม ทีพ่ ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั แิ ล้ว ชีวติ ของเราจะ
เจริญรุ่งเรือง แต่อาจจะช้าหน่อย เพราะการทําความดีตอ้ งใช้เวลา ผลถึงจะปรากฏขึ้นมา
ไม่เหมือนกับนัง่ เครื่องบินหรือนัง่ จรวด สมัยนี้คนเราใจร้อน ทําอะไรก็อยากจะให้เห็นผล
ทันตา ทันทีทนั ใด พอทําไปแล้วไม่เห็นผลก็เกิดความท้อแท้ พอมีใครมาหลอกว่าเขา
ห้อยพระองค์น้ ี ห้อยเหรียญแบบนี้ ตอนนี้ทาํ มาหากินรํา่ รวยมโหฬาร ก็อยากจะรวย
เหมือนเขา ก็ตอ้ งไปเสียเงินซื้อเหรียญซื้อพระมาห้อย แต่ไม่ทาํ ในสิง่ ทีจ่ ะทําให้ตนรํา่ รวย
มัวแต่นงั ่ งอมืองอเท้าไปจนวันตาย ก็จะรํา่ รวยขึ้นมาไม่ได้ จะรํา่ รวยขึ้นมาได้ก็ตอ้ งอาศัย
เหตุปจั จัยหลายอย่างด้วยกัน ต้องคิดด้วยความฉลาด คือต้องมีปญั ญา ต้องพูดต้องทํา
ด้วยความฉลาด ถึงจะรํา่ รวยขึ้นมาได้ ถ้าไม่คดิ ด้วยปัญญา ไม่รู้วา่ จะทําอะไรอย่างไร ที่
จะทําให้ราํ ่ รวย ก็ไม่มที างรํา่ รวยได้
อย่างพวกทีผ่ ลิตพระผลิตเหรียญออกมาขาย เขามีปญั ญา เขารู้วา่ คนในโลกนี้ทกุ คน
อยากจะรํา่ รวยโดยทางลัด เช่นซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวย ซื้อพระมาห้อย เขาเห็นเขาเข้าใจจุด
นี้ ถ้าผลิตเหรียญออกมา โฆษณาว่าวิเศษอย่างนัน้ วิเศษอย่างนี้ คนทีอ่ ยากจะรํา่ รวย
อยากจะวิเศษ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทําอะไร ก็จะแห่มาซื้อกัน คนทีร่ วยก็คอื คนทีผ่ ลิตเหรียญ
ขาย คนทีจ่ นก็คอื คนทีซ่ ้อื เหรียญนี่แหละ ไม่ใช่ใครทีไ่ หน จึงอย่าไปหลงกับสิง่ ต่างๆทีจ่ ะ
ทําให้เราวิเศษ ไม่มใี นโลกนี้ มีอยู่ในตัวเราเท่านัน้ คือการคิดดีพูดดีทาํ ดี ทีจ่ ะทําให้เรา
รํา่ รวย ให้เราเจริญ ให้มแี ต่ความสุข ไม่มใี ครจะทําให้เราได้ นอกจากสังสอนเราเท่
่
านัน้
เช่นศึกษาจากพระพุทธเจ้า ศึกษาจากพระอริยสงฆ์ ศึกษาจากครู บาอาจารย์ เราก็จะได้
ความรู้ เพือ่ เอามาคิดมาทํามาพูด ก็จะได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการ นี่คอื ความจริงทีพ่ วกเราทัง้ หลาย
ต้องเชื่ออย่างแน่วแน่ ว่าไม่มอี ะไรจะทําให้เราสุข ให้เราเจริญ ให้เราดี ให้เราทุกข์ ให้เรา
เสือ่ มเสีย ให้เรายากจนได้ นอกจากการกระทําของเราเอง เราจึงต้องเฝ้ าดูการกระทําของ
เรา ว่าเรากําลังคิดดีพูดดีทาํ ดีหรือไม่ ถ้าคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี ก็ตอ้ งพยายามลดละ
อย่าไปคิดไปพูดไปทํา พอคิดอยากจะได้อะไรมาง่ายๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเหนื่อยยาก ไม่ตอ้ ง
ทําอะไร อย่างนี้เรียกว่าคิดไม่ดี คิดผิด คิดดีตอ้ งคิดว่าถ้าอยากจะได้อะไร เราต้องทํามัน
ขึ้นมา ไม่หวังไม่รอให้คนอืน่ หยิบยืน่ ให้ คนทีร่ าํ ่ รวยทําอย่างนี้กนั ทัง้ นัน้ เขาไม่นงั ่ รอให้
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คนนัน้ คนนี้เอาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาให้ อยากจะได้อะไร ก็มงุ่ ไปทีส่ ง่ิ ทีอ่ ยากได้ อยากจะได้เงิน
ได้ทองเขาก็มงุ่ ไปสู่การทํางานทําการ ขยันทํางาน เมือ่ ได้เงินมาก็ไม่เอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่
ไม่จาํ เป็ น เอามาลงทุน เอามาขยายกิจการต่อ ทําให้มรี ายได้เข้ามามากขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่
ช้าก็เร็วก็จะกลายเป็ นคนรวย อยู่ทก่ี ารกระทําเท่านัน้
คนรวยไม่ได้รวยเพราะคนอืน่ หยิบยืน่ เงินทองมาให้ ยกเว้นถ้าเป็ นมรดกเท่านัน้ ทีจ่ ะมา
เอง เพราะได้ทาํ ความดีไว้ในอดีตชาติ ได้ทาํ บุญ ได้เสียสละบริจาคทรัพย์ บริจาคเงิน
ทองอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่ วกเรามาทํากันในวันนี้ เราเสียสละบริจาคเงินทอง ซื้อข้าวซื้อของ
มาถวายพระภิกษุสามเณร บริจาคเงินไว้บํารุงวัดวาอาราม เป็ นบุญทีจ่ ะปรากฏผลขึ้นใน
ภพหน้าชาติหน้า จะได้ไปเกิดเป็ นลูกของคนรวย ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะมีเงินไหลมาเอง ได้
ลาภโดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปดิ้นรนเลย เพราะอานิสงส์ของบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ แต่ถา้ ไม่ได้เกิดเป็ นลูก
ของคนรวย ก็ยงั มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะรวยได้ ถ้าตัง้ หน้าตัง้ ตาทํามาหากิน ด้วยสติปญั ญา ความรู้
ความฉลาด ถ้ายังไม่รู้ยงั ไม่ฉลาด ก็ตอ้ งศึกษาหาความรู้ หาหนังสือมาอ่าน ศึกษาดูวา่ จะ
รวยได้อย่างไร เรียนรู้ได้ ไม่ใช่เป็ นความลึกลับอะไร มีหนังสือเกี่ยวกับประวัตขิ องคน
รวยมากมาย พระพุทธศาสนาก็สงสอนให้ขยั
ั่
นศึกษาหาความรู้ ขยันทํามาหากินเก็บเงิน
เก็บทอง เพราะเป็ นเหตุปจั จัยทีจ่ ะทําให้ราํ ่ รวย ให้มคี วามสุข ส่วนเหตุทจ่ี ะทําให้มคี วาม
ทุกข์ ก็คอื คิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ ไม่ดี เช่นอยากจะได้อะไรมาง่ายๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งดิ้นรนทํามา
หากิน ถ้าอยากแบบนี้ก็จะพาไปสู่การพูดไม่ดี ไปโกหกหลอกลวง หรือไปฉ้อโกง ไปลัก
เล็กขโมยน้อย ไปปล้น ไปจี้ เพือ่ จะให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ เป็ นการคิดไม่ดพี ูดไม่ดที าํ
ไม่ดี ผลไม่ดกี ็จะตามมา ก็คอื ความทุกข์ความวุน่ วายใจ เราจึงต้องหลีกเลีย่ งความคิดไม่
ดี อย่าไปอยากได้ในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าอยากจะได้ก็ตอ้ งขยันหาเงินหาทอง เมือ่ ได้เงินได้
ทองแล้วค่อยไปซื้อ อย่าไปซื้อโดยทีไ่ ม่มเี งินมีทอง ถึงแม้จะขายด้วยเงินผ่อนก็ตาม ได้มา
แล้วไม่มคี วามสุขเพราะมีความทุกข์ตามมา ต้องหาเงินมาผ่อนส่ง ก็จะไม่มคี วามสุขกับ
สิง่ ทีไ่ ด้มา
เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ ต่างๆ แต่อยู่ทใ่ี จทีม่ คี วามสงบ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมือ่
ไม่ตอ้ งกังวล ทีจ่ ะต้องคอยไปใช้หนี้ทไ่ี ด้สร้างขึ้นมา ถ้าอยากจะได้อะไรก็รอไว้ก่อน
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จนกว่าจะมีเงินซื้อ ถ้าฉลาดคิดเป็ น ก็อย่าไปเอาอะไรเลยดีกว่า ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ตอ้ ง
ปฏิบตั ติ ามอย่างพระพุทธเจ้า ทรงมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมาย แต่ทรงเห็นว่าไม่ได้
ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง มีแต่ความทุกข์ความวุน่ วาย จึงทรงสละราชสมบัตแิ ล้วมุง่ ไปหา
ความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบของใจ ด้วยการต่อสูก้ บั ความโลภความอยากต่างๆ จะโลภ
อย่างไรก็ไม่เอา จะอยากอย่างไรก็ไม่เอา ยกเว้นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพเท่านัน้ คือ
อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม แต่ก็หามาพอประมาณ หามาเท่าทีจ่ าํ เป็ น
แล้วก็ต่อสูก้ บั ความคิดทีไ่ ม่ดี ด้วยการควบคุมจิตใจ ในเบื้องต้นก็ทาํ จิตใจให้สงบให้นิ่ง
ก่อน เมือ่ ใจนิ่งแล้ว เวลาจะคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี ก็จะดึงใจกลับมาได้ ถ้าคิดอยากได้สง่ิ นัน้
สิง่ นี้ ก็จะหยุดมันได้ พอหยุดปั๊บก็หายโลภ หายอยาก ถ้ายังทําใจให้น่งิ ไม่ได้ เวลา
อยากจะได้อะไรก็หยุดไม่ได้ ก็จะผลักให้ไปพูดไปทําไปหาสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้ ต้องไปมี
เรื่องมีราวมีปญั หาต่างๆ ในเบื้องต้นท่านจึงสอนให้หยุดใจ เบรกใจ ใจก็เป็ นเหมือน
รถยนต์ทต่ี อ้ งมีเบรก เพราะเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องหยุด ก็จะหยุดได้ เช่นเวลาวิง่ ไปถึงสี่
แยกไฟแดง ไปเจอไฟแดงเข้า จะวิง่ ไปต่อก็ตอ้ งไปชนกับรถทีว่ ง่ิ ขวางอยู่ ก็จะเกิด
อุบตั เิ หตุ รถจึงต้องมีเบรก คนขับต้องรู้จกั วิธีหยุดรถ ฉันใดใจก็เป็ นเหมือนรถยนต์ ต้อง
มีเบรกเหมือนกัน ถ้าใจคิดไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็ตอ้ งเบรกมัน ถ้าคิดจะไปโกหกหลอกลวง
ไปฉ้อโกง ไปลักเล็กขโมยน้อย ไปปล้น ไปจี้ ก็ตอ้ งหยุดใจ อย่าไปทํา เพราะทําไปแล้วจะ
มีแต่ความเสียหายตามมา
ถ้าอยากจะไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข ก็ตอ้ งหยุดใจให้ได้ เพราะอบายมุขเป็ นเหตุทจ่ี ะ
นํามาซึง่ ความเสือ่ มนัน่ เอง ถ้าไปเกี่ยวข้องกับสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบ
คนชัว่ เป็ นมิตร มีความเกลียดคร้านแล้วจะหาความเจริญไม่ได้ จะตกตํา่ ไปเรื่อยๆ ตาย
ไปก็ตอ้ งไปใช้กรรมต่ออีก ไม่ใช่จะหมดเพียงแค่ชวี ติ นี้เท่านัน้ ต้องไปเกิดในอบาย เกิด
เป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก เราจึงต้องหยุดใจให้ได้ ทําใจให้น่งิ ให้ได้ วิธีทจ่ี ะทําใจให้น่งิ ก็มี
หลายวิธีดว้ ยกัน ทีง่ า่ ยทีส่ ุดคือการสวดมนต์ หัดไหว้พระสวดมนต์กนั บ้าง นัง่ หลับตา ไม่
ต้องจุดธู ปเทียนก็ได้ หาทีส่ งบ ไม่มอี ะไรมารบกวน แล้วก็สวดมนต์ไป บทไหนก็ได้ บทที่
จําได้ บทสัน้ ๆก็ได้ สวดหลายๆรอบ เช่นสวดอรหังสัมมาฯ สวดไปหลายๆรอบ สวดไป
เรื่อยๆ จนกว่าใจจะสบาย จะสงบ จะเย็น เวลาสวดก็ตอ้ งระวังไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอืน่
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สวดไปอย่างเดียว ไม่ให้คดิ ถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าคิดไปด้วย ต่อให้สวดไป
นานเท่าไรก็จะไม่สงบ จะไม่น่ิง จะไม่สุข เวลาสวดมนต์จงึ ต้องคอยสังเกตดูวา่ สวดอย่าง
เดียวหรือเปล่า หรือคิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็จะไม่น่งิ ไม่สงบ ถ้าสวด
ไปเรื่อยๆต่อไปจะสามารถควบคุมใจได้ ในเบื้องต้นอาจจะยากสักหน่อย เพราะใจไม่เคย
ถูกควบคุม ก็จะต่อต้าน ถ้ามีกาํ ลังมากกว่าเรา เราสวดไปเดีย๋ วเดียวก็ออกไปคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้อกี ถ้ารู้ก็ดงึ กลับมาสวดใหม่ สวดไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะยังไม่เห็นผล ก็อย่าท้อแท้
เบือ่ หน่าย พยายามอดทนสวดไปเรื่อยๆ เพราะการควบคุมจิตใจไม่ใช่ของง่าย แต่ก็ไม่
ยากเย็นเหลือวิสยั ทุกคนสามารถควบคุมใจของตนเองได้ ถ้ามีความอดทน มีความขยัน
ทําไปเรื่อยๆ ทําให้มาก ทําให้บ่อย
มีเวลาว่างก็หามุมสงบทําไป ถ้าหามุมสงบไม่ได้ก็ยงั ทําได้ นัง่ อยู่ในรถไม่รู้จะทําอะไร ก็
หลับตาสวดมนต์ไปภายในใจ สวดไปเรื่อยๆ ต่อไปจะควบคุมบังคับความคิดของเราได้
เวลาคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี เราก็หยุดมันได้ ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็สวดมนต์ไป เช่นคิดอยากจะ
ไปเล่นการพนัน อยากจะออกไปเทีย่ ว ก็สวดมนต์ไปภายในใจ สวดไปเรื่อย ๆ เดีย๋ ว
ความคิดทีอ่ ยากจะออกไปเทีย่ ว ไปเสพสุรายาเมา ก็จะหายไปจากใจ เมือ่ หายไปแล้วก็จะ
ไม่อยากไป อยู่ทใ่ี จของเรา ถ้าใจไม่คดิ ถึงเรื่องนัน้ แล้ว เรื่องนัน้ ก็ไม่มปี ญั หากับเรา พอไป
คิดก็จะมีปญั หาทันที ถ้าคิดจะไปเสพสุรายาเมา ก็จะคอยชวนอยู่เรื่อยๆ พอสวดมนต์ไป
เรื่อยๆ ความคิดทีอ่ ยากจะไปเสพสุรายาเมาก็จะหายไป เราก็ไม่ตอ้ งไปเสพ นี่คอื การดูแล
ใจ ควบคุมใจให้อยู่ในทํานองครองธรรม ถ้าไม่รู้วา่ ทํานองครองธรรมเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ ง
หมันศึ
่ กษา ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทงั้ สิง่ ทีด่ แี ละสิง่
ทีไ่ ม่ดี สิง่ ทีด่ กี ็สอนให้ทาํ ให้มาก สิง่ ทีไ่ ม่ดกี ็ทรงสอนให้ละ เช่นอบายมุขต่างๆ ทรงสอนว่า
ไม่ดี ไม่ควรไปเกี่ยวข้อง ควรอยู่ห่างไกล อย่าให้ปรากฏขึ้นมาในใจ อย่าไปคิดถึงมันส่วน
การกระทําบาป ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ก็เป็ น
การกระทําทีไ่ ม่ดี ควรหลีกเลีย่ ง อย่าไปทํา อย่าให้มนั ปรากฏขึ้นมาในใจ ส่วนสิง่ ทีด่ กี ็
ทรงสอนให้ทาํ ให้มคี วามกตัญ�ูกตเวที รู้บญ
ุ คุณของผูม้ พี ระคุณ เช่นบิดามารดา ครู บา
อาจารย์ ให้มสี มั มาคารวะ รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ให้เสียสละ ให้รู้จกั ให้ อย่าคิดเอาแต่ได้อย่าง
เดียว เพราะได้มามากน้อยเท่าไรก็จะไม่มคี วามสุข เหมือนกับการเสียสละ
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อย่างวันนี้ท่านก็เสียสละเวลา เสียสละเงินทอง สิง่ ทีไ่ ด้กลับไปก็คอื ความสุขใจ ความอิ่ม
ใจ ความพอใจ ซึง่ ไม่เกิดจากการได้สง่ิ ต่างๆ ได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็ดอี กดีใจไป
ชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็เกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาอีก ไม่มคี วามอิม่ ไม่
มีความพอ จากการได้สง่ิ ต่างๆมา แต่การเสียสละและการให้น่ีแหละ จะทําให้จติ ใจอิม่
พอ ท่านจึงสอนให้เสียสละ ให้เป็ นคนใจกว้าง อย่าไปหวง อย่าไปตระหนี่ อย่าใจแคบ
เพราะจะทําให้ทุกข์ใจ นี่คอื ความดีทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เราจึงควรน้อมเอามาปฏิบตั ิ
สิง่ ทีไ่ ม่ดกี ็อย่าไปทํา อย่าไปคิด คิดแต่สง่ิ ทีด่ ี พูดแต่สง่ิ ทีด่ ี ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี แล้วชีวติ ของเรา
จะเจริญก้าวหน้า มีแต่ ความสุขความเจริญ ห่างไกลจากความทุกข์ความเสือ่ มเสีย
ทัง้ หลาย นี่คอื ทางเลือกทีเ่ ราต้องเลือกเอง ต้องทําเอง พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวก
ครู บาอาจารย์ เป็ นเพียงผูช้ ้ที าง ไม่สามารถเสกเป่ าให้เราสุข ให้เราเจริญ ให้เราดีได้ เรา
เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผูป้ ลุกเสก ผูเ้ ป่ ากระหม่อมของเราให้สุขให้เจริญได้ จึงอย่าไปหวังพึง่ ใคร
ให้พง่ึ ตนเอง ด้วยการคิดดีพูดดีทาํ ดี เพือ่ ความสุขและความเจริญทีจ่ ะตามมาอย่าง
แน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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